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AVALIANDO A AVALIAÇÃO

Stênio Ribeiro de Oliveira�

Se o planejamento define as metas que se quer atingir, se a execução ou a 
metodologia do ensino constrói os meios para a consecução das metas, a avaliação serve 
de “instrumento de verificação dos resultados que estão sendo obtidos, assim como para 
fundamentar decisões que devem ser tomadas em função dos resultados” (LUCKESI, 1990). 
Nessa perspectiva, a avaliação é um instrumento auxiliar da melhoria dos resultados e tem 
sentido utilizá-la de forma diagnóstica.

Do ponto de vista de Luckesi (1990), a avaliação pode ser entendida como “um 
juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão”. O autor 
destaca que os resultados da aprendizagem devem ser comparados ao que o professor 
apresentava como expectativa de resultado e, a seguir, qualificados conforme as diferenças ou 
semelhanças em relação àquelas expectativas, considerando, ainda, que os resultados estejam 
fundamentados em aspectos significativos para a vida dos alunos. O processo de avaliação 
se completa quando o professor decide o que fazer, a partir dos resultados, satisfatórios ou 
insatisfatórios, da aprendizagem.

Observamos no cotidiano que a avaliação é um dos aspectos mais complexos da 
prática pedagógica. Os problemas começam com a falta de clareza conceitual da avaliação 
pelos professores, que confundem, usualmente, o ato de medir com o de avaliar. Outra 
crítica pertinente é a inadequação dos dados coletados para avaliar os alunos, envolvendo, 
frequentemente, apenas memorização de fatos e informações. A ausência de critérios ou 
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a existência de critérios arbitrários para avaliar e, por fim, a utilização da avaliação como 
instrumento disciplinador dos alunos, revelando o caráter autoritário do professor, são outros 
aspectos negativos observados na prática docente (MEDIANO 1988).

Uma questão importante a ser considerada na avaliação da aprendizagem está 
relacionada aos fins da educação. Da mesma forma que o planejamento e a metodologia do 
ensino, a avaliação não se realiza num espaço neutro, mas é contextualizada e reflete uma 
concepção de homem, de sociedade e de mundo que perpassam a prática pedagógica. Esta 
prática poderá privilegiar tanto uma postura reprodutora como uma postura transformadora 
do professor.

Os objetivos da avaliação são determinados em função dessa postura. Se o docente 
optar por uma filosofia de educação que vise a transformação da nossa sociedade injusta e 
desigual, a avaliação deve ter objetivos diferentes dos que comumente encontramos, isto é, 
estará voltada principalmente para a função de diagnosticar as falhas no processo de produção 
do conhecimento, indicando caminhos que apontem para a melhoria da qualidade do ensino 
(MEDIANO 1988).

A opção política do professor por um ou outro tipo de postura definirá também 
os instrumentos de avaliação que ele utilizará na prática pedagógica. Parece correto afirmar 
que devemos utilizar os mais diversificados instrumentos, de forma contínua, durante todo 
o processo de ensino/aprendizagem. Além de testes e provas, trabalhos individuais e de 
grupo, o professor poderá valer-se de recursos para subsidiar sua avaliação, como conselhos 
acadêmicos, reuniões pedagógicas e ações coordenadas de acompanhamento. Outra sugestão 
é a elaboração, pelo docente, de um relatório descritivo da situação acadêmica, em que são 
feitas anotações relevantes de aspectos relacionados aos desempenhos dos alunos (GRILLO, 
1988).

Outra questão polêmica diz respeito à expressão dos resultados da avaliação. Há 
divergências de opinião entre os professores quanto à atribuição de notas à frequência do 
aluno, interesse, participação em aula ou trabalho em domicílio. Acreditamos que há alguns 
equívocos que devam ser esclarecidos. Uma única nota não pode exprimir, ao mesmo tempo, 
resultados concernentes a conhecimentos, atitudes ou habilidades. GRILLO (1988) recomenda 
que o rendimento do aluno, obtido em provas e testes, seja expresso isoladamente. “Não se 
pode usar operações ou fórmulas matemáticas para expressar num único símbolo diferentes 
resultados de aprendizagem”. Uma proposta para minimizar o problema é a substituição de 
notas e conceitos por pareceres descritivos, nos quais o professor pode referenciar todos os 
aspectos relacionados aos desempenhos desejados.

Os resultados da avaliação devem ser utilizados como um diagnóstico, tendo por 
objetivo não a aprovação ou a reprovação, mas a compreensão da situação da aprendizagem 
do aluno. Nessa perspectiva, tem sentido sugerir também uma avaliação participativa, na qual 
o professor, a partir de instrumentos adequados de avaliação, discute com os alunos o estado 
de aprendizagem que eles atingiram (LUCKESI, 1990).

Analisando a prática pedagógica dos professores, relativa ao planejamento, 
à execução e à avaliação do processo ensino/aprendizagem, percebemos que o exercício 
dessas tarefas docentes está intrinsecamente ligado à realidade concreta da escola e aos seus 
determinantes sociais. A unidade entre a teoria e a prática faz-se nítida, quando se verifica 
que uma influencia a outra, mutuamente, ou seja, há um vínculo entre o saber e o fazer, entre 
concepção e execução, enfim entre o que o professor pensa e o que ele faz. É fundamental 
compreender que a prática pedagógica está subordinada não só à visão de homem, de 
sociedade e de mundo que o professor tem, como também às suas condições de trabalho e à 
sua valorização profissional.
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A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é uma compilação de leis trabalhistas 
brasileiras elaborada, no governo do então Presidente Getúlio Vargas e promulgada no Brasil 
em 1º de maio de 1943 por meio do Decreto-Lei n. 5243. Nesse documento legal, foram 
reunidas normas de direito individual e coletivo de trabalho, de fiscalização do trabalho e de 
direito processual do trabalho. 

Busca-se, neste estudo, detalhar o processo histórico de criação desse marco 
normativo, considerando algumas das principais condicionantes econômicas, sociais e 
políticas que impulsionaram a sistematização da legislação trabalhista brasileira, a análise da 
legislação esparsa pré-existente à CLT e o processo efetivo de consolidação, desde a nomeação 
de comissão para criação do anteprojeto, em 1942, até sua promulgação em 1943. 
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