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APRESENTAÇÃO

Caro(a) acadêmico(a):

Quando ouvimos falar em avaliação, pensamos logo em prova, em medida, 
em nota, em questões e se estudamos ou se saberemos respondê-las na hora 
da prova. Todos nós temos uma história com a avaliação da aprendizagem, seja 
como professores, seja como alunos. Em muitos casos, essas histórias não são 
experiências signifi cativas que valem a pena ser consolidadas e socializadas com 
o grupo, não é mesmo?

Quem já ouviu alguma ou algumas das frases a seguir do professor?

• Prestem atenção, porque vai cair na prova!

• Estudem este conteúdo, porque posso cobrar na prova amanhã!

• Se não fi carem quietos, vou fazer uma prova relâmpago agora 
mesmo!

• Já que vocês não param quietos, vou considerar o conteúdo 
dado e a matéria vai cair na prova!

E, como aluno(a), quantas vezes você já disse alguma ou algumas das frases 
a seguir ou ouviu algum colega falar?

• Agora chegou a hora do acerto de contas! Vou mostrar a ele 
que eu sei tudo e tirar 10 nesta prova!

• O que será que o professor quer com esta questão?

• Professor, esta questão o senhor não ensinou e por isso tem 
que anular!

• Professora, eu decorei todo o conteúdo, mas na prova você 
perguntou tudo diferente!

Então: você se identifi cou com algumas das situações que apresentamos? 
Com certeza, sim, não é mesmo? Até porque acreditamos que você, assim como 
nós, seja fruto do ensino tradicional que entende o processo de avaliação como 
punição, e não como um recurso de aprendizagem e possibilidades de leitura e 
escrita. 

Para estudar, analisar e entender a avaliação da aprendizagem e como ela é 
vista hoje na EAD, bem como refl etir sobre ela, dividimos este caderno em quatro 
capítulos. 
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No capítulo 1, você conhecerá a história da avaliação da aprendizagem e a 
sua evolução através dos tempos. Analisará diferentes conceitos de avaliação 
da aprendizagem discutidos e preconizados pelos principais autores que se 
dedicam ao estudo desse tema no Brasil e no mundo e refl etirá sobre esses 
conceitos.

No capítulo 2, você estudará a avaliação diagnóstica, a somativa e a 
formativa. Perceberá que cada uma delas tem suas vantagens e limitações e 
de que forma elas podem ser aplicadas na educação.

No capítulo 3, você compreenderá e aprenderá a aplicar, em processos de 
ensino e aprendizagem, diferentes tipos de instrumentos de avaliação, como, 
por exemplo, as questões objetivas e dissertativas e a autoavaliação. 

No capítulo 4, você estudará os processos de avaliação da aprendizagem 
na educação a distância e entenderá como ocorrem. Além disso, refl etirá sobre 
a forma como as concepções de avaliação da aprendizagem estudadas nos 
capítulos anteriores são aplicadas na EaD e as analisará. 

Este caderno será um grande desafi o para você. Por isso, pedimos que, 
ao ler cada um dos capítulos e cada uma das seções, refl ita sobre o que leu 
e relacione com seus conhecimentos e experiências na área da avaliação da 
aprendizagem.

Desejamos a você ótimos estudos e aprendizagens signifi cativas!



CAPÍTULO 1

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
HISTÓRIA E CONCEITOS

A partir da perspectiva do saber fazer, neste capítulo, você terá os seguintes 
objetivos de aprendizagem:

  Conhecer a história da avaliação da aprendizagem.

  Compreender e analisar diversos conceitos de avaliação da aprendizagem.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Com certeza, você já ouviu falar muito em avaliação, seja na sua vida 
profi ssional ou pessoal, seja para medir, comparar e dizer qual é o carro 
melhor, qual o apartamento melhor ou mesmo qual a melhor escola para 
seu fi lho ou universidade para você estudar. Perceba que estamos, a todo 
momento, avaliando as coisas, as pessoas, nossa vida e nosso trabalho. 

Neste capítulo, você estudará a avaliação da aprendizagem, sua história 
e seus diferentes conceitos. Os assuntos aqui discutidos e trabalhados serão 
essenciais para você compreender todos os outros capítulos deste caderno. 

Na seção 1, discutiremos e revisitaremos a história da avaliação da 
aprendizagem e as concepções que têm sido abordadas ao longo de sua 
história. 

Na seção 2, você estudará, analisará e comparará os diferentes conceitos 
de avaliação da aprendizagem trazidos e discutidos na literatura, tendo como 
princípios as obras de Tyler (1976), Bloom (1971), Perrenoud (1978, 1982), 
Luckesi (1998), Vasconcellos (2008), Hoffmann (2006), Fernandes (2006), 
entre outros. 

Prepare-se, então, para conhecer a história da avaliação da aprendizagem, 
seus conceitos e funções!

Vamos lá?

A HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Nesta seção, você conhecerá a história da avaliação da aprendizagem e 
perceberá que não existe um consenso na literatura científi ca a respeito disso.

Para Perrenoud (1999, p. 9), “a avaliação não é uma tortura medieval. É 
uma invenção mais tardia, nascida com os colégios por volta do século XVII, 
e tornada indissociável do ensino de massa que conhecemos desde o século 
XIX, com a escolaridade obrigatória”.

Desde os primórdios da história da avaliação da aprendizagem e 
durante um período de tempo bastante considerável, a prática da avaliação 
esteve ligada à ideia de medir ou testar. De acordo com Haydt (2004), isso 
aconteceu principalmente na década de 40 do século passado por conta 
do aperfeiçoamento dos instrumentos de medida em educação, incluindo o 
grande impulso dado à elaboração e aplicação de testes. No entanto, essa foi 
uma abordagem que logo deixou transparecer sua limitação, ou seja, que nem 
todos os aspectos da educação podem ser medidos.
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Somente a partir da década de 1960, novas dimensões para o termo 
avaliação foram aventadas, algumas delas por ocasião da reunião de grupos 
de estudos nos Estados Unidos, preocupados em elaborar e avaliar novos 
programas educacionais. Primariamente, os estudos sobre avaliação deram-se 
na esfera da avaliação de currículo para, somente depois, se disseminarem por 
outras áreas, como no caso da avaliação do processo ensino-aprendizagem.

Correia (2002) nos traz a história da avaliação da aprendizagem e as 
correntes pedagógicas e concepções que estão ligadas a cada uma das 
três gerações da avaliação da aprendizagem. O termo avaliação, segundo a 
autora, sofreu uma profunda transformação desde que foi criado e começou 
a ser divulgado, por volta de 1950. Hoje, avaliar não tem o mesmo signifi cado 
que há 40 ou 50 anos.

Temos assistido, nos últimos anos, à moda da avaliação; estamos 
vivendo um boom de processos e novos métodos de avaliação. Avaliamos o 
aluno, o professor, o curso, a universidade, os materiais didáticos, as formas 
de comunicação e nos autoavaliamos. Nomes e siglas como Exame de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE), Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), Prova Brasil, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES) e Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) são alguns 
exemplos de como nossos governantes e o Ministério da Educação têm criado 
dispositivos para avaliar a educação.

A respeito das três gerações de avaliação da aprendizagem discutidas por 
Correia (2002), as apresentaremos a seguir de forma resumida.

a) Primeira geração (até 1930)

A Idade da Reforma ocorreu de 1800 a 1900, com a intenção de dar 
respostas às novas necessidades do mercado de trabalho trazidas pela 
Revolução Industrial. Surgiram reformas nos sistemas educativos americano 
e inglês e foram nomeadas comissões para ir às escolas conhecer suas 
realidades. Nesse período, fatores desempenharam um papel determinante na 
concepção de medição científi ca de fenômenos comportamentais humanos, 
principalmente infl uenciados:

• por correntes fi losófi cas positivistas que propunham objetividade e rigor 
científi co no estudo da ação humana;

• pela aplicação de procedimentos estatísticos ao estudo das diferenças 
humanas;

• pela emergência da gestão científi ca do trabalho, particularmente no setor 
industrial, conduzindo à valorização dos testes de rendimento como meio 
de medir e certifi car as aquisições dos alunos e de selecionar os mais 
aptos.

Correia (2002) nos traz 
a história da avaliação 
da aprendizagem e as 
correntes pedagógicas 

e concepções que 
estão ligadas a cada 
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Foi nessa época, com a importância atribuída à medida científi ca, que 
se desenvolveu a psicometria. Foram determinantes os trabalhos de Francis 
Galton e Alfred Binet. (CORREIA, 2002).

A Idade da Efi ciência e dos Testes marcou os anos de 1900 a 1930. De 
acordo com Correia (2002), nesse período, a gestão científi ca foi implementada 
na educação. Como consequência, foi medida a efi ciência dos programas, 
das escolas e dos professores por meio de testes de caráter objetivo. Esse 
posicionamento face às ciências sociais e da educação conduziu, nos Estados 
Unidos da América e após a I Guerra Mundial, à proliferação da “indústria” de 
testes  de rendimento para testar a aprendizagem dos alunos. 

Nesse período, ocorreu o desenvolvimento da docimologia como 
resposta a preocupações recentes de validade e fi delidade das provas e dos 
exames escritos e orais.

No sentido etimológico, “a docimologia é a ciência (logos) dos exames, ou 
da medida por exame (dakimê)”. (HADJI, 2001, p. 27). 

b) Segunda geração (1930 a 1945)

Nas primeiras décadas do século XX, o campo de testes se desenvolveu 
com grande detalhamento e sofi sticação, dominando todo o panorama 
bibliográfi co. Porém, gradativamente, cresceu a tendência de ver o aluno 
não apenas como um rol de habilidades ou um conjunto de informações, 
mas também como um ser humano, com expectativas, opiniões, atitudes, 
interesses, afetividade. Os testes, como instrumentos de mensuração objetiva, 
foram sendo complementados, dando lugar a propostas mais amplas e 
abrangentes de avaliar. 

A partir de 1930, os testes padronizados foram enriquecidos com outros 
instrumentos de avaliação do rendimento escolar. A avaliação da aprendizagem 
tem em Ralph W. Tyler um dos seus principais estudiosos, o qual inclui, em 
seu trabalho avaliativo, uma variedade de procedimentos, tais como testes, 
escalas de atitudes, inventários, questionários, checklists etc.

Para Tyler (1976), a avaliação tem a fi nalidade de verifi car até que ponto as 
experiências de aprendizagens, tais como foram desenvolvidas e organizadas, 
estão realmente produzindo os resultados desejados. O processo de avaliação 
levanta os pontos fracos e fortes do planejamento e da aprendizagem. 

Segundo Correia (2002), foi o pensamento tyleriano que marcou essa 
época. Tyler colocou a tônica nos objetivos educacionais, quando afi rmou que 
a escola e o currículo devem dar conta de responder às seguintes questões:

No sentido etimológico, 
“a docimologia é a 
ciência (logos) dos 

exames, ou da medida 
por exame (dakimê)”. 
(HADJI, 2001, p. 27). 

Para Tyler (1976), 
a avaliação tem a 
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aprendizagens, 
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desenvolvidas e 
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resultados desejados. O 
processo de avaliação 

levanta os pontos fracos 
e fortes do planejamento 

e da aprendizagem. 



14

           Educação a Distância e Métodos de Avaliação

14

• Que objetivos a escola deve atingir?

• Que experiências educacionais poderão ser proporcionadas aos alunos 
para que os objetivos sejam atingidos?

• Como organizar efi cazmente essas experiências educacionais?

• Como poderemos determinar se os objetivos foram alcançados?

Nessa perspectiva, Tyler introduziu, no início dos anos de 1930, o termo 
avaliação e a ela atribuiu três papéis fundamentais na educação:

• Aperfeiçoamento contínuo de um programa de educação.

• Determinação do grau de consecução dos objetivos educacionais.

• Determinação do nível das mudanças ocorridas no desempenho dos 
alunos.

Tyler propôs que a avaliação educacional deveria descobrir o que os 
estudantes aprenderam na escola e quais deles estavam encontrando 
difi culdades de aprendizagem. 

c) Terceira geração (após 1946)

Essa geração é conhecida como a geração da formulação de juízos 
de valor acerca das aprendizagens e nasceu, assim como a segunda, 
de uma necessidade de superar as falhas ou pontos fracos das avaliações 
precedentes. (FERNANDES, 2006).

De 1958 a 1972, se verifi cou, cada vez mais, a divulgação de programas 
de avaliação. A aplicação do modelo de avaliação proposto por Tyler – por meio 
de testes normalizados, julgamento por especialistas e recurso à investigação 
experimental – não deu mais respostas às exigências da evolução educativa 
da época. (CORREIA, 2002).

Segundo Fernandes (2006), foi nessa geração que a avaliação ampliou 
muito seus horizontes e se tornou mais sofi sticada e teórica. Em 1967, por 
intermédio de Michael Scriven, surgiu a distinção entre “avaliação somativa, 
mais associada à prestação de contas, à certifi cação e à seleção e a avaliação 
formativa, mais associada ao desenvolvimento, à melhoria das aprendizagens 
e à regulação dos processos de ensino e aprendizagem”. (FERNANDES, 
2006, p. 49).

Estudaremos sobre as funções da avaliação nos capítulos 2 e 4 deste 
caderno!

Na terceira geração,
segundo Fernandes
(2006), a avaliação
ampliou muito seus
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Na década de 1970, Bloom (1971) também relaciona a avaliação com 
a verifi cação de objetivos educacionais. Em função da fi nalidade, o autor 
considera três momentos de avaliação: 

• uma preparação inicial para a aprendizagem; 

• uma verifi cação da existência de difi culdades pelo aluno durante a 
aprendizagem;

• o controle sobre se os alunos atingiram os objetivos fi xados previamente. 

Os momentos de avaliação referidos representam, respectivamente, a 
avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa.

A avaliação passou a ter uma dupla fi nalidade: obter informações acerca 
do grau do alcance dos objetivos propostos e tomar decisões quanto ao 
processo para alcançar esses objetivos.

- Limitações das três gerações de avaliação

As três gerações de avaliação apresentadas permitem verifi car que a 
avaliação foi se tornando mais complexa e sofi sticada, evoluindo muito quanto 
aos métodos utilizados, aos objetos avaliados e aos seus propósitos. De uma 
avaliação da aprendizagem essencial redutora e técnica, evoluiu-se para uma 
concepção mais abrangente e sistêmica.

No entanto, segundo Guba e Lincoln (apud FERNANDES, 2006), as três 
gerações, em seu conjunto, apresentam três limitações importantes. São elas:

• Tendências que as avaliações refl itam o que o avaliador quer ver, ou 
seja, o seu ponto de vista. As responsabilidades pelas falhas tendem 
a ser distribuídas para os professores e alunos, e nunca para todos os 
outros atores. No caso da avaliação da aprendizagem, a tendência é 
ver refl etidos apenas os pontos de vista dos professores como únicos 
juízes dos processos de avaliação externa. Nesses casos, as falhas são 
atribuídas apenas aos alunos.

• Difi culdade de a avaliação acomodar e levar em consideração a 
pluralidade de valores e de culturas existentes nas sociedades atuais. 
Os jovens e as crianças são oriundos, cada vez mais, de meios sociais e 
culturais diversifi cados, havendo, consequentemente, a necessidade de 
enfrentar essa realidade também no domínio da avaliação.

A avaliação passou a ter 
uma dupla fi nalidade: 

obter informações 
acerca do grau do 

alcance dos objetivos 
propostos e tomar 

decisões quanto ao 
processo para alcançar 
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• Há uma excessiva dependência do método científi co que se traduz 
em avaliações pouco ou nada contextualizadas, com dependência da 
concepção de avaliação como medida. “Há nesta perspectiva uma 
orientação para os processos de quantifi cação pela utilização de 
instrumentos considerados neutros, normalmente testes, que medem com 
rigor o que os alunos sabem”. (FERNANDES, 2006, p. 52).

d) Quarta geração

Rodrigues (2009) nos apresenta mais uma geração da avaliação, ou seja, 
a quarta geração. Para a autora, essa geração se enquadra num paradigma 
construtivista que considera a avaliação como “uma construção da realidade, 
uma atribuição de sentido a situações, sendo infl uenciada por elementos 
contextuais diversos e pelos valores dos vários intervenientes no processo” 
(SIMÕES apud ROGRIGUES, 2009, p. 9). 

Segundo Rodrigues (2009), hoje, a avaliação é entendida como uma 
atividade subjetiva, envolvendo mais do que medir ou atribuir valor de acordo 
com critérios que envolvem diversos problemas técnicos e éticos. 

Hadji (2001, p. 185) aponta que podemos avaliar segundo três 
perspectivas: 

Confrontar, relacionar: confrontar dados de fato (uma 
realidade) e dados que são da ordem do ideal, do dever-ser 
(um projeto, uma intenção); relacionar um referido com um 
referente. Apreciar, julgar: apreciar uma realidade à luz de 
uma intenção ou de um projeto; apreciar o ser à luz de um 
dever-ser; dizer o valor de uma realidade em referência a 
uma exigência particular. Produzir informação esclarecedora: 
recolher e comunicar informação útil para [...]; esforçar-nos 
para saber onde estamos para melhor nos encaminharmos 
para onde queremos ir. 

Ater-nos-emos um pouco mais a essa quarta geração, porque, 
teoricamente, é a geração que vivemos atualmente. Fernandes (2006) sugere 
que a quarta geração está baseada em concepções construtivistas e em um 
conjunto de ideias e ações:

• Os professores devem utilizar diferentes estratégias, técnicas e 
instrumentos para avaliar seus alunos.

• A avaliação deve estar integrada ao processo de ensino e aprendizagem.

• A avaliação formativa deve ser a modalidade privilegiada de avaliação 
com a função de melhorar a aprendizagem e regulá-la.

Segundo Rodrigues 
(2009), hoje, a avaliação 
é entendida como uma 

atividade subjetiva, 
envolvendo mais do que 

medir ou atribuir valor 
de acordo com critérios 
que envolvem diversos 
problemas técnicos e 

éticos.
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• O feedback, nas suas mais variadas formas, é um processo indispensável, 
devendo se integrar ao processo ensino e aprendizagem. A avaliação deve 
servir para as pessoas aprenderem, e não para julgá-las ou classifi cá-las 
em escalas e medidas.

• A avaliação é uma construção social em que são levados em conta os 
contextos, a negociação e o envolvimento dos participantes.

• A avaliação deve empregar predominantemente métodos qualitativos, não 
descartando os métodos quantitativos.

Perceba, caro(a) pós-graduando(a), o quanto a própria história e a 
evolução da avaliação da aprendizagem constituem um tema que não 
apresenta unanimidade dos autores apresentados. 

O importante é que você identifi que o quanto as características de cada 
uma das gerações apresentadas ainda fazem parte do nosso cotidiano, seja 
na modalidade de educação presencial, seja na modalidade a distância!

- Outras interpretações

Concordamos com Rodrigues (2009) quando afi rma que, apesar de as 
concepções que acabamos de referir terem surgido por ordem cronológica, 
foram coexistindo através dos tempos. 

Atualmente, vivemos um período de tensão que resulta do confl ito entre 
o paradigma psicométrico – grande ênfase na medição – sendo a avaliação 
inspirada nas medições próprias das ciências experimentais, e o paradigma 
cognitivista e contextual – avaliação baseada em psicologias construtivistas e 
cognitivistas – que considera inseparável o processo de avaliação do contexto 
em que a aprendizagem ocorre. 

Guba e Lincoln (apud FIRME, 1994) explicam de outra forma as quatro 
gerações de avaliação. Segundo os autores, a partir do início do século XX, a 
avaliação vem atravessando, pelo menos, quatro gerações, respectivamente. 
São elas: mensuração, descritiva, julgamento e negociação.

• Mensuração - não distinguia avaliação e medida. Essa fase foi 
caracterizada por instrumentos ou testes para verifi cação do rendimento 
escolar. O papel do avaliador era técnico e, nesse sentido, testes e 
exames eram indispensáveis na classifi cação de alunos para determinar 
seu progresso.

• Descritiva - essa geração surgiu em busca de melhor entendimento do 
objetivo da avaliação. A geração anterior só oferecia informações sobre 
o aluno. Em função dos objetivos, era preciso obter dados dos alunos 
envolvidos nos programas escolares, sendo necessário descrever o que 

O importante é que você 
identifi que o quanto 
as características 
de cada uma das 

gerações apresentadas 
ainda fazem parte do 
nosso cotidiano, seja 

na modalidade de 
educação presencial, 
seja na modalidade a 

distância!
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seria sucesso ou difi culdade com relação aos objetivos estabelecidos. 
Nesse sentido, o avaliador estava muito mais concentrado em descrever 
padrões e critérios. Foi nessa fase que surgiu a terminologia avaliação 
educacional.

• Julgamento - essa geração questionava os testes padronizados e o 
reducionismo da noção simplista de avaliação como sinônimo de medida; 
tinha como preocupação maior o julgamento. O avaliador, então, assumiria 
o papel de juiz, incorporando, contudo, o que havia sido preservado de 
fundamental das gerações anteriores, em termos de mensuração e 
descrição. Assim, o julgamento passou a ser elemento crucial do processo 
avaliativo, pois não só importava medir e descrever; era preciso, também, 
julgar o conjunto de todas as dimensões do objeto, inclusive os próprios 
objetivos.

• Negociação - nessa geração, a avaliação passou a ser vista como um 
processo interativo, negociado, que se fundamenta num paradigma 
construtivista. É uma forma responsiva de enfocar e um modo construtivista 
de fazer. A avaliação é responsiva, porque, diferentemente das 
alternativas anteriores que partem, inicialmente, de variáveis, objetivos, 
tipos de decisão e outros, se situa e desenvolve a partir de preocupações, 
proposições ou controvérsias quanto ao objetivo da avaliação, seja ele 
um programa, projeto, curso ou outro foco de atenção. É construtivista 
em substituição ao modelo científi co que tem caracterizado, de um modo 
geral, as avaliações mais prestigiadas neste século.

Para você aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto, seguem 
alguns sites que podem ajudá-lo(a)!

KRAEMER, M. E. P. Avaliação da aprendizagem como construção do 
saber. Disponível em: <http://www.gestaouniversitaria.com.br/edicoes/72-
104/344-avaliacao-da-aprendizagem-como-construcao-do-saber.html>.

RODRIGUES, C. Avaliação: por que e para quê? Disponível em:<http://
www.proffi nt.com/cezame/cezame10/objectivosavaliacao.htm>.

Realize a atividade a seguir e, após, inicie a leitura da próxima seção para 
conhecer e analisar os diferentes conceitos de avaliação da aprendizagem 
trazidos pela literatura.
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Atividade de estudos:

A primeira atividade que você realizará nesta disciplina é um exercício de 
pesquisa e análise. 

Levando em consideração as quatro gerações de avaliação da aprendizagem 
estudadas na seção anterior, pesquise, na internet ou em outras fontes (livros, 
periódicos etc.), elementos que auxiliem na explicação mais detalhada da 
quarta geração da avaliação. Após, traga esses elementos, procure explicá-
los e dar exemplos práticos e reais de que essas concepções estão sendo 
colocadas em prática atualmente e como isso está ocorrendo. Não se esqueça 
de citar as fontes de pesquisa!

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

O QUE SIGNIFICA AVALIAR?
Na seção anterior, você estudou o histórico e as diferentes fases/gerações 

da avaliação da aprendizagem. Na história da avaliação, você percebeu o 
quanto ela é cheia de contradições e permeada de concepções com as quais 
nem sempre concordamos ou nem sempre são bem aceitas pela academia ou 
pelas escolas. No entanto, sabemos que muitas delas coexistem até hoje e 
são realidades em muitas escolas e universidades que conhecemos.

Assim, podemos concluir que não é diferente com os diversos conceitos de 
avaliação da aprendizagem discutidos e trazidos pela literatura da área. Cada 
autor, dependendo do ano da publicação da obra e de suas concepções sobre 
avaliação, a descreve de uma maneira diferente. Será isso que passaremos a 
conhecer e a analisar a partir de agora. Vamos lá?

O termo avaliar vem do latim a + valere, que signifi ca atribuir valor e mérito 
ao objeto em estudo. Portanto, avaliar é atribuir um juízo de valor à propriedade 
de um processo para a aferição da qualidade do seu resultado; porém, a 
compreensão do processo de avaliação do processo ensino-aprendizagem 
tem sido pautada na lógica da mensuração, isto é, associamos o ato de avaliar 
ao de “medir” os conhecimentos adquiridos pelos alunos. (KRAEMER, 2009).

Assim, podemos 
concluir que não é 
diferente com os 

diversos conceitos 
de avaliação da 

aprendizagem discutidos 
e trazidos pela literatura 

da área. Cada autor, 
dependendo do ano da 
publicação da obra e de 
suas concepções sobre 
avaliação, a descreve 

de uma maneira 
diferente. 
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No dicionário Aurélio (2003, p. 235), encontramos que avaliar signifi ca: 
“determinar a valia ou o valor de; apreciar ou estimar o merecimento de; 
determinar a valia ou o valor, o preço, o merecimento; calcular, estimar; fazer a 
apreciação; ajuizar”.

Para Tyler (1976), o processo de avaliação consiste, essencialmente, em 
determinar em que medida os objetivos educacionais estão sendo realmente 
alcançados pelo programa do currículo e do ensino. No entanto, como os 
objetivos educacionais são essencialmente mudanças em seres humanos – em 
outras palavras, como os objetivos consistem em produzir certas modifi cações 
desejáveis nos padrões de comportamento do estudante –, a avaliação é o 
processo mediante o qual é determinado o grau em que essas mudanças de 
comportamento estão realmente ocorrendo.

Segundo Tyler (1976, p. 99): 

esta concepção de avaliação tem dois aspectos importantes. 
Em primeiro lugar, ela implica que a avaliação deve apreciar 
o comportamento dos estudantes, visto ser uma mudança 
desse comportamento o que se busca em educação. Em 
segundo lugar, ela implica que a avaliação deve envolver 
mais do que uma simples apreciação em qualquer momento 
dado, uma vez que, a fi m de verifi car se ocorreu mudança, 
é necessário fazer uma apreciação na fase inicial e outras 
mais tarde, para identifi car as mudanças que talvez estejam 
se processando.

Sabemos que as concepções de avaliação de uma instituição e de seu 
corpo docente estão intimamente ligadas às suas concepções de educação, 
de mundo e de sociedade e que, enquanto pensarem de forma autoritária, a 
avaliação continuará sendo autoritária. 

Dando continuidade ao conceito de avaliação trazido pela literatura, 
apresentamos, agora, o de Cardinet (1993), que se refere à avaliação como um 
processo de verifi cação de objetivos, em que a produção escolar dos alunos 
é comparada a um modelo. O processo de avaliação contribui para a efi cácia 
do ensino, porque consiste na observação e interpretação dos seus efeitos. 
No limite, permite orientar as decisões necessárias ao bom funcionamento da 
escola. Cardinet (1993) também considera a avaliação como um sistema de 
comunicação entre professores e alunos, por meio de um processo sistemático 
de coleta de informação.

Benjamin Bloom, durante a década de 50 do século passado, decidiu 
estudar os processos mentais utilizados por estudantes universitários e, 
assim, desenvolveu um sistema que foi denominado Taxionomia de Objetivos 
Educacionais: Domínio Cognitivo. Há, ainda, outros exemplos de taxionomias, 
como o de Robert Gagné e o de Biggs. (RODRIGUES JÚNIOR, 2007).
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De Ketele (apud ROSADO; SILVA, 2009) relaciona, também, a avaliação 
ao processo de verifi cação de objetivos previamente defi nidos. Segundo esse 
autor, é no próprio processo de ensino-aprendizagem que surge a avaliação, 
funcionando como um mecanismo que verifi ca se os objetivos pretendidos são 
efetivamente atingidos.

Para Esteban (2003, p. 22-23): 

avaliar é interrogar-se. Precisamos indagar: por que não? A 
pergunta por que não nega a absolutização do saber e do não 
saber e ressalta a relevância de se considerar a construção 
do conhecimento como uma possibilidade permanente. Esta 
pergunta convida a ultrapassar os limites do já conhecido, do 
que foi observado no contexto de produção e socialização 
do saber, sugerindo a existência de possibilidades até então 
desconhecidas.

De acordo com a autora, essa não é uma concepção fácil de aplicar em 
nosso dia a dia, já que estamos imersos na cultura do exame e da classifi cação, 
do erro/acerto.

Para Hoffmann (2001), as avaliações mostram ações provocativas 
do professor que desafi a o aluno a refl etir sobre as experiências vividas, a 
formular e reformular hipóteses, direcionando para um saber enriquecido: “A 
avaliação deixa de ser um momento terminal do processo educativo (como 
hoje é concebida) para se transformar na busca incessante de compreensão 
das difi culdades do educando e na dinamização de novas oportunidades de 
conhecimento” (HOFFMANN, 2004, p. 19). Mas, nessas compreensões da 
avaliação, apenas mensuramos a medida dos objetivos: se eles foram ou não 
alcançados. 

Numa perspectiva dialógica da avaliação, Parente (apud LIMA, 2003, p. 
115), confi rma que:

Avaliar é refl etir e discutir; é debater esgotando 
possibilidade de avanço; é o processo amplo de interação 
em que educando e educador aprendem e crescem para 
a autonomia, responsabilidade e competência. [...] Somos 
favoráveis à idéia de que a avaliação é refl exão, discussão 
e diálogo.

Avaliação como refl exão, discussão e diálogo é inovadora, porque 
professor e aluno andam juntos, pisam o mesmo chão, se conhecem 
mutuamente, trabalham na perspectiva do crescimento como pessoa. Isso, 
porém, não signifi ca abolir, abruptamente, determinados instrumentos de 
avaliação.

Perrenoud (1999) afi rma que, na prática da avaliação da aprendizagem, 
não só classifi camos os alunos na sala de aula, mas que essas práticas 
também possuem um efeito social muito mais defi nido: a avaliação cria as 

Avaliação como 
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hierarquias sociais que consolidam a sociedade atual. A lógica que permeia 
as práticas da avaliação da aprendizagem consolida a divisão de classes na 
sociedade, a avaliação legitima a hierarquia social. Para Perrenoud (1999, 
p. 9), “avaliar é também privilegiar um modo de estar em aula e no mundo, 
valorizar formas e normas de excelência, defi nir um aluno modelo, aplicado e 
dócil para uns, imaginativo e autônomo para outros”.

Para Vasconcellos (2009):

avaliar é localizar necessidades e se comprometer com 
sua superação. Em qualquer situação de vida, a questão 
básica da avaliação é: o que eu estou avaliando? No sentido 
escolar, ela só deve acontecer para haver intervenção no 
processo de ensino e aprendizagem.

Luckesi (1998) concebe a avaliação como um ato amoroso: o ato amoroso 
é aquele que acolhe a situação, na sua verdade (como ela é). Assim, manifesta-
se o ato amoroso consigo mesmo e com os outros. O mandamento “ama o teu 
próximo como a ti mesmo” implica o ato amoroso que, em primeiro lugar, inclui 
a si mesmo e, nessa medida, pode incluir os outros. O ato amoroso é um ato 
que acolhe atos, ações, alegria e dores como eles são: acolhe para permitir 
que cada coisa seja o que é, neste momento.

Luckesi (1998, p. 34-35) afi rma que: 

o momento da avaliação deveria ser um momento de fôlego 
na escalada para, em seguida, ocorrer a retomada da marcha 
de forma mais adequada e nunca um ponto defi nitivo de 
chegada, especialmente quando o objeto de ação avaliativa 
é dinâmico como, no caso, a aprendizagem. Com a função 
classifi catória, a avaliação não auxilia em nada o avanço e o 
crescimento. Somente com uma função diagnóstica ela pode 
servir para essa fi nalidade.

Ao ler os conceitos e concepções de avaliação da aprendizagem dos 
autores que citamos, percebemos que existem diferenças entre eles e 
antagonismos. No entanto, a maioria deles, está de acordo que a avaliação 
seja um momento de aprendizagens signifi cativas (HOFFMANN, 2006) e um 
ato de amor (LUCKESI, 1998).

Acesse:

o site http://penta2.ufrgs.br/edu/bloom/bloom.htmpara conhecer a tabela 
da Taxionomia de Bloom; 

o site pessoal de Cipriano Luckesi com vários artigos sobre avaliação da 
aprendizagem: http://www.luckesi.com.br/publicacoes.htm;

o site pessoal de Celso Vasconcellos com vários artigos sobre o tema: 
http://www.celsovasconcellos.com.br/.
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Atividade de Estudos 

Você estudou, nessa última seção, os diversos conceitos de avaliação da 
aprendizagem preconizados pelos principais autores dessa área no Brasil 
e no mundo. Percebeu que cada um deles está imbuído de um conjunto de 
percepções e concepções de mundo. 

Selecione o conceito de avaliação de aprendizagem com o qual você mais 
se identifi cou e justifi que a sua escolha. Em seguida, avalie e analise de que 
forma esses conceitos de avaliação da aprendizagem são praticados em 
nosso dia a dia, seja no ensino presencial ou na educação a distância.

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Você estudou, neste capítulo, a história da avaliação da aprendizagem. 
Também conheceu as principais características das quatro gerações da 
avaliação da aprendizagem, bem como cada uma delas ainda está um pouco 
viva em nossos sistemas de educação. 

Ao ler os diversos conceitos de avaliação da aprendizagem, você percebeu 
que não há convergências nem unanimidades em relação a esse assunto. 
Avaliação sempre foi e sempre será um assunto polêmico e contraditório em 
qualquer instituição educacional.

Levando em consideração seus estudos, leituras e refl exões até este 
momento, faça uma síntese dos principais assuntos que você estudou neste 
capítulo.
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História da avaliação:  ____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

Conceitos de avaliação:  __________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Agora, prepare-se para mais um capítulo, no qual você estudará as 
diferentes formas e funções da avaliação: a diagnóstica, a somativa e a 
formativa. Você perceberá que cada uma delas tem suas vantagens e 
limitações e como podem ser aplicadas na educação.
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