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RESUMO:  

O presente trabalho aborda o processo da avaliação escolar disseminado em várias escolas do 
nosso país, que tem como foco central a atribuição de nota, ação que faz parte da prática de 
muitos professores, que o usa para assustar, punir e controlar alunos que não se enquadra as 
regras imposta pelas escolas. Este modelo de avaliação, para Vasconcellos (2001) tem efeitos 
negativos, pois atinge o psicológico do aluno, elevando a evasão escolar, a reprovação e o 
gasto desnecessário do dinheiro público, (no caso de escolas públicas), e contribui para a 
formação do cidadão apolítico, acomodados. Como uma sugestão que pode contribuir. Assim 
no decorrer do trabalho apresentaremos a proposta: Protextualidade que tem o objetivo de 
facilitar à práxis. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação – Pratica Pedagógica – Protextualidade. 
 
 

ABSTRACT  
This paper discusses about the process of school assessment disseminated in several schools 
of our country, which has as main focus the allocation of note, this action is part of the 
practice of many teachers who use it to frighten, punish and control students who don’t follow 
the rules imposed by schools. This kind of evaluation, to Vasconcellos (2001) has negative 
effects, since it affects the student's psychological, increasing the school dropout, repetition 
and unnecessary waste of public money, (in case of public schools), and contributes to the 
formation of the apolitical citizen, accommodated. Then we can contribute in his area 
presenting the following proposal: Protextuality that has like objective to make it easier to the 
practice. 
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Avaliação escolar é vista e utilizada como um processo isolado em várias escolas 

brasileiras, a mesma deve ser analisada como parte do processo de ensino e aprendizagem.  

Sendo planejada e relacionada diretamente com o ensino e aprendizagem sem punição. 

Existem professores que usam a avaliação para assustar e para punir alunos que se 

comportaram mal ou não cumpriram suas atividades corretamente (Figura 1), esquecendo 

assim o verdadeiro valor e sentido da avaliação, outros atribuem notas somente para cumprir 

uma regra formal do sistema de avaliação educacional (Figura 2). 

  
FIGURA 1       FIGURA 2 

 

 É preciso que aconteça a avaliação para garantir que o aluno tenha o seu direito de 

aprender. É através desse processo que podemos averiguar o desempenho do aluno e do 

professor. Claro que esse processo deve ser analisado para além da avaliação da 

aprendizagem.  

“O comportamento do estudante é um elemento essencial para analisar esse 
processo de ensino e aprendizagem, como também participação nas aulas, 
atividades individuais e em grupos, assim sendo, o professor deve analisar o 
desempenho de seus alunos diariamente, com isso verificar se a transposição 
dos conteúdos está acontecendo da maneira mais simples e clara. A 
avaliação não deve se resumir à atribuição de notas deve ser entendida como 
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reflexão, construção de conhecimento e até mudança de comportamento. O 
professor tem papel fundamental nessa construção do conhecimento, pois irá 
ajudar-lo na formação e organização de idéias. Nesse sentido, lembramos 
aqui do ilustre professor da URCA, Manoel Bezerra Neto que afirmou em 
uma aula do 3º. Semestre de pedagogia: “Educar não é adestrar, é muito 
mais complexo e muito mais profundo”.  A educação hoje, ainda é 
concebida como processo de transmissão e percepção, ou seja, a professora 
transmite e o aluno recebe com isso o aluno não fica apto a pensar, nem se 
adquire a capacidade de reflexão devida essa transmissão e recepção. A 
avaliação só serve para medir as informações transmitidas e não para avaliar 
o ensino-aprendizagem, assim, a avaliação se torna classificatória e 
competitiva. O professor Bezerra Neto em uma de suas aulas comentou que 
para o processo de aprendizagem a repetição é fundamental. A avaliação 
deve contemplar aquilo que é necessário para a apreensão, convergindo para 
a relação dialética entre a qualidade e a quantidade.” (LACERDA e 
FERNANDES, 2008) 
 
 

Segundo Vasconcelos (2001), atualmente o meio educacional tem voltado sua total 

atenção para a temática da avaliação, isso tem levado muitas escolas a priorizar cada vez mais 

o modelo de avaliação tradicional, com características conteudista, autoritária e classificatória, 

visando somente a nota que irá constar no boletim do aluno,  e esquecendo de avaliar para 

intervir e mudar, dificultando assim,o desenvolvimento e a formação do aluno como cidadão 

crítico e autônomo. O autor ainda ressalta que os alunos que entram nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental aprendem precocemente que quem tirar boas notas, é mais valorizado na 

escola e em todo meio social. Eles aprendem também o significado à palavra competição, que 

o acompanhará por toda sua formação escolar e profissional.  O mesmo autor chama a atenção 

para abrangência dos efeitos negativos causados por este modelo de avaliação, pois atinge o 

psicológico do aluno, elevando a evasão escolar, a reprovação e o gasto desnecessário do 

dinheiro público, (no caso de escolas públicas), e contribui para a formação do cidadão 

apolítico, acomodados, denominado de “Pacato cidadão”. Diante destes fatos, podemos 

afirma que a escola tem oferecido uma contribuição simbólica para promover o 

desenvolvimento e favorecer a aprendizagem dos alunos. A realidade descrita acima, não 

consta nos projetos desenvolvidos pela escola, nem no projeto político pedagógico da mesma. 

De acordo com Vasconcelos (2001), a finalidade da avaliação que normalmente é colocada 

nos documentos acima citado, são idealizadoras, com palavras bonitas, como promover, 

estimular, favorecer, etc., e que normalmente não estão na prática de avaliação de muitos 

professores.  

Todo aluno tem o direito de aprender e a avaliação tem a função de comprovar o 

conhecimento adquirido pelo aluno, o que não significa classificá-lo ou eliminá-lo, mas 
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mediar uma mudança. E é professor, o profissional responsável pela mediação e socialização 

do conhecimento historicamente produzido, ou seja, o profissional que atua diretamente no 

processo de formação humana. 

Avaliar é a consagração da relação dialética entre o momento em que se constata o 

aprendizado confrontando-se com os objetivos obviamente definido. Na prática não se pode 

conceber a avaliação da aprendizagem por uma única atividade, como um exercício escrito. L. 

C. de Freitas define da seguinte forma: 

“O processo de avaliação, portanto, não pode ser reduzido à questão da 
classificação ou do desempenho do aluno, pois, estreitamente ligados a ele, 
se encontram os mecanismos de avaliação do comportamento do estudante e 
de sua disposição para estudar” (FREITAS, 2009, p. 8) 
 

O processo de avaliação deve condizer à valorização dos conhecimentos “Clássicos”. 

Assim sendo, deve contemplar a apreensão conceitual. A historicidade que o comportamento 

do aluno reflete precisa ser resgatado a fim de atrair o verdadeiro sentido da educação escolar. 

Ao mesmo tempo transparecer a relação entre o resgate histórico do conhecimento e do 

trabalho em sala (conteúdo com a hodierna condição que vivencia os agentes da educação 

escolar). Somente assim, será possível identificar os elementos norteadores que incidem 

diretamente na aprendizagem do aluno. 

 

“É preciso ir mais fundo na compreensão do problema. As relações entre 
avaliação formal e informal, que examinaremos detalhadamente, também 
são continuas, entretanto, tal continuidade é um caminho aberto tanto para o 
sucesso como para o fracasso do estudante. O fato de ser continua não 
garante o sucesso” (FREITAS, 2009, p. 8) 

  

 A avaliação formal é a que o professor cobra dos alunos os conteúdos ensinado, já a 

avaliação informal, é quando o professor avaliar o comportamento, os valores e as atitudes 

dos alunos, seria esta a mais utilizada pelo professor com o objetivo de disciplinar e motivar 

os alunos para os estudos. Freitas (2009) considera que o processo de avaliação educacional 

vigente, não só classificatório, mas também disciplinador e motivador para os estudos, 

baseados nas contradições de manutenção e eliminação. A manutenção está a serviço do 

governo neoliberal e eliminação dos alunos que não se enquadram no modelo educacional.  

Para alguns educadores as tentativas de mudanças no modelo de avaliação presentes 

nas escolas quase não surtiu efeito. É o que afirma Vasconcellos, para ele as propostas que 

surgiram pouco modificou a forma de avaliar e cita o exemplo de escolas que deixaram de 

atribuir nota e passaram a elaborar um parecer descritivo do aluno, assim as palavras usadas 
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por alguns professores causavam as mesmas conseqüências negativas para o aluno quando 

este tira uma nota baixa. Já Freitas (1995) ressalta a necessidade de se iniciar a mudança na 

escola através da definição dos objetivos/avaliação da escola e do ensino, segundo o autor 

este é o segredo para o sucesso da escola.  

Reconhecemos que qualquer representação está fadada a erros. Entre tanto, mesmo 

caindo nesta perspectiva, concebemos a avaliação através do modelo: 

 

                                                                                                                                                                                                                                  
Quadro 1- Concepção de avaliação de aprendizagem 

As setas acima sugerem posturas que podem ser adotadas pela escola para que possa 

melhorar a prática do professor e conseqüentemente garantir o ensino e aprendizagem. 

1ª) Transposição do conteúdo: transpor o conteúdo da forma mais clara de maneira 

que todos os alunos se apropriem desse conteúdo. 

2ª) Comportamento: Impor limites para os alunos, uma vez que para que ocorra 

ensino-aprendizagem é preciso concentração e dedicação. 
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3ª) Participação na aula: avaliar o desempenho, a autonomia e o interesse do aluno, 

incentivar e motivar, uma vez que interesse é fundamental. 

4ª) Instrumento de avaliação: avaliar formalmente e informalmente, sendo que os dois 

constituem um processo. Segundo FREITAS (2009, p. 23) “o processo de avaliação (formal e 

informal) incide sobre estes dois campos e conforma a visão de mundo dos estudantes. Isso 

confirma a impropriedade de se tratar a avaliação como uma questão técnica somente.” 

5ª) Conhecimento do PPP(Projeto Político Pedagógico): professor precisa conhecer, se 

apropriar e utilizar nos seus planos de aula. 

6ª) Horário de estudo para o professor: o professor precisa reservar um momento na 

escola para repensar seus planos, estudar o Projeto Político pedagógico e refletir sua prática, 

assim ele poderá adequar sua pratica à realidade da turma. 

Decorrente dos estudos desenvolvidos a respeito da avaliação de aprendizagem 

propondo o desenvolvimento de uma proposta – a Protextualidade. Trata-se de uma proposta 

metodológica que concebe como um dos importantes elementos do ensino da aprendizagem, a 

avaliação. 

UMA PROPOSTA: PROTEXTUALIDADE  

O professor precisa mostrar os meios para “despertar” o interesse no aluno pela 

temática. Assim o professor logo no início da aula pode mostrar situações cotidianas 

vinculados aos conteúdos, por exemplo, por que saber dos números ordinais? Em que 

situações usamos os números ordinais? Em um campeonato a ordem da chegada dos 

ganhadores influência na competição?  Nesse sentido, a protextualidade lembra da 

importância desse detalhe logo no primeiro passo que é nomeado como “apresentação” que 

trata do momento inicial onde a temática é abordada de forma a respeitar o interesse do aluno. 

Neste momento poderão ser apresentadas algumas situações relacionadas ao cotidiano ou 

mesmo imagens (DVDs, fotos, revistas, etc). Trata-se, portanto,  de uma proposta  em que a 

avaliação integra o processo de ensino e de aprendizagem, usando o método formal e ao 

mesmo tempo informal. O trabalho educativo está organizado em 7 passos que comentaremos 

a seguir:  

Problematização: defini-se a temática principal dentro da disciplina escolar que está 

sendo trabalhada. Outras temáticas (secundária, terciária) poderão estar relacionadas com a 
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temática principal, todavia, será objeto de estudo em outra disciplina escolar. A 

problematização é uma relevante etapa que deve ter como fim a obtenção de uma resposta 

para uma dada situação diretamente relacionada com o conteúdo proposto. Ademais, se trata 

de um momento em que o objetivo geral do plano de trabalho deve ser diretamente refletido. 

No tocante a efetivação da problematização, duas ou três perguntas específicas poderá ser 

suficiente.  

 Para a criança poder ter base do conhecimento que adquiriu durante a aula, será 

interessante o próprio aluno registrar o conhecimento já existente, ou seja, antes da aula 

propriamente dita, a professora aplica 3 ou 4 questões para que no final da aula ele possa 

comparar a evolução do conhecimento do aluno.  Essas questões, também, podem servir de 

exemplo a ser usado no final da aula. Na protextualidade esse passo é chamado se 

“Sondagem” (Produção Textual Inicial) que se define como o relacionamento daquilo que o 

aluno (criança) sabe e serve para estabelecer comparações com aquilo que encontra-se 

previamente objetivado no plano de trabalho. A efetivação dessa etapa acontece a partir do 

momento em que a criança passa a refletir no papel a problematização. Assim sendo a 

Produção Textual Inicial é o momento em que a criança reflete o seu conhecimento a respeito 

da temática principal. 

Aula propriamente dita (A. P. D.): trata-se de um momento em que a ação direta do 

professor reflete essencialmente a estreita relação que existe entre conteúdo e método. Dessa 

forma ganha destaque à atuação do docente. Na efetivação da APD, em consonância com o 

objetivo do trabalho pedagógico poderá desenvolver: aula de campo, experimentos, filmes, 

reportagens, depoimentos/entrevistas, leitura de um texto, comentários de um acontecimento, 

exercício de fixação, desenhos, debates e atividades lúdicas. 

Relação entre o objetivo geral e a APD: uma vez que o trabalho educativo foi 

desenvolvido de uma forma diversificada cria-se a expectativa de que o maior número 

possível de crianças tenha apreendido alguma concepção conceitual. Agora é o momento de 

rever o objetivo desse trabalho e estabelecer “links” ou pontos de ligação com a APD. Na 

efetivação dessa etapa o professor lembra aos alunos os pontos principais da APD, 

estabelecendo relações com as questões inicialmente propostas (problematização). 

Produção Textual Final: Retoma as questões inicial proposta (PTI) novamente 

apresenta aos alunos para que eles respondam estas questões. Assim, como ocorreu na PTI, na 
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PTF os alunos tentarão entrepor a sua produção (questões propostas resolvidas) a professora. 

A PTF deverá ser igual ou muito parecida com a PTI. 

Redimencionamento: volta à atenção novamente para o objetivo do trabalho 

educativo, porém com a perspectiva avaliativa. Nesta etapa, o professor deve estabelecer 

analogia entre PTI e a PTF de cada criança. Assim sendo, compara-se a produção inicial com 

a final, observando as possíveis variações que ocorrerão ao longo do desenvolvimento do 

trabalho educativo. É possível que seja necessário retomar alguns pontos do conteúdo 

proposto. Por fim, é indispensável perpassar a dimensão de continuidade. 

O passo fundamental para que se aconteça uma avaliação com sucesso é o 

planejamento, através dele o professor pode seguir um roteiro e ao final de cada transposição 

de conteúdos poderá avaliar seus alunos. No entanto para que aconteça a protextualidade o 

professor deve esta ciente de todos os passos. Não queremos confundir a cabeça do leitor, a 

proposta é facilitar e avaliar com precisão.       

O professor muita vezes é influenciado por sua formação acadêmica, profissional e até 

mesmo sua vida social a idealizar um modelo de aluno, dedicado, que aprendi com facilidade, 

etc., conceito divulgado pela sociedade capitalista, que por sua vez desconsidera a diversidade 

das classes sociais. Para Freitas (1995, p. 145), tal modelo passa a ser buscado pelo professor 

dentro da sala de aula através do processo avaliativo, onde as observações estão voltadas para 

a conduta e comportamento do aluno e não para as dificuldades de aprendizagens dos 

conteúdos enfrentadas pelo mesmo. É um processo complexo, sem espaço para mudança nos 

procedimento de avaliação no ensino.     

 Ao final do referido trabalho fica evidenciado o modelo de avaliação presente em 

várias escolas do nosso país, e que está centrado principalmente na atribuição de nota, este 

modelo de avaliação é utilizado por vários professores. A nota é colocada como uma forma de 

controle ou de punição dos alunos que se comportam mal ou que não cumprem com 

atividades estabelecidas. Assim podemos perceber que o modelo acima citado prejudica a 

aprendizagem do aluno e impedi que o professor analise e reflita sua prática. Esta realidade 

ignora o verdadeiro valor e sentido da avaliação. Para nos ajudar na superação da contradição 

do entendimento sobre a avaliação no nosso sistema educacional, nos embasamos nos estudos 

de pesquisadores como Freitas, Vasconcellos, Lüdke & Mediano e outros. E ousamos em 

apresenta como sugestão a proposta: Protextualidade, que tem como objetivo proporcionar a 

transposição dos conteúdos de uma forma clara, facilitando a aprendizagem pelo aluno.                                                   
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