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Resumo 

Este artigo objetiva trazer ao debate as contradições existentes entre orientações e práticas de 
avaliação no ensino fundamental. Para tanto, utilizamos duas fontes documentais. A primeira 
delas, a descrição de um relato sobre a avaliação de uma professora do 1° ano do Ensino 
Fundamental de uma escola da rede pública de um município do interior do estado de São Paulo, 
fundamentado na perspectiva histórico-cultural e a outra, o documento de cunho oficial oferecido 
pela respectiva Secretaria Municipal de Educação, intitulado: "Orientações para as atividades 
diagnósticas - Matemática" (2012), pautado na "pedagogia das competências". Nossa intenção é 
explicitar os significados sobre a avaliação que emanam do discurso da professora, considerando 
igualmente, o discurso legalizado representado pelo documento da SME.   

Palavras-chaves: avaliação escolar; perspectiva histórico cultural; pedagogia das competências  

 

Abstract  

This article goals bring up discussion about the existent contradictions between evaluations 
practices in the Elementary School. To this purpose, two documental sources are used. The first 
one, the description of a report about a teacher of the Elementary School 1st year, in a Public 
School located in country city of São Paulo state, around the historical cultural perspective and 
the other one, the official document offers by Municipal Secretary of Education, title: 
“Orientations for diagnostical activities – Mathematic” (2012), lined in the “pedagogic of 
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competences”. The intention is open the meanings about the evaluation that arise of teacher´s 
discourse, considering equally, the legalized discourse represented by the SME document. 

Key-words: school evaluation; cultural historical perspective; pedagogic of competences.  

 

1. Introdução 

 

 Nas últimas décadas temos percebido que a sociologia da educação, e a pedagogia de uma 

forma geral, têm avançado nas investigações sobre a avaliação, na tentativa de reordenar a lógica 

a partir de uma visão formativa ou processual, visando acompanhar o percurso do educando, sua 

participação, bem como a importância do registro e observações dos professores durante as 

atividadesiii. Todavia, o ato de avaliar nas escolas ainda permanece fortemente associado a 

tradicional aplicação de exames dissertativos e de testes. Aplicados com maior ou menor 

recorrência, o comum entre esses exames é o peso que eles possuem na nota final. 

 

Culturalmente, as práticas avaliativas têm reforçado, por meio da aplicação de 
provas e testes, o que a criança já sabe, classificando-a com o objetivo de 
aprovar e reprovar. O processo de ensino e aprendizagem é analisado pelo seu 
produto, não pelo seu processo. Nesse caso, a avaliação focada no produto é 
parcial visto que não consegue dar conta do movimento de apropriação do 
conhecimento, de compreender o que o escolar consegue realizar com a ajuda do 
outro – mediador. Assim, as contribuições deste modelo avaliativo para as ações 
educativas ficam limitadas, porque não lançam parâmetros para pensar os 
conceitos que o estudante ainda não se apropriou (MOURA; MORAES, p.105, 
2009). 

   

 Portanto, quando pensamos em avaliação, é comum imaginarmos um recurso pedagógico 

necessário para conhecermos o nível de compreensão dos estudantes sobre um determinado 

conteúdo, ou seja, uma avaliação pontual. No entanto, toda forma de avaliação traz as marcas da 

formação do educador e a forma pela qual ele concebe a educação e organiza o ensino. Partindo 

deste princípio, pretendemos neste texto refletir sobre as possibilidades da avaliação 

fundamentada na perspectiva histórico-cultural e analisar como a ideia de "pedagogia das 

competências" em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais têm contribuído para 

perpetuar e justificar práticas avaliativas que privilegiam a classificação, a competição e o 

individualismo.   



3 
 

 

2. Aspectos da avaliação na abordagem histórico-cultural 

 

 Durante os encontros do Grupo de Estudos e Pesquisa de Ensino e Aprendizagem da 

Matemática na Infância, (GEPEAMI - FFCLRP/USP - Ribeirão Preto) o relato de uma professora 

sobre o processo de avaliação, de uma determinada atividade de ensino, nos chamou a atenção. 

Este grupo é formado por professores da Educação Básica de uma rede municipal do interior de 

São Paulo, estudantes de graduação e pós graduação da Universidade e uma docente da 

Universidade, responsável por coordenar o grupo.  

 A cena retrata a experiência de uma atividade de matemática (conteúdo de geometria e 

medidas) desenvolvida com uma turma de 1° ano do Ensino Fundamental, na qual as crianças 

teriam que levar um jogo para casa, brincar com a família e retornar para a escola com o registro 

do mesmo, uma vez que este jogo já tinha sido explicado e vivenciado na sala de aula com a 

professora e os colegas. A professora indicada como P1 é a titular da sala, P2 e P4 são integrantes 

do grupo: 

 

P1: (...) Fiz tipo uma apresentação do que eu fiz, só que nesse momento que eu 
estava fazendo a apresentação eu fui voltando...na minha atividade e no que eu 
poderia continuar...ai eu parei no mesmo momento que as crianças pararam na 
escola, na parte que eles levaram o bichinho para casa e iriam jogar com a 
família...na minha cabeça, o que eu conversei com eles, estava claro e eles tinham 
entendido tudo o que eu queria, quando eles trouxeram eu vi que eles não 
entenderam nada...a maioria não entendeu (...) porque no dia a dia você faz uma 
coisa e acabou e está pronto e então eu voltei com eles, e como eu tinha feito em 
casa a minha apresentação, eu repensei muita coisa. 
Coordenadora: Porque você esquematizou, você teve um pensamento sobre sua 
ação. 
P1: Isso, e quando eu vi não tinha sido da maneira que eu esperava eu botei em 
prática uma outra ação...ai eu pude observar que eles andaram um pouco a mais... 
ai novamente eu voltei, mudei algumas coisas que eu já tinha previsto e que não 
tinham acontecido e repensei de uma outra forma... Então acho que esse 
movimento de parar, pensar, estudar, analisar...  
P2: ver o resultado... porque a gente nem vê o resultado do que faz... 
P4: (...) Nós precisamos avaliar... 
Coordenadora: Isso é avaliar. 
P4: Quando os meninos chegam com a folhinha e dizem assim... não 
entendemos...ai ela volta e reconduz o trabalho. 
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 A partir deste relato, podemos perceber como diferentes concepções entre 

desenvolvimento, ensino e aprendizagem se relacionam com a avaliação e os índicios de qual 

concepção está orientando o ato de avaliar da professora identificada como P1. Pensemos que 

outras possibilidades de avaliação poderíamos encontrar no contexto relatado. A professora 

poderia imaginar que os alunos não tiveram condições de compreender a tarefa por essa estar 

além do desenvolvimento psicológico deles, ou numa outra linguagem, que eles ainda não estão 

"maduros" o suficiente para compreender tal conceito. Ou talvez poderia justificar dizendo que o 

meio no qual as crianças estão inseridas não favorece a aprendizagem, por isso, não possuem 

condições de realizar a atividade proposta.  

É comum encontrarmos justificativas para o fracasso nas avaliações (e na aprendizagem 

escolar) centradas na própria criança e/ou ao ambiente no qual ela vive. Entretanto, em ambos os 

casos, a escola se isenta de uma avaliação interna e não se vê como responsável também pelo 

resultado negativo da avaliação, pois neste caso, desconsidera a complexidade da dinâmica social 

da qual a criança participa, bem como as relações que estabelecem e como os significados 

construídos social e historicamente, estão sendo mediados e incorporados por elas.  

 O tipo de avaliação relatada pela professora não se trata somente de uma avaliação 

pontual dos conteúdos possivelmente apreendidos pelas crianças, mas envolve o processo de 

reflexão, análise, síntese e reestruturação da prática da própria professora, possibilitando uma 

análise mais concreta e dinâmica, uma análise dialética. Neste sentido, 

 

a ação de avaliação constitui-se parte inerente do planejamento e da execução da 
atividade, tendo em vista que se realiza no processo de análise e síntese na 
relação entre a atividade de ensino elaborada pelo professor e a atividade de 
aprendizagem realizada pelo estudante. As ações de aprendizagem realizadas 
pelos escolares constituirão foco da análise do professor para refletir sobre a 
qualidade da sua atividade de ensino (MOURA; MORAES, p.105, 2009). 

 

 Pensar a avaliação na perspectiva histórico-cultural revela a necessidade de compreender 

a relação existente entre avaliação, ensino e aprendizagem, de forma que a avaliação da 

aprendizagem é, igualmente, avaliação do ensino. Isto significa romper com a  ideia tão difundida 

da avaliação para fins diagnósticos e compreendê-la como instrumento do ensino e como tal 
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“deve orientar-se não ao ontem, senão ao amanhã do desenvolvimento infantil” (VYGOTSKI, 

2001,  p.242). Em termos de teorias de aprendizagem, a avaliação deve ser considerada no âmbito 

da Zona do Próximo Desenvolvimento (VYGOTSKI, 2001), conceito que pode ser definido 

como o espaço existente entre aquilo que a criança consegue fazer sozinha e o limite do que ela 

consegue fazer com a ajuda do outro. Assim, a avaliação, passa a ser vista como um momento 

também de instrução e não apenas de comprovação, na perspectiva de que a instrução promove o 

desenvolvimento: 

 

No momento de assimilação de uma operação aritmética ou de um conceito 
científico, o desenvolvimento dessa operação e deste conceito não finaliza, 
apenas começa. A curva do desenvolvimento não coincide com a do curso do 
programa escolar. Nestas circunstâncias, a instrução se adianta no fundamental 
ao desenvolvimento. (VYGOTSKI, T2, 2001, p.237) 

  

 Intrinsecamente ligado a este processo está a relação entre desenvolvimento e 

aprendizagem. Para Vygotsky (2003), a aprendizagem não acompanha nem sucede o 

desenvolvimento, pelo contrário, pode intensificar os processos de desenvolvimento na medida 

em que as crianças interagem com o outro, internalizando significados e conhecimentos do 

contexto sociocultural. Essa inferência inverte a ordem das avaliações tradicionais, pois o ensino 

não deve orientar-se para o já desenvolvido, mas para as possibilidades de aprendizagem, ou nas 

palavras do próprio autor,  

 

o aprendizado orientado para os níveis de desenvolvimento que já foram 
atingidos é ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento global da criança. Ele 
não se dirige para um novo estágio do processo de desenvolvimento, mas, em 
vez disso, vai a reboque desse processo. Assim, a noção de zona de 
desenvolvimento proximal capacita-nos a propor uma nova fórmula, a de que 'o 
bom aprendizado' é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento. 
(VYGOTSKY, 2003, p.116, 117)  

 

 Sabemos que um exame pode ser capaz de averiguar o que o aluno já conhece, ou as 

funções já desenvolvidas, mas como estimar o que ele está prestes a saber, ou seja, os 

conhecimentos que estão por emergir, em sua zona de desenvolvimento proximal? Como utilizar 

a avaliação a favor de promover um 'bom aprendizado', como sugere Vygotsky?  
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 A abordagem histórico-cultural diverge da ideia de que a aprendizagem é resultante de 

uma atividade individual na qual o aluno deve, sozinho, compreender os conceitos científicos e 

descobrir as respostas. Ao exigirmos que os alunos realizem provas sem a possibilidade de 

discutirem as questões com o professor ou com colegas, estamos considerando somente o produto 

final e não o processo pelo qual a criança percorreu para chegar aos resultados, perdendo, desta 

forma, a oportunidade de observar que muitas questões não respondidas, ou supostamente 

incorretas, se fossem realizadas com a mediação do professor ou de colegas mais experientes, 

poderiam indicar respostas positivas. Não se trata, entretanto, de abolirmos avaliações de cunho 

individual. O que defendemos é o caráter da avaliação, é recuperarmos sua finalidade 

educacional, sobretudo sua função de orientar o ensino de forma a promover a aprendizagem e 

desenvolvimento.  

 No formato tradicional de avaliação, é importante analisar também que a resposta correta 

nem sempre significa que a criança compreendeu o conceito estudado, mas pode estar apenas 

reproduzido-a mecanicamente, por isso, conhecer o processo que a criança utiliza para chegar aos 

resultados é fundamental. Ao participar e conhecer este processo, o professor pode intervir 

quando a criança demonstrar dificuldades, o que possibilitará além de trabalhar as funções que 

ainda não estão de todo consolidadas, reorientar o planejamento para apoia-la. Desta maneira, é 

possível verificar não apenas o que o aluno já sabe em um determinado momento, mas buscar 

formas para desenvolver que ele poderá "vir a saber". 

 Ao buscar formas de redefinir o trabalho com as crianças, a professora comenta no relato 

apresentado: "pude observar que eles andaram um pouco a mais...ai novamente eu voltei, mudei 

algumas coisas que eu já tinha previsto...e que não tinham acontecido e repensei de uma outra 

forma". Ao repensar e reformular a atividade, essa professora utiliza a avaliação como um 

instrumento que lhe permite (re)organizar o ensino e atuar na Zona do Próximo 

Desenvolvimento, de acordo com a concepção de avaliação na teoria histórico-cultural, embora o 

documento da SME proponha outra direção. O que veremos a seguir. 

 

3. Avaliação diagnóstica e a "pedagogia das competências" 
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 As discussões em torno da avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

fundamentadas na perspectiva histórico-cultural têm apontado que a ênfase da avaliação deve 

recair sobre os processos e não apenas sobre o produto final. Entretanto, sabemos que os exames 

que centram a avaliação apenas nos resultados ainda são muito difundidos e utilizados em meios 

educacionais, como no caso das chamadas avaliações diagnósticas. Esse tipo de avaliação é 

comumente realizada antes de se iniciar o processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de 

detectar situações-problema dos alunos ou da turma, a fim de estabelecer um diagnóstico das 

necessidades iniciais e subsidiar o planejamento e a organização dos projetos e conteúdos a serem 

contemplados ao longo do semestre ou ano. 

 O primeiro problema que vemos neste tipo de avaliação refere-se ao fato de que o 

diagnóstico inicial tem sido utilizado nas escolas para revelar principalmente aquilo que o aluno 

ainda não sabe porque não atingiu determinado nível de desenvolvimento, e ao mesmo tempo, 

exclui e não considera o que ele potencialmente poderia aprender. Para início de conversa, 

deixemos claro a nossa defesa que o diagnostico inicial, assim como as demais avaliações, deve 

orientar-se para a Zona de Desenvolvimento Proximal, permitindo-nos, pois, considerar a 

dinâmica do desenvolvimento da criança e não somente o desenvolvimento já alcançado, ou seja, 

devemos orientar a avaliação no sentido de promover os conhecimentos que estão por emergir, 

não só com o objetivo de comprovar os que já estão desenvolvidos.  

 Outra reflexão que se faz presente quando pensamos em avaliação diagnóstica é a real 

necessidade de avaliar os conteúdos prévios num exame, se partirmos do principio que todas as 

crianças, respeitando as diferentes singularidades, tem a mesma capacidade para aprender. Como 

educadores, devemos ter um cuidado especial ao realizar esse tipo de avaliação, para não 

entendê-la como pré-requisito para a aprendizagem, muito menos servir como medida para 

classificar e rotular um aluno com "tendência" ao fracasso escolar.  

 Na rede pública municipal em que atua a professora do relato anteriormente citado, 

encontramos um exemplo de avaliação diagnóstica de matemática para alunos do 1° ano do 

Ensino Fundamental. Considerando que esta é uma avaliação que já vem pronta da Secretaria 

Municipal de Educação para ser aplicada em todas as escolas, é oferecido um documento com 

algumas orientações para os professores acerca desta avaliação. Segundo este documento, é 

intuito da Secretaria "contribuir para construção e ressignificação de um olhar diferenciado para o 
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processo de ensino e aprendizagem. Isto nos remete a repensar a prática avaliativa numa 

perspectiva da ação/reflexão/ação" (Orientações para as atividades diagnósticas - Matemática, 

2012, p.1). Diante dessa afirmação, institui e justifica a avaliação diagnóstica com o objetivo de 

conhecer as características do pensamento dos alunos, verificar o que sabem e o que precisam 

saber para aprender. 

 Escrito em outras palavras, o documento recupera conceitos da obra de Vygotsky para 

explicar este movimento, utilizando as seguintes expressões: "conhecer a ZONA DE 

DESENVOLVIMENTO REAL (...) para que se possa fazer as intervenções na ZONA DE 

DESENVOLVIMENTO PROXIMAL (...) e levar os alunos à ZONA DE 

DESENVOLVIMENTO POTENCIAL" (idem, p.2). 

 Mediante o exposto, algumas questões são problematizadas no mesmo documento:  

 

O que avaliar durante a AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL? As 
competências e as habilidades já construídas ou as que estão em processo de 
construção, tendo em vista, objetivos e capacidades que se pretendem avaliar, 
em relação a determinado objeto de conhecimento. 

Para que avaliar? Para conhecer as experiências e conhecimentos que os alunos 
trazem para a escola, ou seja, seus conhecimentos prévios, seus conceitos 
espontâneos, detectando o que precisa ser construído, aprofundado, 
sistematizado e/ou socializado. 

Quando avaliar? Nas primeiras semanas do ano letivo 

Como avaliar? Através de conversas informais, avaliações escritas, ficha de 
observação sistemática, dentre outros instrumentos, de acordo com as 
competências e habilidades que se quer avaliar em cada segmento de ensino. 

O que fazer com os resultados? Planejar situações didáticas que favoreçam o 
desenvolvimento das competências e habilidades que ainda não foram 
construídas ou que estão em processo de construção, permitindo ao professor 
realizar intervenções reais e significativas através de trabalhos diversificados. 
(idem, p.2;3). 

  

 Diante dessas questões, outras vêm a tona: A avaliação que está sendo proposta cria 

condições para que os professores possam repensar a prática avaliativa numa perspectiva da 

ação/reflexão/ação, conforme a sugestão da própria Secretaria de Educação? Qual a concepção de 

desenvolvimento e aprendizagem que realmente subsidia e permeia a avaliação diagnóstica na 

perspectiva apresentada?  
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 Um ponto a destacar é que apesar de justificar a avaliação diagnóstica utilizando 

conceitos da teoria histórico-cultural, (zona de desenvolvimento real/ proximal e potencial), o 

documento utiliza diversas vezes os termos "competências e habilidades", que não correspondem 

a essa teoria, uma vez que a ideia de competência relaciona-se com a perspectiva do 

individualismo, no qual a responsabilidade pela (in)competência recai sobre o próprio indivíduo. 

O que nos dá indícios de que essa avaliação está pautada em outro discurso. Um olhar mais 

acurado para o contexto da adoção dos termos "habilidades e competências" no âmbito da 

educação, e como eles foram incorporados também nas avaliações, nos permite uma melhor 

análise desta contradição. 

 O foco nas competências pode ser identificado como princípio curricular na maioria das 

atuais propostas curriculares brasileiras para a educação básica. Esta tendência prescrita nas 

orientações pela legislação vigente está associada ao processo de reforma do sistema educacional, 

comum a muitos países nas últimas décadas.  

 A reforma do Estado brasileiro é iniciada em 1988, data da promulgação da Carta 

Constitucional, na qual são criados novos mecanismos de controle social, financiamento e 

participação. Contudo,  

é a partir dos anos 1990 que teremos propostas cada vez mais aproximadas do 
previsto pela denominada “Nova Gestão Pública” (...) quando Fernando 
Henrique Cardoso assume a presidência da república e institui o Ministério de 
Reforma do Estado, MARE, sob o comando do economista Luiz Carlos Bresser 
- Pereira é que será proposta a reforma “orgânica” do aparelho de estado sob a 
perspectiva assumida da administração gerencial. (GARCIA; ADRIÃO, 2009, 
p.20) 

 

 Este movimento de reforma nos Estados nacionais, também denominado por alguns 

autores como "nova gestão pública" tem sua gênese na crise econômica dos anos 1970 e 

corresponde a um fenômeno da globalização econômica e social que afeta os setores de 

organização das sociedades nacionais, no marco do capitalismo. Por isso, é importante assinalar 

que o caráter destas reformas foi orientado na direção do mercado e da competitividade 

internacional, sustentadas na estratégia de “desenvolvimento da competitividade para integração 

da economia brasileira à globalização econômica” (FIGUEIREDO, 2009, p. 03). 
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 Sob o ideário neoliberal e das diretrizes ditadas por organismos financeiros internacionais, 

as reformas e as políticas educacionais desde a última década do século XX no Brasil, 

combinaram formas de planejamento e controle central na formulação das políticas e 

descentralização administrativa e financeira na sua implementação, possibilitando uma série de 

novas parcerias na gestão pedagógica e administrativa da escola, que vem acompanhado de uma 

ética e de uma linguagem baseadas no mercado e na performatividade, impondo novas categorias 

e termos para pensar o mundo, a sociedade e os indivíduos. 

 Nesse sentido, a reorganização dos sistemas educacionais não partiu das necessidades 

sentidas pelos professores na prática pedagógica (como evidenciam as pesquisas sobre o tema), 

mas de mudanças ocorridas no mundo do trabalho transpostas para a educação. É no contexto das 

reformas educacionais no Brasil que podemos situar também a apropriação do conceito de 

competências na educação, ou a chamada "pedagogia das competências". 

 Segundo Frigotto (2003) foi especificamente no Governo de Fernando H. Cardoso, por 

intermédio do Ministério da Educação, que se 

 

adotou o pensamento pedagógico empresarial e as diretrizes dos organismos e 
das agências internacionais e regionais, dominantemente a serviço desse 
pensamento como diretriz e concepção educacional do Estado. Trata-se de uma 
perspectiva pedagógica individualista, dualista e fragmentária coerente com o 
ideário da desregulamentação, flexibilização e privatização e com o desmonte 
dos direitos sociais ordenados por uma perspectiva de compromisso social 
coletivo. Não é casual que a ideologia das competências e da empregabilidade 
esteja no centro dos parâmetros e das diretrizes educacionais e dos mecanismos 
de avaliação. (FRIGOTTO, 2003, p.108). 

 

 Ao incorporar a lógica dos negócios na educação, respondendo a demanda do modo de 

produção capitalista, a pedagogia centrada no desenvolvimento de competências foi contemplada 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que servem de referência para o processo de organização 

dos currículos escolares. Além disso, as listagens de competências apresentadas nas matrizes 

curriculares de referência utilizadas no SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) 

acabam forçando a adoção deste modelo no Ensino Fundamental. 

 Não é por coincidência que no documento analisado é explicitado que: "As habilidades 

cobradas na prova foram baseadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, (...) 
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dentre outros documentos e livros." (Orientações para as atividades diagnósticas - Matemática, 

2012, p.4). Retomando as orientações para avaliação diagnóstica, podemos notar que os termos 

"habilidades" e "competências" são citados diversas vezes ao explicitar o que deve ser avaliado, 

como avaliar e o que fazer com os resultados. Esses termos aparecem, no geral, como sinônimos 

de conteúdos ou conhecimentos ("As competências e as habilidades já construídas ou as que 

estão em processo de construção"; "de acordo com as competências e habilidades que se quer 

avaliar em cada segmento de ensino"; "Planejar situações didáticas que favoreçam o 

desenvolvimento das competências e habilidades que ainda não foram construídas ou que estão 

em processo de construção"), ou seja, habilidades e competências parecem possíveis de serem 

construídas pelo aluno, desenvolvidas pelos professores e mensuradas pelas avaliações. É o que 

podemos perceber quando Duarte (2010) argumenta que 

 

A pedagogia das competências aponta para a mesma direção do aprender 
fazendo, da resolução de problemas e do espírito pragmático. O que há de 
específico nela é a tentativa de decomposição do aprender a aprender em uma 
listagem de habilidades e competências cuja formação deve ser objeto da 
avaliação, em lugar da avaliação da aprendizagem de conteúdos (DUARTE, 
2010, p. 42) 

  

 Além disso, analisando a forma como o texto é escrito e considerando que utiliza 

referências também da teoria histórico-cultural, pode-se dar a entender, em uma visão superficial, 

que as habilidades e competências já construídas estariam relacionadas a zona de 

desenvolvimento real, enquanto aquelas em processo de construção referem-se a zona de 

desenvolvimento proximal. Tal tentativa de aproximação é um equívoco, pois tenta equiparar 

duas concepções que se divergem em termos teóricos, conceituais e, como destacamos neste 

artigo, da proposta de educação e organização do ensino. 

 Ainda que apresente como fundamento o respeito às diferenças individuais, consideramos 

que a proposta da "pedagogia das competências" não tem como propósito diminuir a 

desigualdade, mas sim justificar a exclusão e o fracasso pela "incompetência" pessoal dos 

educandos em um ambiente de competição e classificação. Esse mesmo fundamento se 

materializa nas avaliações ancoradas nesta teoria. 
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 Manfredi (1998) resgata as diversas construções conceituais da noção de competência no 

campo da psicologia e ressalta que as características que fazem parte desse conjunto – a destacar: 

o desempenho individual, racional e eficiente; um perfil comportamental que agrega capacidades 

cognitivas, socioafetivas e emocionais e destrezas psicomotoras; estratégias de formação que 

visam à funcionalidade e à rentabilidade de um organismo – reafirmam a hipótese de um 

movimento que procura "dar conta dos novos desafios que a realidade concreta propõe, contudo 

prisioneiro de uma lógica ancorada na perspectiva do capital e não do trabalho" (MANFREDI, 

1998, p.36). 

 Considerando que as reformas educacionais foram promulgadas através da assessoria e do 

financiamento de agências internacionais, principalmente pelo Banco Mundial, Silva Junior 

(2002), alerta que as políticas públicas formuladas devem-se orientar com base em algum critério, 

e que  “[...] o Banco Mundial tem como critério a  eficiência, a eficácia, a produtividade: razão 

mercantil, o que implica dizer que o critério fundamental é a razão de proporcionalidade 

custo/benefício, sem  a  menor  preocupação  com  a  formação  humana." (SILVA JUNIOR, 

2002, p. 121).  

 A forte ênfase na ação e nos processos individuais de aprendizagem encontrados na 

"pedagogia das competências", resultam na responsabilização do próprio sujeito pelo fracasso nas 

avaliações, na escola, na vida. E isso em nada se aproxima da abordagem de educação e avaliação 

propostas pela perspectiva histórico-cultural, caracterizada pela compreensão sobre os processos 

de ensino e aprendizagem, a importância do outro na constituição do sujeito e a busca por uma 

formação integral, em termos de conhecimento e personalidade.  

 

4. Considerações Finais - Demandas para um novo tipo de avaliação   

 

É importante esclarecer que não somos contrários ao que reza a LDB (9394/96), em seu 

Art. 9º, no qual cabe a União “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no 

ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a 

definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”, porém entendemos que tal 

processo deve ser assegurado em consonância com a autonomia que as instituições educacionais 

gozam, também segundo a LDB 9394/96 em seu Art. 13, de produzirem seus projetos 
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pedagógicos e do qual a avaliação deve ser parte integrante. Por esse motivo, apontamos neste 

artigo a necessidade de reconstrução do processo de avaliação como parte de um movimento 

articulado com o compromisso e desenvolvimento de uma prática pedagógica comprometida com 

a inclusão, com a pluralidade, com o respeito às diferenças e a construção coletiva. 

Reiteramos o risco de realizarmos uma avaliação diagnóstica - inicial ou final - que se 

torne um julgamento prévio daquelas crianças que em um determinado momento do processo não 

alcançaram ainda o desenvolvimento desejável, ignorando o "vir a ser". 

 Se acreditamos que o objetivo da educação deve ser o formação integral de cada criança 

como sujeito de direitos, e mais do que capazes de se adaptar a realidade, poder refletir 

criticamente e agir sob ela, a nossa principal estratégia deve ser a cooperação e não a competição, 

impressa nos fundamentos da "pedagogia das competências". É necessário, pois, repensar a 

produção de projetos políticos pedagógicos que neguem a regulação e gerenciamento dos 

currículos a partir de referenciais e avaliações que lhe impostas e a garantia, no interior da escola, 

de instrumentos que permitam acompanhar o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos 

estudantes, de forma a agir  a tempo. O relato da professora apresentado neste texto nos indica 

um caminho que podemos percorrer para alcançar este objetivo.  
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