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RES
SUMO
A avvaliação, ennquanto fennômeno cieentífico é constituída
c
pelos aspeectos filosóficos de
identtidade no julgamento
j
de valor e tomada de decisõees a partirr do conheecimento
diagnnosticado por
p este prrocesso avaaliativo. Baasicamente, as diversaas definiçõees sobre
avaliiações podeem ser apressentadas na forma de um
u continuuum, valorizaando os asppectos de
juízoo de valores e de tomadda de decisõões. Considerando estaa linha de peensamento, torna-se
necessário conteextualizarm
mos o percuurso históricco da avaliaação. Revisitar o passaado para
os o presentte e, talvez, desvelar o futuro, na perspectivaa de ir além
m do que
comppreendermo
está estabeleciddo, a avaliaçção deve seer vista com
mo um proccesso transfformador. Também,
T
devemos considderar o carátter dinâmicoo e sistêmicco deste proocesso, suass implicaçõees com o
o valores étticos, que attravés das ações
a
interattivas entre os
o indivíduoos e suas
conteexto, com os
projeeções de futturo que poodem ou nãoo serem preevisíveis. O processo de
d avaliaçãoo passou
por vvárias ruptu
uras que ressultaram em
m novas conncepções teeóricas e téécnicas, parttiram de
conceitos de meedida passaaram para o enfoque dos
d objetivo
os e mais huumanista. Contudo,
C
m
de avaliações originários na Idadee Media e que são
obserrva-se que existem modelos
utilizzados até hooje e que podem
p
perm
manecer no futuro. Ou
utros, modellos, mais modernos
m
podeem assumir um caráter efêmero, sem
s
arcabouuço teórico que os susttente e tem
m aqueles
que ssão inovado
ores, fundam
mentados e alinhados
a
a atualidade..
Palaavras-chavee: Avaliaçãoo educacionnal, Históricco-conceituaal, Modelos.
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INTR
RODUÇÃO
O
Avalliação educcacional: coontextualizando um percurso
A avaliação educaciional passa por um significativo questioname
q
ento que levva a uma
ruptuura de paradigmas e estabelece
e
n
novos
rumoos para este processo. Assim, a avaliação
a
educacional cen
ntraliza disscussões em todos os
o níveis administrati
a
ivos da edducação,
extraapola os lim
mites escolarres e foca na
n busca pella qualidadee nos progrramas de exxcelência
em qque as organnizações invvestem seus recursos (V
VIANNA, 2000).
2
Portanto deve-se considerar o caráter diinâmico e sistêmico deste
d
proceesso que
prevêê modificaçções imporrtantes do contexto
c
edducacional, dos valores éticos, daas ações
interaativas entree os indivídduos e de suas
s
projeçõões para o futuro. Parra entender como a
avaliiação torno
ou-se relevaante para o processo ensino aprrendizagem
m, faz-se neecessário
aborddá-la numaa perspectivva históricoo-cultural, a partir das seguintes questões: Quais
Q
as
concepções histtóricas que fundamentaam a práticaa da avaliaçção escolar?? Em que momento
m
d aula (escoola) para ad
dentrar ao aambiente
históórico a avaliiação extrappola o ambiiente sala de
organnizacional? Cabe, nesste momentto, contextuualizar histtórica e eppistemologiccamente,
tantoo sobre avaliação educaacional, com
mo sobre gestão escolarr.
mologicameente, do teermo em
Segundoo Japiassu (1996) avaaliação origgina-se, etim
latim
m a-valere que
q quer dizer
d
dar vaalor a e, taambém, do latim valore, em seuu sentido
genuuíno, corageem, valor, bravura,
b
carráter do hoomem, signiifica aquiloo que dá a algo um
carátter bom, po
ositivo. Deesta forma, a concepção de avalliação devee se aproximar das
questtões voltadas para o saber,
s
das discussões
d
c
conceituais
e teóricas. Algumas ccorrentes
filosóóficas defen
ndem que o valor disppensado a algo
a
ou alguuém, está liigado a tuddo aquilo
que ppromove a felicidade. Em outras concepçõess, os valores estão con
ndicionados aos fins
aos qquais pretenndem cheggar, defininddo, assim, o que é bo
om e o quee é mau, podendo,
p
tambbém, ser intrrínseco ou extrínseco
e
ao
a sujeito.
Percebe-se que o prrocesso de avaliação passou
p
por várias
v
rupturras que resuultou em
novaas concepçõões teóricass e técnicas, partiu dee conceitoss de medidda passandoo para o
enfoqque dos objetivos e maais humanistta.
Lima (20008) apreseenta seis ruupturas episstemológicaas da avaliaação educaccional, a
prim
meira remonnta a pré-hhistória, desenvolveu-sse, concom
mitantemente, ao proccesso de
homiinização, o desenvolvim
mento das capacidades
c
s psicológiccas humanas superioress. Então,

Educaçãão & Linguagem ∙ ISSSN: 2359‐277X ∙ an
no 2 ∙ nº 2 ∙ Dez. p. 59‐68. 2015

AVALIAÇÃ
ÃO EDUCACIONAL: UMA PERSPECTIVA
A HISTÓRICO-CONC
CEITUAL

|61

o hom
mem passa a realizar escolhas,
e
paara tanto, é necessário estabelecerr critérios, observar,
o
julgaar e avaliar para
p poder existir
e
e sobbreviver, torrna-se um avaliador.
a
Segundoo o autor, anntes de ser considerada ciência a avaliação escolar
e
perm
maneceu
por uum período chamado dee pantometrria.
A pantometria
p
p
pré-histórica
estava preencchida por foormas rudimeentares de
meddida, pois aindda não havia padrões. Anttes do adventto do padrão metro, as
coisaas eram mediddas com as m
mãos, os pés, palmos, passoss, pedaços de pau,
p grãos
de trrigo ou objetoos outros. A pouca consisttência destes instrumentos foi sendo
conhhecida, perceb
bida e refletidda pelos hom
mens a partir da sua evoluução como
espéécie animal e do seu deseenvolvimento e necessidaddes sociais, políticas
p
e
econnômicas, passsando, então a adotar pad
drões práticoss para mediddas, como
tecnnologia do côôvado ou cúbbito, que corrresponde aoo comprimentto de um
antebraço humanoo. (LIMA, 20008; p. 218).

ma (2008), segunda ruptura
r
epiistemológicca da avaliação no toocante a
Para Lim
mediição, está liigada ao usso tecnológ
gico de um instrumentto para mennsurar o peeso. Este
consiistia num pau
p com um
ma corda am
marrada noo meio, ondde em cadaa extremidaade eram
amarrrados objettos que, connforme o peso
p
pendiaa para um lado ou para o outro, podendo
p
ficar equilibrados se os dois pesasseem iguais. Há
H registroos que 3.0000 a.C. os egípcios
ma de peesagem maais preciso
o, usando pesos de pedras,
desennvolveram um sistem
influuenciando ass civilizaçõees como asssírias, babilôônicas, calddéias, gregas e romanass.
Conform
me Lima (22008) não registros suficientes
s
sobre o prrocesso avaliativos
educacional na pré-históriaa, sabe-se que
q em certaas tribos primitivas há descrições ritos de
ulta, onde eram avaliaadas sua
passaagens, princcipalmente,, da adolesccência paraa a vida adu
bravuura, coragem
m, vitalidadde e destrezaa.
Lima (20
008) ressaltaa que na Chhina (2.205 a.C), o impperador Shunn para seleccionar os
serviidores públiicos e os officiais realizzava jogos competitivo
os para promovê-los, contratác
los oou dispensáá-los, de acoordo com a avaliação os resultaddos. Surge na Grécia antiga o
prim
meiro métoddo de autoo-avaliação,, conhece-tte a ti meesmo, método socráttico que
enfattizava o exaame oral em
m seus alun
nos ateniensses. O prim
meiro empreego oral de exames,
mesm
mo em amb
bientes extrra-escolaress, constitui uma terceiira ruptura epistemológgica por
adotaar aspectos inovadoress qualitativoos e diferennciados daqqueles apliccados a panntometria
da éppoca.
A quartaa ruptura epistemológicca, segundo Lima (2008), acontecee com o advvento do
métoodo escolásttico que aplica pela primeira vez exames
e
escrritos e orais a educaçãoo formal.
Estess exames eram
e
aplicaddos no ensino superioor para a obbtenção de título de bacharel,
b
licennciado e do
outor. A partir
p
do an
no de 16000 denota um
u ponto importantee para a
pantoometria mo
oderna, período caracterizado pela
p
preponderância militar, poolítico e
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econnômico dos países da Europa
E
Ocidental. A ênfase
ê
ao método
m
racioonalista, a bbusca da
cienttificidade unniversal se constitui
c
naa quinta rupttura epistem
mológica.
Para o autor,
a
o quue define a sexta rupptura epistemológica foram
f
os primeiros
p
exam
mes quantittativos usaddos na edducação supperior. Nesste período
o a Psicoloogia fez
inúm
meras contriibuições paara a elevaçção da avalliação escoolar a ciênccia, pois atrravés da
Psicoometria pod
de atribuir notas
n
os traabalhos dos alunos. A avaliação tiinha o proppósito de
avaliiar o conheecimento ussando critérrios de classsificação e controle, visto que os
o testes
eram
m padronizaddos.
Lima (22008) referre-se que a Psicomettria alavanncou o dessenvolvimennto e a
estruuturação do sistema de avaliação educacional, principalm
mente entree 1930 a 19960, fase
em que
q os exam
mes tradicionnais tornaraam-se testes. A docimologia (vem do Grego dokimé
d
e
signiifica nota) trata
t
dos estudos sistem
máticos exaames, refereente ao sisteema de nottas e dos
compportamentoss dos examiinados e dos examinaddores.
A parrtir do séculoo XX, especiificamente 19934, em plenaa crise do obbjetivismo
cientiffico e do método
m
positiivista, surgiuu efetivamentte o termo Avaliação
Educaacional. Finalm
mente esta atinngiu a sétima ruptura episteemológica e passa
p
a ser
situadda como ativid
dade cientificca, ao libertarr-se do domínnio único da medida e
adicioonar os velhoss aspectos quualitativos da essência do ato
a humano de
d avaliar.
(Limaa, 2008;p.226)).

Depresbiiteris(1989)) ressalta a avaliação deu
d um saltoo qualitativo
o a partir do
d século
XIX,, porque nos
n Estadoss Unidos da
d América,, Horace Mann
M
(17966-1859), proopôs um
sistem
ma padrão de exames,, com a finnalidade de melhorar a qualidade do ensino público.
Apreesentou trêss importantees sugestões que são: 1) valorizarr o exame escrito; 2) ter mais
questtões específficas do quue questões abertas e; 3)
3 ser objettivo de acorrdo com o nível de
escollaridade do aluno. A autora
a
tambéém cita J.M
M.Rice (1920
0), pesquisaador americcano que
desennvolveu oss primeiros instrumen
ntos de avaaliação no âmbito esccolar, seus estudos
fundaamentam oss programass de avaliaçção estaduaiis e municip
pais.
Vianna (2000) apreesenta o modelo
m
proposto por Ty
yler (1942), parte da premissa
p
que eeducar é gerrar ou mudaar o comporrtamento, coonseqüentem
mente, o cuurrículo a serr

(...) construído coom base na especificação
e
de habilidadees desejáveis expressas
o
a serrem alcançadoos. A avaliaçãão, na concepçção de Tyler, vverificaria
em objetivos
a cooncretização dos
d objetivos propostos, a congruênciaa entre os ressultados e
objeetivos. Seria, pois,
p
uma form
ma de validar os pressupostos em que se baseariam
os prrogramas currriculares (consstrutos). (VIA
ANNA, 2000;p
p.50)

Segundoo Vianna (2000) os pontos fuundantes do
d modelo de Tyler (1942)
apressentados de maneira reesumida são:
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1)
A educaçãão é um proccesso que visa a criar pad
drões de condduta, ou a
moddificar padrõess anteriores, nnos indivíduos.
2)
Os padrõees de condutaa desenvolviddos na escolaa são, na realidade, os
objeetivos educacio
onais.
3)
O êxito de um program
ma educacionnal, verificadoo através da avaliação
depeende da concretização dessees objetivos.
A avaliação deve inciidir sobre o aluno, comoo um rodo, nos seus
4)
conhhecimentos, habilidades,
h
m
modos de pensar, atitudess e interessess, sem se
conccentrar em apenas elementoos isolados, como
c
na realiddade, acontecee nos dias
fluenntes.
A avaliação pressupõee diversidadee de instrum
5)
mental para avaliar
a
os
múlttiplos comporrtamentos, nãoo devendo ficaar restrita, apeenas, a examees escritos,
com
mo geralmente ocorre.
6)
A avaliaçãão não se conncentra apenas no estudantte, como acenntua Tyler
(19442), não é um ato isolado, mas
m um trabalh
ho solidário que
q deve envoolver, além
de alunos,
a
claro,, professores, administradoores e, sem sombra de duvida,
d
os
própprios pais, quee devem ter vooz ativa no proocesso.(VIAN
NNA, 2000; p.52)

O modeelo de Tyller (1942) trouxe paara o camppo da eduucação um avanço
signiificativo, prrincipalmennte, no tocaante as inovvações na área
á
da avaaliação educcacional.
Preoccupando-see, também, ccom a consstrução do currículo
c
e com a partticipação dee alunos,
profeessores, pais e corpo téécnico adm
ministrativo da
d comuniddade escolarr. Portanto todos os
envoolvidos no processo
p
dee ensino – aprendizage
a
em deve ser consideraada no mom
mento da
avaliiação tanto a comunidaade escolar como a sociedade civvil devem im
mbuir-se doo mesmo
propóósito, a edu
ucação.
Segundoo Parente (22010), Croonbach focoou seus esttudos no desenvolvim
d
mento de
pesquuisa, portaanto, estabeeleceu um novo direecionamento
o para a área de avaliação
a
educacional, innseriu a avaliação de programass e instruçãão. Salienta que o pprograma
educacional torn
na-se mais abrangente, pois se coonstituem por
p professoores, alunoss, meios,
m, todo o prroduto educcacional.
conteeúdos, expeeriências de aprendizaggem, organizzação, enfim
Conbrachh (1963, appud Vianna, 2000; p.68) mostra que
q a avaliaação é usadda com o
objettivo de tomaar três tiposs de decisõees:

1) D
Determinar se os métodos de
d ensino e o material insttrucional, utillizados no
deesenvolvimennto de um proggrama, são reaalmente eficieentes.
2) Iddentificar as necessidades
n
dos alunos, para
p
possibiliitar o planejaamento da
innstrução; julgaar o mérito doos estudantes, para fins de seleção e agruupamento,
faazer com que os
o estudantes conheçam seuu progresso e suas deficiênccias; e
3) Juulgar e eficiênncia do sistem
ma de ensino e dos professorres etc.

Neste prrisma, a avvaliação eduucacional coontempla o aprimoram
mento do cuurrículo,
num segundo nível
n
acomppanhar os alunos
a
que estão inseridos em algum
a
progrrama de
ensinno e, em ultima insstancia, os critérios administrati
a
ivos do prrocesso dee ensino
aprenndizagem seeriam conteemplados. Desta
D
formaa, a visão daa avaliação como um pprocesso
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dinâm
mico permiitiria uma ampla pesq
quisa que fomentaria
f
discussõess, aprimoram
mento e
implaantação de programas
p
e
educaciona
is.
Portanto, o trabalhoo de avaliarr é uma atiividade de equipe e, como
c
tal, prressupõe
uma ação que venha
v
a garaantir a validdade das coonclusões que
q possa chhegar à connsecução
dos sseus objetivvos. A avalliação enquanto práticaa educacionnal é um feenômeno coomplexo,
por iisso considera difícil um
u pesquissador avaliaar fidedignaamente os dados levanntados e
tomaar decisões, ponto centrral do modeelo de Conbbach (1963)..
(
salieenta que ou
utro trabalhoo importantee desta fasee, The methhodolody
Parente (2010)
of evvaluation dee Scriven (11967), ampllia o campo semântico e definindo
o com clarezza o que
deve ser feito avaliação,
a
a
aborda
term
mos como avvaliação formativa e formação
f
soomativa.
Este tipo de avaliação tem comoo finalidadde validar o produtoo no decoorrer do
desennvolvimento ou para divulgação. Nesta perrspectiva, a avaliação tem como questão
centrral o julgam
mento de vaalor, onde os
o objetivoss devem serr analisadoss e avaliadoos, numa
tentaativa de red
duzir as distorções e aumentar
a
a objetividadde (modelo de avaliação goalfree).
V
2
2000;
p. 1233) apresentaa a avaliaçãão responsivva, como
Stake (19983ª apud VIANNA,
c
a meetodologia para estuddos de casso, considerada comoo grande
modeelo, bem como
contrribuição parra a avaliaçãão qualitativva.

(...)) as pessoas concentram suuas atenções so
obre aquilo qu
ue é comum a todos os
sujeiitos ou no que é singular a cada um doss elementos esstudados. Stakke (1983ª)
lembbra que a arggumentação rrelacionada à singularidad
de e à subjettividade é
conssiderada como
o se referinddo à pesquisa e à avaliaçãão qualitativaa, e que a
discuussão ligada à objetividadee e à comunallidade relacionnar-se-ia à peesquisa e à
avaliação quantitaativa.

Vianna (2000) sallienta que dois tipos de avaliaação segunndo Stake(11967), a
avaliiação formaal que depeende de algguns fatoress como testes, instrum
mentos de controle,
c
compparativos e padronizaados. E a avaliação
a
i
informal
quue baseia-sse nas obseervações
casuaais, com obbjetivos im
mplícitos, noormas intuittivas e julg
gamento subbjetivo. Porrtanto, a
avaliiação inform
mal busca naa opinião dee professorees para realizar a avaliaação dos programas
educacionais.
(
apudd Vianna, 20000; p.58),
Parlett e Hamilton (1972,
(...)) reagiram à psicometria
p
e ao experimenntalismo, proppondo uma avaliação na
tradiição humanistta, que fosse responsiva àss necessidadees de diferentees grupos,
ilum
minativa do complexo organizacionaal, de ensino do proccesso de
apreendizagem, relevante em reelação às difeerentes decisõ
ões a serem toomadas, e
que fosse divulgaada por interm
médio de umaa linguagem acessível
a
aos diferentes
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gruppos interessaddos no assunnto. A reação
o de Parlett e Hamilton opunha-se,
o
assim
m, ao quantitaativo do modeelo por objetivvos e procurav
va apresentar uuma visão
praggmática do plaanejamento e da
d concretizaçção da avaliaçção, pretendenndo, desse
moddo, por via de avaliação responsiva,
r
attenuar os pro
oblemas que decorriam
daquuilo que acredditavam comoo resultante dee um dogmatismo metodollógico(...).
Preteendiam a valoorização do verbal
v
e não do
d quantitativoo, que decorriia de uma
tradiição psicomettrica que se im
mpunha desde os primeiros anos
a
do Sécullo XX.

Segundoo Vianna (2000) o modelo de avaliação educacio
onal propoosto por
Stuffflebeam (19971) é resulltante de um
m processo de avaliaçãão no ensinoo publico do
d estado
de C
Columbus, nos
n Estados Unidos da América, teendo como objetivo a tomada de decisão.
Este modelo ficou conheciddo como CIIPP – conteexto, input, processo
p
e produto quee aborda
de foorma analítico racionaal, abrangen
ndo as seguuintes etapaas: planejam
mento das ddecisões;
estruuturação dass decisões, implementaação dessass decisões e reciclagem
m das decissões, em
que cada
c
momeento tem suua respectiv
va avaliaçãoo. No quadrro 1(um) mostra
m
os diiferentes
modeelos de avalliação educaacional.

Q
Quadro:
Mod
delos de Avaliiação Educaccional
Moodelo

En
nfoque

Objetivo

Im
mplicações

Tyller
(19932)

Avvaliação
porr
objjetivos.

Verificar a
o não
cooncretização ou
doos objetivos prropostos,
innclusive da insstituição
em
m termos de efficiência
naa promoção daa
edducação.

m
padrõões de
Edducar consisste em mudar
coomportamento
o e o currículoo deve ser connstituído
coom base na esspecificação de
d objetivos a serem
atiingidos. A avaliação pode levar a reform
mulação
daa programaçãão curricularr e uma crrítica à
insstituição e suaa atuação fund
damentada em
m dados
em
mpíricos.

Croonbach
(19963)

Avvaliação
com
m
ressultados
muultidimen
sioonais.

Apprimorar o cu
urrículo
aoo longo do seuu
deesenvolvimentto,
atrravés de um enfoque
e
abbrangente que
coonsidere os ressultados
m
multidimension
nais da
avvaliação e os aspectos
a
quuantitativos,
quualitativos e políticos,
innclusive na deffinição
doo seu planejam
mento.

Deetermina a efiiciência da execução do proograma,
doo sistema de ensino
e
e dos educadores;
e
iddentifica
as necessidadess dos alunos a fim de faccilitar o
plaanejamento da
d aprendizageem e julgar o mérito
doos alunos paraa fins de seleeção e agrupaamento;
coomunica aoss alunos seus
s
progresssos e
deeficiências; e julga a eficiência do sisttema de
ennsino e dos eduucadores.

Scrriven
(19967)

Avvaliação
de mérito.

Determinar e juustificar o Ennvolve julgam
mentos de valor, considera muitos
m
mérito
ou valorr de uma fattores, requer o uso de invesstigações cienttíficas e
enntidade.
avvalia uma entiddade do pontoo de vista form
mativo e
somativo.

Staake
(19967 e
19884)

Avvaliação
ressponsiva.

Reesponder aos
quuestionamentoos
báásicos de um
prrograma,
prrincipalmente aqueles
orriundos das peessoas

Inclui matrizess para coletaa e interpretaação de
t corpos dee dados:
daados. As matriizes prevêem três
anntecedentes (condições
(
p
prévias
à situação
s
ennsino-aprendizzagem); transsações: sucesssão de
rellações que se
s estabelecem
m entre pesssoas no
processo de ensino-aprend
e
dizagem; resuultados:
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diiretamente ligaadas a
ele. Considerar as
"reações avaliattivas" de
diiferentes grupoos em
relação ao prog
grama.
Parrlett &
Ham
milton
(19972)

Iluuminar, forneccer
Avvaliação
Ilu
uminativa. coompreensão soobre a
realidade estudaada em
suua totalidade. Verificar
V
o impacto, a validade, a
efficácia de um
prrograma de inoovação.

Stuufflebea
m
(19968)

Avvaliação
parra
tom
mada de
deccisão.

feitos do proceesso educacion
nal.
efe

Reequer a definiição de sistem
mática de observação
e registro con
ntínuo de ev
ventos, interaações e
i
n
necessita
dee uma
coomentários informais;
sisstemática paraa organizar e codificar
c
os dados
d
de
obbservação; en
nvolve coletta de inforrmações
atrravés de entreevistas, questiionários e anáálise de
doocumentos.

Foornecer info
formações Em
mprega enfoqque sistêmico para estudos de
relevantes parra quem avvaliação e é dirrigido pelo addministrador.
tooma decisões.

Fonte: LIMA(2005))

A avaliaação é reconnhecida, hojje, por sua relevância ao estudar o processoo ensinoaprenndizagem, ela
e possibiliita o questio
onamento dos
d problem
mas fundameentais da peedagogia
e aoo posicionaamento críttico que en
nvolve o ato
a de aprrender. Porrtanto, a avaliação
a
educacional devve contempplar as múlttiplas facetaas deste pro
ocesso, istoo é, compreeender o
homeem em suaa totalidade,, historicidaade, em seuu contexto situacional, relacionall, enfim,
utilizzando instru
umentais taanto qualitativos e coomo quantiitativos, a fim de se ter um
expreessão da reealidade maais fidedign
na possível. Os elemen
ntos suscitaados pela avaliação
a
escollar devem ser
s analisaddos e incorpporados ao planejamen
nto escolar e que possaam vir a
contrribuir com o processo educacional
e
l.

Conssiderações finais

A avaliaação educaacional, nessta sociedadde globalizzada, passa por um profundo
p
questtionamento levando a ruptura dee paradigmaas, estabeleecendo novoos rumos para
p
este
proceesso. Nestee período marcado
m
pello grande entusiasmo
e
e pela exp
pectativa poor novas
possiibilidades, a avaliaçãão educaciional, conqquista seu lugar noss múltiploss níveis
admiinistrativos. Desta form
ma, a avaliaação educaccional extraapola os lim
mites, proprriamente
em que
ditoss, escolaress, foca na busca da qualidade, nos progrramas de excelência
e
instittuições, emppresas, orgaanizações in
nvestem.
Para Lim
ma (2008) a avaliaçãão enquantto prática educacionaal é um feenômeno
compplexo, pois suas estrutuuras internas apresentam
m problemaas filosófico
os, epistemoológicos,
no seeu caráter polissêmico
p
onceitos e das
d práticas em ambienntes escolares e não
de seus co
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escollares. Estaa complexiidade esta intrinsecamente ligaada, em sua
s
realizaação, ao
compportamento condicionaado de cadaa um, ao rellacionamennto pessoal, social e daa própria
instittuição e, cooncomitanteemente, suaa prática reecai sobre todas as varriáveis do contexto
c
educacional, deesde sua concepção
c
da ação educacional
e
l até sua finalizaçãoo, numa
aborddagem sistêêmica, de reeconstrução..
A avaliaação é reconnhecida, hooje, principaalmente, po
or sua relevvância ao estudar
e
o
proceesso de ensino aprendiizagem, a avvaliação poossibilita o questionam
q
ento dos prroblemas
fundaamentais daa pedagogia e ao posiicionamentoo crítico quue envolve a ato de aaprender,
bem como de resignificar
r
programas educacionaal, alinhanddo-os segunndo as neceessidades
locaiis.
Portanto, a avaliaçção educacional deve contemplaar as múltiplas facetaas deste
proceesso, isto é,, compreendder o homeem em sua totalidade,
t
historicidad
h
de, em seu contexto
c
situaacional, rellacional, enfim,
e
utilizando innstrumentaiss tanto qualitativos,
q
, como
quanntitativo, a fim de se ter uma ex
xpressão da realidadee mais fidedigna possível. Os
elem
mentos suscitados pela avaliação
a
d
devem
ser annalisados e incorporad
dos ao planeejamento
escollar e que po
ossam vir a contribuir
c
c
com
o proceesso educaciional.
Assim, outros
o
fatorres estão presentes
p
naas diversass concepçõees sobre avvaliação,
citam
mos alguns: o foco, allunos, profeessores, aprrendiz, trein
nando, os objetivos
o
cllaros, os
conteeúdos, recu
ursos, entre outros, parra o desenvvolvimento do program
ma educacioonal. Em
relaçção aos critéérios, consiideramos: reeferencial da
d avaliaçãoo, discernim
mento, regraas claras
para julgar e avvaliar. “Poortanto, a paartir de um
m modelo an
ntigo de avaliação, o ssujeito é
capazz de descobbrir novas foormas para se chegar à superação e busca do novo. Destte modo,
as nnovas refutaações e intterpretaçõess vão senddo discutid
das e nada se perde tudo se
aprovveita.”(Lim
ma et al, 2010, p.102).
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