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RESUMO 

 

A avaliação é um processo contínuo que ocorre na relação professor-aluno. Essa conexão 

inclui partes da educação que desenvolvem os cidadãos todos os dias. A avaliação é 

diagnóstica e seletiva e, quando bem utilizada, pode trazer muitos benefícios aos alunos. A 

discussão em torno de uma nova forma de avaliar tem se deparado com muitas questões de 

natureza social, cultural e política. O conselho de vários professores da educação é 

conscientizar cada vez mais os professores a buscar avaliações emancipatórias e 

construtivas. Os alunos devem ser avaliados como um todo e não como partes para que 

possam expressar e relacionar seus conhecimentos aos indivíduos de forma crítica e 

reflexiva. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

 

A ação educativa pressupõe metas a serem alcançadas. Uma vez que o ensino e a 

aprendizagem são processos intimamente relacionados, pois o professor pressupõe seus 

objetivos de ensino, ele também está prevendo as habilidades e habilidades que os alunos 

irão adquirir por meio da aprendizagem.  

É disso que trata este artigo: entender os resultados da aprendizagem por meio de 

avaliações. Essa questão tem sido amplamente discutida entre os educadores, pois a partir 

do momento em que a forma assumida de disseminar o conhecimento muda, deve-se ter em 

mente também que os objetivos alcançados devem ser medidos por novos parâmetros.  

A avaliação deve abranger todos os aspectos do comportamento educacional, e a 

avaliação é entendida como um processo mais amplo do que a simples verificação do 

conhecimento. Este artigo visa mostrar que a avaliação pode estar vinculada à pedagogia 

que utiliza a educação como um dos mecanismos que contribuem para a transformação da 

prática social. Reflete também que a avaliação é em princípio diagnóstica; os professores 

devem determinar o verdadeiro desenvolvimento e potencial dos alunos. As avaliações de 

resultados devem fornecer indicadores para a reorientação da prática educativa. 

 

 

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

          A avaliação a que estamos acostumados é medida por provas em que o aluno 

demonstra se realmente agregou conhecimentos suficientes para que possa enfrentar outros 

desafios em sua formação. De fato, é fato que todos entendem que uma pessoa só pode ser 

reconhecida como capaz depois de provar que é de fato capaz.  

O ato de avaliar é antigo; desde que o ser humano começou a se organizar em 

grupos, depois em comunidades, e continuou evoluindo até chegar na estrutura que temos 

hoje, a sociedade; as pessoas precisam ser avaliadas e, para isso, diversos critérios têm sido 

utilizados . Um exemplo de tal avaliação é o teste de força que os jovens devem passar para 

serem aceitos por sua tribo como homens, capazes de se casar e de manter a sobrevivência 
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de seu povo. Outro bom exemplo são as mulheres jovens que, no passado, eram avaliadas 

em suas habilidades domésticas quando demonstravam sua prontidão para o casamento. 

A cultura humana está cheia de réplicas caprichosas que ilustram as constantes 

provações que os seres humanos suportam. Histórias, lendas, lendas, etc., heróis que podem 

provar seu valor recebem grandes recompensas, e também mostra que quem perde, não há 

recompensa, apenas punição. Mesmo nas várias religiões que conhecemos, o homem 

precisa provar sua fé, sua devoção, sua integridade espiritual, pois só assim poderá receber 

sua recompensa, que pode ser uma boa vida no céu, ou reencarnar em um lugar melhor. , 

continuar recebendo bênçãos, etc.  

Podemos citar mais e mais pessoas sendo avaliadas. Enfim, alguns exemplos, a 

verdade é que ao longo do tempo isso não mudou, ao contrário, percebemos que estamos 

constantemente sendo avaliados, e é um processo. No entanto, do ponto de vista 

sociológico do indivíduo, de sua necessidade do coletivo, de se relacionar com os outros, de 

conviver com os outros, há outros usos para avaliação.  

Para uma pessoa ser aceita na sociedade moderna, ela deve provar que é capaz de 

produzir algo útil, produzir algo que deve ser ensinado. Com um pequeno retrocesso, é 

possível traçar a história desse processo de aprendizagem. O conhecimento necessário para 

a existência humana é passado de pai para filho.  

À medida que as pessoas organizam e sistematizam sua existência, há a necessidade 

de criar um processo mais rápido de aquisição de conhecimento; não apenas isso, mas uma 

necessidade cada vez maior de constante criação e descoberta. Então conhecemos um cara 

que está ansioso para saber tudo ao seu redor e tirar proveito disso. Se o formulário está 

certo ou errado será discutido mais tarde.  

A escola parecia ser o espaço físico para esse recém-chegado se preparar, e ele tinha 

que provar que era capaz de dominar todo o conhecimento que possuía, bem como a 

capacidade de gerar mais. Aqui chegamos à sociedade moderna de que falei antes; as 

pessoas que sabem melhor recebem o melhor salário, as pessoas que mais aprendem 

passam na melhor competição, mesmo que o salário não seja tão generoso, para alcançá-los 

é necessário um concurso de seleção de candidatos, onde serão contratados os melhores. 

As pessoas que entram nas melhores escolas tendem a se sair melhor nesta 

sociedade. Novas tendências de ensino querem mudar essa realidade, por isso há a 
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necessidade de mudar a educação para torná-la mais acessível para que a avaliação seja 

mais equânime. A avaliação é um processo contínuo e, como tal, tende a se repetir de várias 

formas em nossa natureza. É replicado à medida que os indivíduos evoluem. Os jovens de 

hoje não precisam enfrentar leões ou realizar rituais de iniciação, mas precisam ser capazes 

de sobreviver na selva rochosa moderna dominada pelo capitalismo e pela globalização.  

Com a criação da escola, instituição responsável por repassar o conhecimento 

acumulado ao longo dos anos de desenvolvimento, a avaliação é reproduzida de outra 

forma, onde o professor pergunta aos alunos o que aprenderam e eles devem ser capazes de 

demonstrar esse conhecimento sem ajuda.  

Dependendo de como as questões são formuladas, também é dado o nome do teste a 

ser aplicado: escrito, oral, objetivo ou subjetivo, dependendo do que se pretende alcançar. 

Tem havido muitas mudanças nas orientações dadas no campo da educação no que diz 

respeito à disseminação do conhecimento, como eu disse antes, o ser humano evolui e tudo 

ao seu redor tende a mudar.  

A forma de avaliar a aprendizagem também mudou, mas, como qualquer mudança 

na autoestima, ela deve passar por uma fase de adaptação. Começa com uma análise 

cuidadosa de todas as mudanças ocorridas ao longo dos anos, e se sobrevivem à crítica, 

filosofia, ética, prática e conflito moral, persistem até serem substituídas por outra mudança 

que passa pelo mesmo processo. 

          Não é diferente na forma como sua nova visão é avaliada. Muitas tendências de 

ensino têm discutido essa questão, mas nenhuma conseguiu chegar a um consenso. A 

avaliação é um dos componentes do processo educativo e é praticada de diferentes formas 

pelos educadores devido aos diferentes conceitos que assumem sobre avaliação e os 

diversos papéis que podem ser atribuídos a ela.  

Ora reduzido a um simples registo do desempenho do aluno na escola, ora a um 

mecanismo de controlo do stress e da disciplina, este sempre foi um dos postos-chave da 

realidade escolar. Nos últimos anos, a sugestão de buscar alternativas mais ricas para a 

avaliação escolar ganhou força devido ao crescente interesse dos educadores pela avaliação 

escolar, ao mesmo tempo em que a enxergam como um importante meio de democratização 

da sociedade. Então se fala em avaliação emancipatória, avaliação contínua, etc. Portanto, 
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os professores devem ter uma definição clara de avaliação para poder lidar com ela neste 

novo paradigma.  

A avaliação faz parte do processo de ensino. Serve como parâmetro para determinar 

se o objetivo estabelecido pelo professor é alcançado pelo aluno. Com base nesses dados, o 

professor refletirá sobre seu trabalho e determinará como ele agirá a partir de então. No 

entanto, dadas nossas realidades políticas e sociais, a questão em questão é mais 

controversa do que se imagina.  

O Brasil, como país de terceiro mundo, tem que sucumbir a interesses 

individualistas e capitalistas sob a pressão de diversos problemas econômicos, o que acaba 

por prejudicar o processo educacional. Temos a estrutura de uma visão tão abrangente? Em 

uma sociedade de classes, a função seletiva da escola pode ser reforçada por certas práticas 

de avaliação da aprendizagem, que podem impedir o aluno de ingressar na escola, eliminá-

lo ou mantê-lo na rede educacional.  

Assim, é possível compreender o papel primordial da avaliação da aprendizagem 

nas escolas, suas limitações e possibilidades no leque de procedimentos que compõem a 

organização do trabalho docente em sala de aula e seu impacto no processo de ensino. Este 

tópico representa uma área chave do processo de ensino, pois a avaliação pode ter um 

impacto positivo ou negativo no mesmo processo, dependendo de como é praticado.  

A pesquisa de avaliação pode oferecer possibilidades para uma mudança na prática 

e sua importância no monitoramento do progresso e das dificuldades dos alunos. Vários 

estudos apontam as limitações, obstáculos, erros e impasses da avaliação da aprendizagem, 

bem como a dificuldade dos professores em lidar com essa questão. Em um dos estudos, as 

questões de avaliação estavam relacionadas às tendências atuais do ensino na prática 

escolar.  

Nesse sentido, LUCKESI (1986) um autor seminal afirma: A avaliação da 

aprendizagem escolar no Brasil, usando "ingeri", atende a uma pedagogia dominante, que 

por sua vez atende a um modelo social dominante, que em geral pode ser pensado como um 

modelo social liberal conservador. Nessa perspectiva, o conceito e a prática da avaliação se 

sustentam na falácia da igualdade de oportunidades, a educação como meio de autor 

realização, sem levar em conta as condições sociais, econômicas, políticas e de efetividade 

do próprio processo de ensino.  
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Outra linha prioriza analisar as avaliações na perspectiva das relações sociais 

predominantes na sociedade, entendendo-as como expressões de autoritarismo e 

mecanismos de dominação dentro das escolas.  

Para FLEURY (1986), as notas medem a obediência do aluno aos poderes 

autoritários que a escola delegou ao professor (...) Em suma, as notas nada mais são do que 

um símbolo, uma ferramenta do autoritarismo. Há um lado certo para interpretar a 

avaliação de uma perspectiva autoritária. Com efeito, verifica-se que, nas escolas primárias, 

a avaliação sempre foi uma prática autoritária, imposta, servindo a uma pedagogia 

conservadora cujos objetivos mais comuns são “classificar”, “atribuir conceitos”, e apenas 

completar uma função classificatória e burocrática.  

De qualquer forma, mesmo desconsiderando esse aspecto de autoritarismo, o fato de 

as notas terem se tornado um elemento característico da avaliação, ou seja, a avaliação ser 

reduzida a notas, tornou-se um fim em si mesmo e não um método de ajudar os professores 

a fazer seu trabalho e atingir seus objetivos. . É uma realidade muito óbvia que o aluno 

“passa” na escola, e ele se preocupa com o resultado que será apresentado, ou seja, suas 

notas. 

Seus pais coletarão suas transcrições e os professores marcarão suas habilidades. 

através de notas. Isso determinará seu futuro, mostrará às pessoas seu valor e, mais 

profundamente, afetará psicologicamente os cidadãos deste futuro.  

Nessas condições, as notas expressam os resultados do ensino puramente 

regenerativo. A memorização de definições pelo aluno não tem ligação com a vida real e 

não contribui para o real propósito do ensino, que é o desenvolvimento de competências e 

habilidades.  

Os alunos estudam para os exames para obter notas, não para uma aprendizagem 

significativa. A ênfase nas notas "burocratiza" o ensino. Os estudantes não desenvolvem 

uma postura crítica e reflexiva sobre o que lhes é comunicado ao longo de sua 

escolarização. Como resultado, esse conhecimento, por não articular teoria e prática, torna-

se sem sentido e sem sentido porque não faz parte de um processo educativo coerente e 

dialético. Isso finalmente alcança o que é chamado de alienação ideológica.  

A cada ano, as escolas privam a sociedade de inúmeros indivíduos que não 

reconhecem seu papel como cidadãos e sua contribuição para um futuro melhor. A 
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alienação ideológica prevalece, dia após dia, acreditando que a trajetória da vida é a 

mesma. Mas o que está por trás dessa abordagem autoritária? É suficiente para explicar o 

autoritarismo predominante nas relações sociais? Existe um conceito excessivamente linear 

da relação entre a sociedade mais ampla e a vida escolar? É preciso verificar, por exemplo, 

se o suposto autoritarismo não é uma compensação pela baixa qualificação profissional, e 

se é uma compensação para os professores que não estão preparados para atender às 

demandas de sua profissão.  

Mas mesmo assim, vendo apenas o surgimento de gestos autoritários, por outro 

lado, como explicar a atitude de professores que são tolerantes com os alunos e 

demonstram algum carinho pelos alunos? Novamente, essa atitude pode ser explicada pela 

mesma desqualificação profissional. Peréz argumenta que o fracasso escolar também ocorre 

porque os professores muitas vezes não têm a formação adequada para evitá-lo e para 

intervir efetivamente no processo de ensino.  

Comentou também o crescente não profissionalismo, a falta de consciência 

profissional dos educadores e sua reputação social, o que muito contribuiu para atitudes 

autoritárias ou condescendentes (Pérez, 1986).  

Como encarar a prática avaliativa neste contexto? Eles são necessários? A série ou a 

série devem ser eliminadas da escola? Ela precisa ser quantificada, controlada, comparada 

no processo de ensino e aprendizagem, ou só pode ser avaliada observando os aspectos 

subjetivos da relação professor-aluno? Muitos professores universitários prepararam novos 

profissionais da educação para essa visão inovadora de avaliação.  

Para tanto, expõem realidades negativas para estimular novos profissionais a romper 

com suas crenças de que, por meio da educação, conseguiremos mudar nosso pobre 

subdesenvolvimento. Se acumulamos muitos professores despreparados, mal pagos e 

antiéticos em nosso território, devemos lutar para mudar isso, usando as mesmas armas que 

a síndrome comportamental, a ideologia impõe.  

O comprometimento é resultado desse comportamento, por isso, nos últimos anos, 

um verdadeiro exército da educação vem se preparando para traçar metas mais ousadas, 

com pouco sucesso. Em outro trabalho, alguns autores, notando que avaliando crianças 

responsáveis pela seleção e eliminação de aprovados (ou reprovados) nas escolas públicas, 
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analisaram o campo da avaliação como “um estudo sistemático dos mecanismos de 

eliminação/manutenção que ocorrem durante o processo de seleção. " (FREITAS, 1990).  

A avaliação nas escolas é tão negativa ou pode, em conjunto com outros elementos 

da prática educativa, contribuir para a eficácia do processo de ensino, potenciando assim o 

papel das escolas? Do ponto de vista mais otimista, a avaliação pode ser muito positiva. Ao 

coletar dados das avaliações, os resultados podem ser comparados, abrindo um precedente 

para possíveis intervenções no processo de aprendizagem.  

Os resultados esperados desta intervenção são uma pedagogia aplicada melhorada, 

um planeamento mais direcionado e flexível, etc. As linhas de pesquisa de avaliação 

recentemente desenvolvidas não se limitam às descritas acima.  

No entanto, eles dão uma ideia do problema em torno do tema. Por exemplo, muitas 

vezes assume-se que as formas mais tradicionais de avaliação – notas, notas ou provas e 

testes – estarão mais associadas às atitudes conservadoras da pedagogia tradicional, 

entendimento que não dá a devida consideração às reais necessidades dos alunos 

frequentando a escola. Este link está correto? As práticas atuais de avaliação nas escolas 

são ineficazes ou inadequadas, e não há outros caminhos? A tarefa avaliativa na prática 

docente é extremamente oculta e séria, podendo não só desempenhar um papel de 

orientação e de ajuda ao crescimento dos alunos, como também de impedimento.  

Mecanismos de controle, ou como punições, dificultam o desenvolvimento 

harmonioso dos educadores. Até que ponto os professores do ensino fundamental usam a 

avaliação da aprendizagem como uma ferramenta para garantir seu poder e autoridade 

sobre os alunos? 

          As atitudes dos professores em relação às situações que surgem no processo de 

ensino e suas ideias sobre quem e a sociedade que querem formar são extremamente 

importantes para a compreensão dos modelos de avaliação que os orientam. Os professores 

passam parte de seu tempo fazendo juízos de valor sobre os alunos, muitas vezes tendo 

como parâmetro valores “viés” que não são vivenciados pelas crianças que frequentam a 

escola. Qual é a atitude dos professores que avaliam os alunos formal ou informalmente 

diariamente? Qual é a sua visão do mundo, das pessoas, da sociedade, da educação? Qual é 

o papel da avaliação escolar? Acredito que a educação escolar é uma necessidade social, 

um espaço vivo de produção, um espaço de criação de coisas novas, de absorção e 
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superação de coisas antigas, e nessa relação dialética está a possibilidade da escola, por 

meio da realização de seu papel específico. é disseminar o conhecimento sistemático, 

ajudar a construir uma sociedade mais justa e superar as contradições sociais que surgem 

hoje.  

Portanto, é imperativo garantir que todas as crianças tenham acesso e permanência 

na escola e, mais importante, que tenham acesso a uma educação de qualidade que as 

prepare para enfrentar as demandas da sociedade e lhes proporcione diversas formas de 

participação na vida social. esfera. Nenhuma dessas poses é utópica, e a escolarização deve 

preparar o indivíduo de forma realista.  

A sociedade que os espera é muito competitiva e deve provar aos alunos que as 

regras pelas quais jogamos são globais e não se limitam ao nosso pequeno mundo. Quando 

encaramos o mundo, estamos falando do próprio mundo. Qual é o papel da avaliação nesse 

processo? Avaliar por quê? Avaliar o quê? Avaliar o quê? A validação e avaliação do que 

os alunos aprenderam é um processo complexo e delicado, tem crítica e escrutínio 

predefinidos e, dependendo de como é usado, pode ser uma faca de dois gumes, que é o que 

os professores valorizam demais avaliação quantitativa, usando-a como ferramenta de 

pressão, autoritarismo, ou colocando-a em segundo plano achando que não ajuda no 

processo.  

Então, a avaliação deve ser eliminada do processo de ensino ou pode contribuir 

positivamente para sua implementação? A avaliação faz parte de um processo global 

complexo conhecido como ensino. Como tal, reflete a unidade objetivo-conteúdo-método, 

diretamente relacionada com esses objetivos da ação educativa expressos no plano de aula. 

Portanto, para realizar a avaliação, é necessário observar os objetivos propostos, ou seja, 

por meio da avaliação realizada no processo, o profissional docente poderá analisar seu 

trabalho.  

Os professores estão afirmando seus próprios objetivos-conteúdo-métodos nessa 

relação de avaliação? Eles têm uma ideia clara do que querem alcançar e usam a avaliação 

como objetivo? É isso que eu quero trazer aqui. Existem alguns equívocos por parte dos 

professores na prática que acabam por levar a diferentes posições sobre a avaliação: 

considerar apenas pessoas quantitativas, apenas pessoas qualitativas, ou mesmo incluir 

tanto pessoas quantitativas quanto qualitativas na mesma avaliação. Dados os objetivos 
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propostos e a natureza da relação pedagógica, é possível focar em apenas um aspecto do 

processo pedagógico? Agindo assim, a mudança que tantos educadores desejam é 

impossível.  

Para Libâneo (1988) uma compreensão adequada da avaliação consiste em 

considerar a inter-relação entre aspectos quantitativos e qualitativos". A posição do 

professor no processo de ensino é um reflexo direto de como ele aborda a avaliação, pois 

vejo professores competentes, ao ensinar e trabalhar em recomendações educacionais 

transformadoras, tentam manter o processo em andamento ao longo de sua prática.  

LUCKESI (1986) defende que a avaliação educacional aqui deve aparecer como um 

mecanismo de diagnóstico da situação, olhando para o progresso e o crescimento e não para 

a estagnação disciplinar.  

É apenas uma função da avaliação diagnóstica? Eu acho que a avaliação da 

aprendizagem vai além do diagnóstico, porque no diagnóstico o professor estabelece 

parâmetros, compara, analisa, ou seja, verifica se o aluno está apto, se ele consegue atingir 

o mínimo necessário em uma disciplina, unidade e unidade, mesmo na série dada. Para 

fazer isso, os professores fornecem dados sobre o desempenho dos alunos usando 

formulários e ferramentas de avaliação, como observações, exercícios, tarefas, entrevistas, 

testes, etc. 

Ou muitas vezes apenas usá-los para completar formalidades predeterminadas. Por 

isso, algumas pessoas perguntam: Como avaliam os professores do ensino fundamental? 

Quais ferramentas eles usam para isso e qual é o seu propósito? Qual é o seu procedimento 

quando você percebe que seus alunos não estão absorvendo o que foi desenvolvido? Dada a 

importância dos professores nesse processo, como eles entendem a reabilitação? Avalie 

como X Restaurando Relacionamentos se encaixa no seu dia a dia de trabalho e como 

funciona a docência diante dessa situação? Conselho de classe, o que significa? Qual o 

papel do professor nisso? É aqui que a grande necessidade de conscientização e 

profissionalismo dos professores está em como eles estão envolvidos em encontrar os 

melhores resultados para os alunos mais interessados.  

Para explicar esse problema na relação entre escola e sociedade, existem várias 

maneiras de resolver esse problema. Por outro lado, as ações realizadas em sala de aula, as 

exigências objetivas do ensino, a preparação dos professores para iniciar o processo de 
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avaliação, as experiências de vida trazidas pelos alunos, os programas de ensino das escolas 

etc. têm realidades específicas. Recomendações que irão (ou não) avaliar a aprendizagem 

escolar.  

Quando um professor busca um novo método de avaliação, com quais pressupostos 

ele deve partir dos quais se baseia sua concepção crítica? Extrapolo isso de sua própria 

realidade, buscando uma educação libertadora independente da classe social a que os 

alunos pertencem. A realidade das escolas e do trabalho docente é conhecida por muitos 

problemas e desafios: salários baixos, preparação inadequada dos professores e 

desqualificação profissional sistemática.  

Os alunos são oriundos de famílias pobres com condições de vida precárias, o que 

também se reflete na falta de cultura. Quanto à avaliação, há práticas arraigadas, herdadas 

do senso comum, como quanto mais um professor reprova em aula, mais competente ele é, 

e até a "prova" tem que ser "puxada" para mostrar aos alunos que eles não serão capaz de 

fazê-lo se não estudar muito Isso, inclusive, sugere que o “rank” tem as mais diversas 

funções no processo de ensino (punir, exercer poder, exercer pressão, etc.)  

Portanto, para pensar a avaliação de outra forma, devemos relacioná-la com uma 

pedagogia que veja a educação como um dos mecanismos que contribuem para a 

transformação da prática social. Acredito que a avaliação efetiva ocorre nesse processo, nas 

relações dinâmicas que se estabelecem em sala de aula, nas relações que orientam a tomada 

de decisão, na busca de formas mais efetivas de compreender e compreender quando 

confrontados com a forma como o conteúdo é processado. Gerar conhecimento do aluno.  

Desta forma, o professor desempenha um papel central nesse jogo avaliativo, pois o 

comportamento avaliativo está intimamente relacionado à atitude do professor, além dos 

objetivos da disciplina e dos programas de educação escolar. ao processo de ensino.  

A partir de repensar a avaliação da aprendizagem escolar, seus objetivos, funções e 

procedimentos, e as relações e implicações resultantes, é possível fazer avaliações que 

contribuam para a eficácia da aprendizagem em recomendações para a transformação 

educacional, a fim de atender às necessidades específicas dos professores do ensino 

fundamental. . contribuir para a prática. 
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CONCLUSÃO  

 

 

         A avaliação é parte integrante das atribuições profissionais do professor, além do 

planejamento de objetivos, conteúdos, métodos e a realização (execução) da função 

docente. Está relacionado com a forma de orientar o processo de ensino, gestão da turma, 

relação professor-aluno. Ele pode ser reduzido a um meio de controle da disciplina, uma 

forma de manipulação efetiva do comportamento do aluno.  

A prática avaliativa também está ligada a conceitos de educação e de ensino e 

avaliação que os professores assumem ou incorporam criticamente. Este programa em sala 

de aula expressa sua postura. Por outro lado, o trabalho do professor deve estar vinculado à 

política e aos programas de ensino da escola, à estrutura e função dos mecanismos que 

sustentam o trabalho docente e aos coadjuvantes que recebe no exercício de suas funções 

(como a formação continuada, que afetam seu desenvolvimento em sala de aula) impactam 

em seu trabalho e, mais especificamente, em sua prática avaliativa. A avaliação é um 

grande desafio que todos os responsáveis diretos ou indiretos por esse processo têm que 

assumir.  

O papel fundamental da avaliação é fornecer aos alunos as habilidades, 

competências, atitudes e valores que são essenciais para participar efetivamente da 

sociedade em que vivem. Engajamento efetivo é entendido como o uso de diversos meios 

para se colocar no mundo, compreender as relações que nele se estabelecem, criar e 

consumir produtos culturais e contribuir para a transformação do mundo. Esta visão implica 

um compromisso com práticas pedagógicas democráticas que levem os alunos a pensar e 

construir o seu conhecimento de forma independente, criativa e crítica, consciente e coesa.  

Todos esses processos embutidos na maneira como educamos e avaliamos o 

aprendizado devem estar em serviço. Não precisamos de replicação de fantasia de 

vencedores e perdedores, temos que ter algum tipo de visão de igualdade, nem todos têm 

tudo igual, mas ninguém não tem nada. Uma sociedade justa é literalmente impossível, mas 

uma sociedade melhor para todos pode ser construída através da educação. 
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