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Práticas Avaliativas

“A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à

realização de provas e atribuição de notas. A avaliação, assim,

cumpre funções pedagógico – didáticas, de diagnóstico e de

controle em relação às quais se recorre a instrumentos de

verificação do rendimento escolar”. LIBÂNEO (1994, p. 195)

Parte integrante do Planejamento do Processo de Ensino -

Aprendizagem
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Três funções:

Função Diagnóstica - tem por finalidade realizar uma sondagem de

conhecimentos e experiências dos alunos, bem como a existência de pré

- requisitos necessários à aquisição de um novo saber. “A avaliação

diagnóstica possibilita ao educador e educando detectarem, ao longo do

processo de aprendizagem, suas falhas, desvios, suas dificuldades, a

tempo de redirecionarem os meios, os recursos, as estratégias e

procedimentos na direção desejada” (MACHADO, 1995, p. 33).
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Três funções:

Função Formativa - Não são os instrumentos/procedimentos que

definem a função formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o

docente, e o uso que faz deles (HADJI, 2001). Propicia aos envolvidos

no processo ensino - aprendizagem, a correção de falhas,

esclarecimentos de dúvidas e estímulo à continuação do trabalho para

alcance do objetivo. “Uma avaliação formativa (...) dá informações,

identifica erros, sugere interpretações quanto às estratégias e atitudes

dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação pedagógica”

(PERRENOUD, 2008, p. 68).
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Três funções:

Função Somativa - A função somativa proporciona medida expressa em

uma nota ou conceito sobre o desempenho do aluno. Costuma acontecer

ao final de cada unidade de ensino, de cada bimestre ou ainda no final

do ano letivo. É parte integrante da avaliação Formativa. Considerada

avaliação das aprendizagens. “A avaliação somativa é uma avaliação

muito geral, que serve como ponto de apoio para atribuir notas,

classificar o aluno e transmitir os resultados em termos quantitativos,

feita no final de um período” (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, p.

100).
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Quem são os sujeitos das avaliações

Sabemos que as aprendizagens são distintas e que o aprender

dos profissionais que avaliam está afeto ao exercício da atuação

profissional (LIBÂNEO, 1994), o que torna, então, a avaliação

formativa elemento da formação contínua por exigir

permanentemente estudo e formação em avaliação e em outras

temáticas a ela relacionadas (SEEDF, 2014, p. 12)
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Modelos de tendências

O modelo diretivo visa a promoção dos alunos, preocupa-se com as notas. Não importa a

trajetória do estudante para alcance de notas. Avaliação é instrumento de poder, ameaça. O

Foco são provas e viram objeto de pressão psicológica sobre os alunos.

Com isto as provas são utilizadas como um fator negativo de motivação. Os alunos estudam

pela ameaça da prova, não pelo que a aprendizagem pode lhes trazer de proveitoso e

prazeroso. Estimula o desenvolvimento da submissão e de hábitos de comportamento físico

tenso. Estuda-se para as provas, não para as aprendizagens.

As instituições estão centradas nos resultados das provas e nos exames. O sistema social se

contenta com as notas, pois estas são suficientes para os quadros estatísticos.
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Modelos de tendências

No modelo não diretivo o alvo é o aluno, a aprendizagem. A avaliação é vista como um

instrumento de auxilio para saber quais objetivos foram atingidos, quais ainda faltam e quais

as interferências que o professor poderá utilizar para auxiliar os alunos.

A avaliação não é mais um objeto de certificação da consecução de objetivos, mas é um

instrumento de diagnóstico e acompanhamento do processo de aprendizagem.


