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RESUMO 

 

O objetivo do presente artigo é analisar o processo de avaliação utilizada como um 
instrumento poderoso nas instituições de ensino. A pesquisa pauta-se em estudos 
bibliográficos baseados em leituras de livros, relatórios e revistas, relacionados à prática 
docente, bem como, ações que comprometem a aprendizagem dos alunos nos exames 
classificatórios e que vêm proporcionando ao educando o êxito ou o fracasso na construção do 
seu conhecimento. A avaliação deve ser vista como um meio de reflexão para a práxis 
docente, e não deve ser encarada como um instrumento de punição no viés educacional, 
estabelecendo alguns procedimentos que melhorem o sistema de aprendizagem, atuando 
como mediadora dos eixos centrais que envolvem a formação educacional do individuo.  

 

PALAVRAS- CHAVE: Avaliação escolar; ensino-aprendizagem; instrumento de poder. 

 

ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to analyze the evaluation process used as a powerful tool in teaching 
institutions. The research agenda in bibliographical studies based on readings from books, 
reports and magazines related to teaching practice, as well as actions that compromise the 
learning of students qualifying exams and have been providing to the student success or 
failure in the construction of their knowledge. Evaluation should be seen as a means of 
reflection for practice teaching, and should not be regarded as an instrument of punishment in 
educational bias, establishing some procedures to improve the apprenticeship system, acting 
as a mediator of the central axes involving the educational the individual. 
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Eixo- 2. Educação, Sociedade e Práticas Educativas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca compreender a prática avaliativa focando a relação de poder 

existente na aplicação e construção dos exames escolares. Com base em leituras de autores do 

processo educativo e avaliativo, são apresentadas análises acerca dessas práxis avaliativa que 

segrega, puni e padroniza indivíduos, contribuindo significativamente para a mensuração de 

resultados. 

Avaliação é uma das etapas no processo de ensino e aprendizagem, visto que, assegura 

ao educador a verificação das aprendizagens construídas. Segundo Haydt (1992, p.9), o 

processo de avaliação surge através da necessidade de analisar todo o conhecimento 

construído, além de identificar as dificuldades apresentadas pelos alunos. Com isso, avaliar 

não mensura dados, notas padronizadas, com a finalidade de desenvolver os sujeitos inseridos 

no ensino, deve apresentar dados que sirvam de norte para o crescimento do discente. 

Observando as práticas avaliativas é possível identificar a importância do ato de 

avaliar. À medida que proporciona a interação do ensino com a aprendizagem, remetendo aos 

alunos seus avanços e suas dificuldades, e aos professores êxito em suas metodologias e 

práxis. Conforme Hoffman (2003, p.28), é necessário que os educadores comecem a refletir 

sobre o modo pelo qual aplicam seus exames escolares, pois envolvidas no cotidiano escolar, 

devem possuir ações mais profundas, desvinculadas do foco nos resultados perfeitos e ideais. 

Esse artigo foi desenvolvido através da pesquisa bibliográfica um estudo que apresenta 

as relações de poder na construção e aplicação dos exames escolares, que em um processo de 

modelagem apreciam as médias instituídas conforme um padrão que determina os resultados 

satisfatórios como positivos e insatisfatórios como negativos. Nas avaliações a relação de 

poder está oculta no sistema de ensino. Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.9394/96, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), autores como Hoffman, 

Luckesi, Foucalt entre outros, é fundamental repensar o processo de avaliação sem a 

dicotomização do ensino e da aprendizagem.  
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2 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO SEGUNDO A LDB 9394/96 E OS 

PCNs 

 

Com Base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394 de 20 

de Dezembro de 1996, o art. 24, inciso V, alínea a, afirma que a verificação do rendimento 

escolar observará os seguintes critérios: 

Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspetos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo período sobre os de eventuais 

provas finais. [...].  

Desta forma, perante a lei o sistema de avaliação deve enfatizar os subsídios 

necessários acerca da realidade do aluno, sem que haja apenas quantificação de notas, 

reprovações e aprovações. Além disso, é uma etapa importante para o aprendizado, haja visto, 

que é contínuo e cumulativo, envolvendo aspectos de vivencia humana do aluno,  atribuindo 

significado ao conhecimento. 

Segundo os PCNs (1997, p.81) é importante romper com a concepção tradicional de 

avaliação, o ato de avaliar não se restringe ao fracasso ou sucesso, classificação ou 

reprovação, mas norteia a intervenção pedagógica, com objetivo de interpretar os 

conhecimentos desenvolvidos e apreendidos pelos alunos. Visto que, deverá contribuir 

redirecionando as didáticas entrelaçando-se com os conhecimentos prévios dos discentes, 

desafiando e envolvendo-os no processo educativo. Em suma, avaliar não deve segregar 

quantificar, mas intervir oferecendo novas condições para o alcance dos objetivos, 

possibilitando as aprendizagens no movimento de trocas de conhecimentos. 

A avaliação apresenta para o educandos os seus avanços, as suas dificuldades 

restabelecendo novas metas a serem atingidas. Conforme os PCNs (1997, p.83) utiliza-se a 

avaliação como instrumento de desenvolvimento, deixando de interpretá-la como momento 

estático, mas um processo de análise acerca das aprendizagens construídas. Desta forma, os 

PCNs apresentam a avaliação inicial, que fornece ao educador as informações acerca dos 

conhecimentos e habilidades que os educandos já possuem sobre um conjunto de conteúdos, 

somando a isso a avaliação final acompanha o aluno em todo o seu desenvolvimento, 
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determinando seus avanços, suas aprendizagens provindas dos conteúdos trabalhados em 

âmbito escolar. 

De acordo com os PCNs (1997, p. 86), a avaliação apesar de possuir o professor como 

principal responsável e mediador, deve remeter  aos alunos a responsabilidade de  se auto avaliar, 

partindo do princípio de que a avaliação deve ser construída levando em consideração o professor e o 

aluno, já que,as aprendizagens desenvolvidas devem estar ligadas às vivências do alunos. Desta forma, 

a avaliação deve ser construída conjuntamente com o educador proporcionando o alcance das metas 

instituídas e enunciando  aos discentes os conhecimentos construídos ao longo de um determinado 

tempo, contribuindo para suas análises e interpretações acerca de suas aprendizagens, construindo a 

sua autonomia. 

No contexto escolar, a avaliação possui critérios “padrões” a serem seguidos para que 

possam viabilizar o aprendizado, em consonância, os conteúdos desenvolvidos devem 

contemplar o ciclo de aprendizagens, promovendo para os alunos a produção e construção de 

novas habilidades. Os conteúdos trabalhados desenvolvem previamente os discentes para 

novas e possíveis aprendizagens, sem comprometer o seu desenvolvimento escolar. Como 

afirmam os PCNs (1997, p. 90) “a escola é socialmente delegada a tarefa de promover o 

ensino e a aprendizagem de determinados conteúdos e contribuir de maneira efetiva na 

formação de seus cidadãos [...]”. Assim, considera-se que os processos avaliativos e o 

desenvolvimento dos conteúdos devem contemplar a formação dos indivíduos para um tipo de 

sociedade, estabelecendo também um modelo de educação. 

As avaliações oficiais com base nos PCN’s (1997, p. 90) contribuem na organização 

das questões pertinentes à educação e aos parâmetros avaliativos, no contexto escolar exercem 

a função de autoridade administrativa para com a sociedade, desempenhando a tarefa de 

fomentar o ensino e a aprendizagem, elencar conteúdos para colaboração de maneira efetiva 

na formação de seus cidadãos. Portanto, as instituições de ensino devem apresentar razões à 

sociedade, por serem responsáveis pela mensuração por meio de notas, boletins, recuperações, 

aprovações, reprovações etc. Fazendo parte das determinações que o docente deve efetuar no 

seu cotidiano para contestar a premência de um testemunho oficial e civil do aproveitamento 

do educando. 

 

3 SISTEMA DE MEDIDAS E CLASSIFICAÇÃO NA APRENDIZAGEM 

ESCOLAR  

 



 
 

 
 

5 

O processo de avaliação sob a perspectiva de Ralph Tyler, a princípio é a 

concretização de mudanças, que por meio da educação oferecida gera novos padrões 

comportamentais, sendo que o currículo é composto de habilidades almejadas a serem 

atingidas através do exame. Desta forma, a avaliação segundo Tyler (1975, p.99) determina o 

alcance dos objetivos educacionais previsto pelo currículo de ensino, os objetivos previstos 

produzirão modificações desejáveis nos comportamentos dos alunos, através da avaliação 

determina-se o grau de mudanças dos comportamentos e se essas mudanças realmente estão 

ocorrendo. 

A avaliação está presente intrinsecamente na aprendizagem, visto que, representa uma 

etapa importante e indispensável e fornece os resultados dos conteúdos trabalhados em âmbito 

escolar. Segundo Haydt (1992, p. 9) com a necessidade de analisar e julgar o conhecimento a 

avaliação tornar-se um instrumento fundamental, proporcionando ao educador a capacidade 

de análise sobre seus alunos diante as dificuldades manifestadas no processo educativo. 

O ato de avaliar corresponde a um padrão que necessita ser atingindo, sendo vista 

como uma medida que segrega aqueles que não alcançam as medidas desejadas e incluem 

todos os que atingem. Conforme Luckesi (2003, p. 52) os castigos surgem como fator de 

punição quando não se atinge a conduta imposta como a “ideal” e correta. Em suma, o ato de 

avaliar distancia-se do crescimento e desenvolvimento do aluno ao passo que ele é um ser em 

construção, e aproxima-se do que é posto por um modelo de notas e padrões estabelecidos. 

Observando o processo avaliativo, nota-se que é regado de punições, por meio delas o 

professor ameaça, amedronta, impõe o seu poder. Com base em Luckesi (2003, p. 24), “o 

medo gera a submissão forçada e habitua a criança e o jovem a viverem sob sua égide. 

Reiterado, gera modos permanentes e petrificadas ações”. Assim, a avaliação utilizada como 

instrumento punitivo destrói a perspectiva de construção do conhecimento e do 

desenvolvimento de habilidade. 

O sistema avaliativo costuma classificar os alunos diante as notas que são apresentadas 

nos exames escolares, além de segregar aqueles que não atingem o produto final: a nota 

máxima. Com base em Luckesi (2003, p. 88), a avaliação promove resultados que se 

transformando em “pontos”, padronizam as medidas denominando os pontos atingidos como 

médias ou notas. Assim, os acertos terão uma quantificação que ao serem somados produzirão 

um resultado específico: máximo ou mínimo. De maneira que, constroem a perspectiva de 

que avaliar é atingir pontuações, sem que haja o conhecimento e aprendizagens, apenas a 

reprodução de conteúdos. A prática dos exames rotineiramente dicotomiza os alunos do 

processo educativo. Com base em Luckesi (2003, p. 173), grande parte dos discentes são 
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excluídos pelos julgamentos que são postos nas avaliações de aprendizagem. Isso se configura 

em um processo excludente e desestimulante aos alunos, pois, os resultados avaliativos 

pronunciam a sentença de “reprovado” ou “aprovado”, conforme os exigidos nas médias 

escolares. 

 

 

4 PRÁTICAS AVALIATIVAS E AS RELAÇÕES DE PODER    

 

Sobre uma análise acerca dos resultados dos exames o professor deve verificar o 

desempenho do seu aluno. Segundo Luckesi (2003, p.92) o ato de verificar as informações e 

os resultados das avaliações não implica em afirmar que o discente conseguiu aprender ou 

retirar novos conhecimentos significativos. Desta forma, observa-se que não há dicotomia 

entre ensino, aprendizagem e avaliação, em uma relação intrínseca estabelecem de forma 

significativa o que realmente será apreendido e construído pelo aluno. 

A avaliação segundo Sant’anna (1995, p.7), “é a alma do processo educacional”. 

Diante essa afirmação observa-se que a avaliação está inteiramente ligada à aprendizagem em 

um processo de constantes trocas de conhecimentos. O educador aprende junto com seu 

educando em uma relação mútua. Frisa-se que ao avaliar atribuindo um juízo de valor  o 

educador distancia-se do objetivo real da avaliação que segundo Luckesi (2003, p.95)  é o 

aproveitamento escolar, os resultados de qualidade, envolvendo aspectos essenciais a 

formação do aluno, tendo como base a tomada de decisões direcionada ao desenvolvimento 

emancipação do educando.  

 Observa-se que existe um poder disciplinar oculto nas práticas avaliativas. O 

professor que propõe as suas avaliações sem que haja significação do que é trabalhado em 

sala de aula, e como forma de dominar os alunos psicologicamente, com a finalidade de 

manter a disciplina. As relações de poder desenvolvidas em sala de aula comprometem a 

autonomia do discente, pois, sabe-se que o propósito da avaliação na escola segundo  Luckesi 

(2003, p 96) não será somente a qualificação do educando, a reprovação ou aprovação, mas 

sim direcionar a aprendizagem possibilitando a construção do conhecimento, transcendendo a 

esfera do saber e partindo para o real.  

No sistema das instituições o poder é oculto de maneira simbólica, em um processo 

verticalizado, cada um impondo a sua hegemonia perante as relações. Como afirma Lima 

(2002, p.45), o poder que circula no meio social possui um direcionamento, um alvo a atingir, 
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possibilitando conflitos e trocas de informações, que serão produzidas nesse meio passivo e 

redutível. O educador em sala de aula lança um conjunto de regras, o “jogo” começa quando é 

lançada a primeira etapa: conteúdos, seguindo das atividades culminando com a avaliação. 

Frisa-se que os educadores impõem as regras e os alunos são submissos a cumpri-las de 

maneira precisa desvinculando as suas vivências do ambiente escolar. 

De acordo com Luckesi (2003, p.99) as práxis avaliativas devem possuir um sentido 

pleno emancipatório, mas só será possível quando o ensino-aprendizagem foram 

significativos para os exames escolares, sendo um meio em que facilite a construção do 

conhecimento, evitando a segregação de fatores como notas/provas, conteúdos/atividades. 

Desta forma, não deve existir dicotomia na avaliação, pois se sabe que, a aprendizagem não é 

um sistema linear, podendo evitar as lacunas referentes às etapas evolutivas da educação de 

cada aluno. 

De forma simbólica, os padrões são incutidos no comportamento dos educandos, 

arbitrariamente constroem um poder simbólico nas relações hegemônicas institucionais. “O 

poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformadora, quer dizer, irreconhecível, 

transfigurada e legitimada, das outras formas de poder” (BOURDIEU, 2007, p. 15). Assim, 

essa relação de poder é lançada através da égide do professor, o medo, a submissão, as 

ameaças, o olhar que constrange e amedronta os alunos. 

 Conforme Bourdieu (2007, p. 11) apoiado em Weber, torna-se evidente que os 

aparelhos de imposição e legitimação contribuem de forma significativa para assegurar a 

submissão de uma determinada classe. Frisa-se, que é uma forma de violência simbólica 

aplicada para desenvolver as relações de forças para tornar os indivíduos sociáveis aos 

padrões estabelecidos, de forma subjugada o docente aplica aos alunos a subordinação, 

desfavorecendo a construção da autonomia e criticidade, reproduzindo em sua práxis 

educativa a submissão dos alunos a sua figura de “mestre”.  

Em uma relação de poder envolvendo as trocas de papéis, afirma Luckesi (2002, p. 39) 

que as relações de professor/aluno, circulam o poder, que de forma oculta fortalece a 

construção de instrumentos e articulações, desempenhando continuamente a hierarquia das 

relações. Assim, em sala de aula, o educador busca nessas relações de poder a permanência de 

sua figura autoritária impoluta, sem que seja percebido pelos seus educandos, desenvolvendo 

instrumentos de fortalecimento dessa conduta, amortizando os questionamentos e 

estratificando a relação professor e aluno. 

 

4.1 PROVAS E NOTAS, SISTEMA DE SEGREGAÇÃO E PODER 
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Em um sistema de segregação entre aprovados e reprovados, classificados e 

eliminados, as notas oferecem um controle aos professores, às instituições de ensino e aos 

responsáveis. Como afirma Hoffman (2003, p. 22), como um sistema de segurança as notas 

fornecem o controle sobre os alunos. Porém, observa-se que esse controle não oferece a 

confirmação das aprendizagens, devido a essas notas a realidade escolar é esquecida, os 

padrões estabelecidos pelas “notas institucionalizadas”, está referente ao máximo ou mínimo, 

ótimo ou ruim, aprovado ou reprovado, classificado ou desclassificado, desconsidera a 

bagagem sócio-cultural e aproxima-se apenas do formal “padrão”. 

De acordo com os PCNs (1997, p. 91) se as notas forem vistas como um processo que 

apenas pauta-se nas qualificações, não contribuirá de forma significativa no processo de 

ensino- aprendizagem. No entanto, se não forem apenas um único meio que o educador 

ofereça uma nova perspectiva acerca da avaliação, sendo um referencial imprescindível ao 

aproveitamento escolar. Desta forma, as notas apresentam-se como um dos instrumentos que 

fornecem o desenvolvimento do aluno, mas sem a sua mensuração primordial, pois, não deve 

ser vista como um único meio de confirmação de aprendizagens no ambiente escolar. 

Conforme Foucalt (2002, p.154), o processo avaliativo alia-se a um conjunto de 

técnicas e castigos que padronizam, exercendo um poder que permite as classificações e 

punições. Somando-se a isso, em um padrão de medidas, os conhecimentos e habilidades são 

sistematizados encaixando-se em perfis que a sociedade necessita. 

 A função de classificar o aluno por meio da aplicação do instrumento prova, não tem 

sido a medida considerada correta, induzindo o professor ao acerto ou ao erro, além da 

promoção dos educandos que possuem êxito nesse processo avaliativo. “A prática da 

avaliação em nossas escolas tem sido criticada, sobretudo por reduzir-se a sua função de 

controle, mediante a qual se faz uma classificação quantitativa dos alunos relativa às notas 

que obtiveram nas provas”. (LIBÂNEO, 1994. p. 198). A prática da avaliação da 

aprendizagem fundamenta-se em concepções que se concretizam pelo poder que o professor 

detém sobre o aluno, e do privilégio da aplicação das provas, estabelecidas dentro dos moldes 

tradicionais, havendo a necessidade de rever outros aspectos e conceitos avaliativos, para a 

modificação desse processo apreciativo de notas. 

Segundo Hoffmann, (2003, p.51), na visão tradicional da avaliação, a classificação do 

aluno se dá a partir do processo corretivo, ou seja, decorrente da contagem de acertos e erros 

em tarefas, atribui-se tradicionalmente médias finais aos alunos, classificando em aprovados 

ou reprovados em cada período letivo. Os educadores elaboraram tarefas que evitem o 
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máximo possível de interpretações sobre as respostas dos alunos, evitando a variabilidade de 

escores decorrente do caráter subjetivo, que levaria o professor a cometer injustiças no 

momento de tomada de decisão final.  

O ato de avaliar torna-se bastante complicado, quando os educadores não têm o 

domínio dos métodos utilizados e quando não estabelecem as finalidades a serem alcançadas, 

o seu trabalho apenas envolverá a atribuição das notas e provas, a classificação dos bons 

alunos atribuídos com o mérito do reconhecimento pela sua aprovação, enquanto que os 

desclassificados serão visto como maus alunos, não conseguiram se encaixar nos padrões 

classificatórios, separando por turmas, séries e letras. Como afirma Libâneo (1994, p.195), a 

avaliação deve cumprir “funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de controle em 

relação às quais se recorre a instrumentos de verificação do rendimento escolar. É através da 

avaliação que o professor consegue acompanhar o rendimento do educando de maneira 

satisfatória no processo quantitativo e qualitativo, permitindo o controle dos variados fatores 

de desenvolvimento e principalmente se ocorreu ou não a assimilação dos conteúdos 

propostos. 

 

5 A APLICAÇÃO DOS EXAMES ESCOLARES COMO FERRAMENTA 

DE OPRESSÃO 

 

Em uma relação tortuosa de poder, o medo gera reprodução padronizada e imposta 

pelo educador. Segundo Luckesi (2003, p. 24) o medo constitui a submissão, visto que os 

modos permanentes e estáticos tornam o indivíduo submisso a hábitos comportamentais ditos 

“corretos”, acarretando doenças físicas e psicológicas. Desta forma, em um conjunto de 

ansiedade, medo e imposição os exames escolares aplicados pelas instituições de ensino 

amedrontam todos os indivíduos inseridos em âmbito escolar. 

Os atos punitivos perpassam as práticas avaliativas, de modo que o aluno quando não 

atinge os objetivos traçados pelo educador costuma ser punido de forma excludente, sendo 

visto como fracassado perante o processo de ensino-aprendizagem. No campo da educação, os 

exames historicamente têm provocado uma ação evidenciando uma reação que tem 

perpassado décadas, através do ato de avaliar, por meio de documentações fixadas por 

registros de anotações e assinaturas que comprometem a aprendizagem do aluno, introduzindo 

os padrões de vigilância. “O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção 

que normaliza. É um controle, normalizante uma vigilância que permite qualificar, classificar 
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e punir.”. (FOUCAULT, 2002, p.154). Assim, com um conjunto de regras, as avaliações 

escolares produzem perfis desejados, desenvolvendo habilidades necessárias aos educandos, 

classificando aqueles que permanecem e separando de forma punitiva aqueles que não 

acompanham o processo. 

De acordo com Hoffmann (2003, p.51) os educadores estão preocupados com o 

processo corretivo, trazendo resquício da ficção da pedagogia tradicional, onde o medo e a 

submissão estão presentes na regência do professor, transformando o real significado do ato 

de avaliar apenas a notas e os exames classificando e desclassificado os alunos, deixando-os 

servos a realidade imposta. Portanto, os docentes cometem injustiças, no momento de emitir 

os resultados finais decorrentes do processo letivo, sucedendo o êxito da aprovação e o 

fracasso através da reprovação.  

Conforme Foucault (2002, p.160), o exame é utilizado como um sacrifício para 

informar, as diferenças individuais através das particularidades e formalidades que se 

declaram as posições sociais dos indivíduos ao vir o mundo. As avaliações apresentam as 

condições sócio-econômicas de cada indivíduo, separando os inteligentes de classes abastadas 

daqueles com pouca inteligência das calasses menos favorecida, metodicamente indica as 

classificações definidas por meio das aprendizagens do educando, decorrente dos resultados 

apresentados nos exames sobre a perspectiva da avaliação, prenunciando vantagens sobre os 

traços das notas. 

De acordo com Foucault (2002, p.156), o exame é utilizado por meio de mecanismos 

de poder, estabelecidos nas instituições escolares através da reprodução do saber, submetendo 

o aluno a práticas avaliativas para perceber o nível de desenvolvimento da sua aprendizagem, 

é importante frisar que, por meio das ameaças que são visíveis na hierarquia do professor, o 

aluno é posto de maneira sutil a uma realidade bastante comum: a submissão através do medo, 

decorrente do ato da culpa, em uma perspectiva da observação da conduta correta do 

educando. No contexto escolar os métodos utilizados para avaliar, têm atribuído frustrações 

para os alunos, as recompensas para os bons e a autopunição através dos castigos para os 

desobedientes, manifesta-se de forma sutil, têm-se provocado a admissão para os fracassados, 

essas situações não têm motivado o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, as provas 

foram transformadas em um instrumento poderoso em beneficio da intimação do educando, 

sucedendo do aproveitamento do professor, no decorrer deste processo, os alunos submissos 

tendem a possibilidade a desenvolverem problemas generalizados de aprendizagem, devido à 

tensão no desenvolvimento dos métodos das freqüentes provas e resultados finais, das 

respectivas notas. 



 
 

 
 

11 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Avaliar transcende os padrões estabelecidos, redireciona as idéias restabelecendo os 

caminhos. Desta forma, o ato de avaliar deve estar permeado de ações que libertem os 

indivíduos construindo habilidades, que promovam mudanças significativas. No entanto, para 

que esse processo seja ressignificado, o principal mediador do conhecimento (professor) 

deverá diversificar as suas práticas avaliativas considerando a necessidade do aluno. 

Diante as dificuldades encontradas no ato de avaliar está no campo da mera 

reprodução dos conteúdos, sem haver o direcionamento de conteúdos significativos. No 

entanto, observa-se que o educador pode ressignificar  esse processo quando  estabelece uma 

relação de troca de conhecimentos e modifica a sua apreciação apenas por resultados 

satisfatórios, as suas práticas avaliativas devem estabelecer princípios que emancipem e 

contribuam para a formação dos discentes. 

Pode-se considerar que no contexto educacional, a hierarquização nos sistemas de 

avaliação é comumente visto. Os resultados das avaliações correspondem a um modelo dito 

“ideal”. Assim, a educação forma o sujeito para um tipo de sociedade que correspondente a 

um modelo padrão, que em um conjunto de intenções “modernas” estabelece o conjunto de 

representações para o ensino-aprendizagem. O professor deverá promover em sua prática 

avaliativa respostas consideráveis à sociedade vigente, sem esquivar-se das concepções 

alienadoras que regam o sistema educacional. 

No decorrer do trabalho, observa-se o controle exercido pelos exames, que 

estabelecem normatizações no sistema de ensino-avaliação que desenvolvem também padrões 

comportamentais correspondentes aos modelos sociais. As representações nas instituições de 

ensino são hegemônicas existindo uma relação de poder oculto, que habita os sistemas de 

avaliações e dicotomiza os indivíduos pelo fracasso ou sucesso escolar. 

A avaliação é fundamental no ensino-aprendizagem, a verificação das aprendizagens 

parte do processo avaliativo. Porém, não se pode fragmentar esse processo, já que, 

entrelaçados contribuem para a formação e desenvolvimento dos educandos. 
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