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Funções da Avaliação escolar

Avaliação é “um componente do processo de ensino que visa,

através da verificação e qualificação dos resultados obtidos,

determinar a correspondência destes com os objetivos propostos,

e, daí, orientar a tomada de decisão em relação às atividades

didáticas”. José Carlos Libâneo (2014, p. 217 a 2019).



Funções da Avaliação escolar

Função Pedagógico-didática:

A função pedagógico-didática refere-se ao papel da avaliação no cumprimento dos

objetivos gerais e específicos da educação escolar. Ao comprovar os resultados do

processo de ensino, evidencia ou não o atendimento das finalidades sociais do

ensino, de preparação dos alunos para enfrentar as exigências da sociedade e

inseri-los ao meio social. Ao mesmo tempo, favorece uma atitude mais

responsável do aluno em relação ao estudo, assumindo-o como um dever social.



Funções da Avaliação escolar

Função de diagnóstico:

Já a função de diagnóstico permite identificar progressos e dificuldades dos alunos

e a atuação do professor que, por sua vez, determinam modificações do processo

de ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos. A função

do controle se refere aos meios e a frequência das verificações e de qualificação

dos resultados escolares, possibilitando o diagnóstico das situações didáticas

(LIBÂNEO, 1994).



Funções da Avaliação escolar

Função de controle:

No entanto a avaliação na pratica escolar nas escolas tem sido bastante criticada

sobre tudo por reduzir-se à sua função de controle, mediante a qual se faz uma

classificação quantitativa dos alunos relativa às notas que obtiveram nas provas.

Os professores não tem conseguido usar os procedimentos de avaliação que sem

dúvida, implicam o levantamento de dados por meio de testes, trabalhos escritos

etc. Em relação aos objetivos, funções e papel da avaliação na melhoria das

atividades escolares e educativas, tem-se verificado na pratica escolar alguns

equívocos. (LIBÂNEO, Pág. 198- 1994).



Funções da Avaliação escolar

Segundo Libâneo (1994, p.195),” [...] a avaliação é uma tarefa

complexa que não se resume à realização de provas e atribuição

de notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem

ser submetidos a uma apreciação qualitativa.” Nesse sentido, para

Luckesi (1990, p. 71) a “[...] avaliação da aprendizagem escolar

adquire seu sentido na medida em que se articula com um

projeto pedagógico e com seu consequente projeto de

ensino[...]”.



Funções da Avaliação escolar

Cocco e Sudbrack (2012, p. 03) [...] a avaliação é uma atividade

política que, através de alguns procedimentos, procura manter o

controle, a organização, seja de uma sala de aula, quando

realizada pelos professores, seja de uma instituição escolar,

quando aplicada pelo Estado.



Funções da Avaliação escolar

Avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. Também não se confunde

com medida. Medir é apenas uma pequena parte do processo avaliativo,

correspondendo à obtenção de informações. Analisá-las para promover

intervenções constantes é o que compõe o ato avaliativo; por isso, as afirmativas

de que, enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem

aprendizagens, são válidas tanto por parte do docente quanto do estudante. Esse

processo é conhecido como avaliação formativa, ou seja, avaliação para as

aprendizagens (VILLAS BOAS, 2013).


