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 O presente trabalho tem como objetivo explorar a relação intrínseca entre o currículo e a avaliação da 

aprendizagem, estudadas na disciplina Teoria do Currículo, do curso de Pedagogia da Unilago. O estudo 

valeu-se de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto, abrangendo o surgimento do campo do 

currículo no final do século XIX nos Estados Unidos da América, suas implicações e relações de poder, 

bem como as teorias curriculares e sua relação com os diferentes paradigmas avaliativos. A relevância 

deste trabalho reside em ressaltar a necessidade do profissional da educação ter clareza da relação 

currículo e avaliação para a qualidade de seu fazer pedagógico. 

 
 
 
 
 
 

RESUMO 

 

Currículo. Avaliação. Cultura. Poder. 

 

PALAVRAS - CHAVE 



1.  INTRODUÇÃO 

 

O artigo tem como tema a relação entre o currículo e a avaliação. A partir do estudo teórico, 

procuramos refletir sobre uma temática que julgamos ser de total relevância para a formação docente por 

possuírem estreita relação, sendo assim, impossível dissociá-los.  

O estudo percorre o currículo - a “espinha dorsal” da escola - com suas implicações e relações de 

poder, refletindo a favor de quem ou a quais interesses ele serve, pois nunca é neutro. Somado a isso, 

temos como questões investigadas neste trabalho, as diferentes práticas avaliativas, bem como sua ligação 

com o currículo e o embasamento teórico de tais paradigmas. 

Realizamos um estudo das teorias curriculares Tradicional, Crítica e Pós- Crítica e o pressuposto 

avaliativo de cada paradigma, pois compreendemos que o indivíduo é avaliado constantemente em seu 

cotidiano e na prática escolar não é diferente, daí a importância de ponderarmos sobre tais questões. A 

relação entre o currículo e avaliação se dá pelo fato de que, nas práticas avaliativas, estão expressas as 

concepções curriculares. 

A avaliação pode, por exemplo, seguir o paradigma curricular tradicional, tendo como características 

a classificação e a quantificação de saberes, ou visar à reflexão da realidade pelo indivíduo e seu papel 

como ser social, com o intuito emancipatório do educando. 

Diante disto, é de extrema importância que o docente conheça os diferentes paradigmas para não 

incorrer no erro de praticar uma avaliação baseada em determinado paradigma, esperando resultados de 

outro. 

 

 

2. REFLEXÕES SOBRE CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

“Currículo”, cuja origem vem do latim “curriculum”, segundo o dicionário Michaelis, tem como 

significado “ação de correr”, ”pequena carreira”, “curso”, e, no aspecto educacional, “conjunto de matérias 

de um curso escolar” e “parte de um curso literário”. 

O campo do currículo surge no final do século XIX nos EUA, onde uma sociedade industrial e 

capitalista se desenhava. Com a crescente urbanização e industrialização daquele país, ocorria a chegada 

de um grande número de imigrantes em busca de emprego e oportunidade. Entre outros autores, John 

Franklin Bobbit, no livro The Curriculum (1918), definiu a relação entre estrutura do currículo e o controle 

social. Nesse período de transição da economia rural para a grande expansão industrial e capitalista. Apple 

afirma: 

 

 

Essas pessoas diferentes eram vistas como uma ameaça a uma cultura norte-

americana homogênea, uma cultura centrada na cidade pequena e sedimentada 

em crenças e atitudes da classe média. A comunidade que os antepassados 

ingleses e protestantes dessa classe ‘lavraram de um deserto’, parecia 

desmoronar-se diante de uma sociedade urbana e industrial em expansão... 

(APPLE, 1982, p. 108 apud SILVA, 2016, p.4) 

 

 



O forte fluxo migratório ameaçou os norte-americanos, que temiam a perda de seu status quo e as 

mudanças em sua sociedade promovidas pelas culturas, costumes e condutas dos povos que para lá 

acorriam. Eram necessárias estratégias para preservar os valores da tradicional classe média americana, 

protestante, branca e urbana (W.A.S.P: White, Anglo-Saxon and Protestant (Branco, Anglo-Saxão e 

Protestante), garantindo a preservação da identidade cultural do país. Tal objetivo levou-os a entender a 

importância do currículo, e os primeiros estudos sobre este campo buscavam garantir que se ensinasse e 

se impusesse aos filhos dos imigrantes, as crenças, os costumes e os valores norte-americanos, visando à 

homogeneidade cultural: 

 

 

Como consequência, fez-se necessário e urgente consolidar e promover um 

projeto nacional comum, assim como restaurar a homogeneidade em 

desaparecimento e ensinar às crianças dos imigrantes as crenças e 

comportamentos dignos de serem adotados. (MOREIRA e SILVA, 2002, p.10) 

 

 

Moreira e Silva (2002) lembram que em 1957, a União Soviética colocou em órbita o Sputinik, o 

primeiro satélite artificial lançado ao espaço. Os norte-americanos acreditaram que era preciso intensificar 

os conhecimentos em ciências para fazer frente à corrida espacial, e assim, foi alterado o currículo escolar 

ampliando as aulas das disciplinas de Ciências, Física, Química e Geografia, como resultado da Guerra 

Fria. Inicialmente, o currículo utilizado era o humanístico, trivium (gramática, retórica, dialética) e quadrivium 

(astronomia, geometria, música aritmética), porém mudanças curriculares foram necessárias para atender 

às necessidades desse novo contexto social. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial (1945), os EUA e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) ocupavam posições privilegiadas. Os EUA lideravam o bloco dos países capitalistas e a 

União Soviética, líder dos países comunistas, conquistou um vasto território europeu consolidando-se como 

uma potência militar. A Guerra Fria ocorreu de forma que nenhum tiro foi disparado entre os lados 

conflitantes e as disputas eram indiretas, em busca de hegemonia política e militar sobre o restante do 

mundo. Podemos observar que as mudanças curriculares promovidas pelos EUA reiteram a compreensão 

de que o currículo é campo de luta e poder. 

O Capitalismo necessita de mão de obra, preparada para o trabalho e passiva diante da classe 

dominante. Neste sentido, o currículo, de modo implícito, prepara o filho da classe dominante para 

coordenar o trabalho (intelectual), enquanto o filho do operário é preparado para desenvolver o trabalho 

manual e subalterno. 

O currículo tradicional concebia a escola como uma empresa, com objetivos pré-estabelecidos e, 

para tal, deveria definir a metodologia adequada para atingi-los. O indivíduo deveria desenvolver 

habilidades, ser moldado para o convívio social, bem como para o trabalho. Diante disso, a escola foi 

considerada uma ferramenta por excelência, onde o currículo tinha o papel de planejar cientificamente, de 

modo racional, as atividades pedagógicas objetivando o controle social, inculcando valores, condutas e 

hábitos adequados, tendo um currículo organizado, com características de ordem, racionalidade e 

eficiência. 

 



2.1 Definições de currículo 

 

Podemos compreender currículo como uma construção social, que carrega consigo  ideologias, uma 

forma sistematizada e intencional de transmitir algo dentro do contexto educacional, refletindo diretamente 

em todo o meio social, cultural, político e econômico, sendo condicionado por esses fatores, em uma 

relação dialética. 

Existem inúmeras definições para currículo, visto que é um campo extremamente vasto. Segundo 

Moreira e Silva, (2002, p.8): 

 

 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada 

do conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o 

currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz 

identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento 

transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas  específicas 

e contingentes de organização da sociedade e da educação. 

 

 

Quando se trata de currículo, o senso comum o identifica como o rol de disciplinas, porém, é algo 

que vai muito além da matriz curricular, trazendo consigo objetivos explícitos, bem como implícitos, sempre 

trabalhando a favor de algo ou alguém. 

De acordo com Gimeno Sacristán (2000), o currículo não é algo estático, mas sim, um conjunto de 

objetivos de aprendizagem selecionados, experiências que devem ser vivenciadas, avaliadas, utilizando-se 

os resultados nas prováveis alterações necessárias. Compreende também que os conteúdos são 

diferenciados de acordo com a classe social do indivíduo e que o acesso ao saber é decisivo para que ele 

viva em sociedade, pois os conhecimentos adquiridos na instituição escolar refletem em seu 

desenvolvimento pessoal, social e no seu futuro profissional. 

 

 

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo 

coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e 

dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto de socialização 

cultural nas escolas. (SACRISTÁN, 2000, p.15) 

 

 

É importante compreender que até mesmo a ausência de conteúdo essencial possui um propósito, 

pois o currículo nunca é neutro. “A ausência de conteúdos valiosos é outro conteúdo, e as práticas para 

manter os alunos dentro de currículos insignificantes para eles são todo um currículo oculto.” (SACRISTÁN, 

2000, p.20) 

Michael Apple (apud PALMA, 1990), por sua vez, considera que as instituições educacionais fazem 

uso do currículo com o intuito de controle social, reprodução de valores, de cultura, de modo que a classe 

dominante não precise fazer uso de estratégias explícitas para atingir seus propósitos. Segundo Apple, o 

importante não é como o saber é disseminado, mas sim, qual saber e porque este é o eleito. “A estruturação 



do conhecimento e do símbolo em nossas instituições educacionais está intimamente relacionada aos 

princípios de controle social e cultural numa dada sociedade.” (APPLE, 1982, apud PALMA, 1990, p.1) 

Para Franklin Bobbit (apud SILVA, 2016) a escola é concebida como uma empresa, com 

organização hierárquica e com a função de moldar o aluno para desempenhar funções especializadas no 

mundo do trabalho. O trabalho intelectual e o manual eram bem distintos. Metas eram estipuladas, bem 

como metodologias para atingi-las. O currículo desenvolvia a “consciência coletiva”, para aqueles que não 

se encaixavam por serem diferentes ou divergentes, já que em uma perspectiva Durkheimiana, o indivíduo 

só pode fazer parte de um grupo se pensar e agir em coletivo. 

John Dewey (apud SILVA, 2016), crítico da teoria curricular tradicional, entendia que o currículo não 

deveria somente preparar para o trabalho, mas levar em conta as experiências vividas pelos alunos, e que o 

ambiente escolar precisa ser um local para uma convivência democrática: 

 

 

A escola tradicional está organizada para permitir que se pratiquem certas 

habilidades mecânicas e certas ideias, sem cogitar da prática de outros traços 

morais e emocionais desejáveis em uma personalidade. Como aprender, com 

efeito, honestidade, bondade, tolerância, no regime de ‘lições’ marcadas para o 

dia seguinte? Só uma situação real de vida, em que se tenha de exercer 

determinado traço de caráter, pode levar à sua prática e, portanto, à sua 

aprendizagem. Daí ser necessário que a escola ofereça um meio social vivo, cujas 

situações sejam tão reais quanto as fora da escola. (DEWEY, 1965, p. 48 apud 

SILVA, 2016, p.5) 

 

 

A partir dos anos de 1960, o papel da escola começa a ser questionado e ela passa a ser entendida 

como parte do conceito de Aparelho Ideológico do Estado (Althusser), sendo um dos reprodutores da 

estrutura social. São realizadas reflexões acerca de como a escola influencia e reflete a sociedade. 

 

 

3. TEORIAS CURRICULARES 

 

3.1 Tradicional 

 

Até os anos de 1950 a escola dualista trabalhava a favor dos interesses capitalistas, reproduzindo 

uma estrutura social. Funcionava semelhante a uma empresa, na qual seus objetivos orientavam a prática 

pedagógica, reproduzindo a hierarquia social, preparando mão-de-obra para o trabalho nas indústrias e 

alienando o indivíduo de seu papel social. Com a elaboração de um currículo com disciplinas fragmentadas 

e com valores e concepções da classe burguesa, o objetivo de ‘moldar’ o indivíduo era alcançado, 

desenvolvendo competências no indivíduo para atuar na vida adulta. O conhecimento era transmitido pelo 

professor, que era tido como o único detentor do saber, e o aluno, um mero ouvinte e reprodutor, alguém 

que nada tinha a acrescentar. A escola tradicional tem como objetivo o controle social e manutenção da 

classe dominante.  



Os preceitos elaborados por Frederick Winslow Taylor, de gestão e eficiência para empresas, são 

incorporados pela escola tradicional, propondo a racionalização técnica com o mínimo de custo e o máximo 

em resultados. Nessa visão, a transmissão cultural é uma continuidade e o currículo é um conjunto de 

informações inertes. O tecnicismo foi e ainda é amplamente utilizado no mundo, inclusive no Brasil, e como 

consequência dessa abordagem, só é desejável o que está previamente programado. 

Na linha tradicional temos Ralph Tyler, que considera importante a realização de estudos sobre os 

educandos, sobre a vida atual, considerando a filosofia, seu aspecto educacional e a psicologia da 

aprendizagem. 

 Ainda seguindo a linha tradicional, mas progressista, John Dewey não tinha como preocupação a 

preparação do indivíduo para a vida adulta, dando mais importância aos interesses e experiências das 

crianças e dos jovens, e ênfase à democracia, autonomia e autogestão. 

 O foco principal das teorias tradicionais são os conteúdos, quais são seus objetivos de modo 

efetivo, para a obtenção de resultados. 

 

3.2 Crítica 

 

A partir dos anos 1960 ocorreram diversas mudanças pelo mundo, sendo um momento de crítica ao 

sistema, ao status quo, ao currículo tecnicista e à escola excludente. 

Segundo essa visão, o currículo é um processo de reprodução cultural e social que favorece a 

classe dominante, iniciando-se então, questionamentos acerca do papel dele no desenvolvimento de 

ideologias e também como campo de poder, e sobre qual o propósito de ser explícito ou oculto, que de 

forma implícita, também está carregado de ideologias. 

Reflexões foram realizadas sobre como a reprodução cultural da classe dominante garantiria a sua 

hegemonia. A cultura das classes menos favorecidas é considerada sem valor e completamente 

desprezada. Nessa perspectiva, nenhuma cultura é uniforme, de modo que seja considerada verdade 

absoluta e transmitida às futuras gerações por intermédio do currículo. Sob esse enfoque o capitalismo era 

criticado, bem como a escola seletiva que não proporcionava aos alunos contato com conteúdos essenciais 

ao seu desenvolvimento como ser social. 

Constata-se que o domínio da herança cultural proporciona a emancipação da classe trabalhadora. 

Estudiosos defendem que o currículo deve priorizar tanto o conhecimento clássico, como o profissional. 

Gramsci (apud SILVA, 2016) defendia uma escola unitária, que não privilegiasse a formação de mão de 

obra, mas que a classe trabalhadora tivesse acesso aos saberes da classe dominante. 

Compreendendo o papel antropológico do trabalho, a escola unitária o tem como princípio e é 

formulada de acordo com a escola humanista, com a perspectiva de preparar dirigentes. A ideia de 

‘trabalho’ não significa a preparação para o trabalho fabril, mas a partir da técnica, atingir a ciência e a 

concepção histórica e humanista. Neste sentido, o dirigente é um especialista + político. 

Para Gramsci, a elaboração de uma proposta de educação que faça parte de um programa político 

que contemple a igualdade social sempre será uma crítica ao sistema capitalista e as desigualdades 

expressas por ele em várias instâncias da sociedade, assim como na cultura e na escola. Tem como 

referência a luta pela unificação do ser humano como possibilidade de realização e transformação. 



O indivíduo precisa saber quem realmente é e qual seu papel na sociedade, ter acesso à cultura de 

modo geral, para que possa se libertar. Nesta perspectiva, a formação do indivíduo deveria privilegiar muito 

mais a cooperação do que a competitividade e alienação, próprias do capitalismo. 

Destacam-se trabalhos de Bordieu e Passeron, Baudelet e Establet na França, com críticas dirigidas 

ao currículo tecnicista. 

 

3.3 Pós-crítica 

Como principal representante da teoria pós-crítica temos Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, 

com uma concepção de educação que tem como finalidade a libertação do indivíduo e transformação social. 

A partir dos anos 1980, entende-se que a educação confere poder ao indivíduo, e temas 

transversais, como sexualidade e raça, passam a fazer parte das disciplinas como forma de libertar o 

indivíduo. O multiculturalismo se faz presente, onde a diversidade de culturas conquista seu espaço. Nesse 

sentido, nenhuma cultura é privilegiada em relação à outra. Críticas também foram dirigidas ao sexismo, 

onde homens e mulheres tinham oportunidades diferentes; às diferenças de etnias e raças, desconstruindo 

o que por décadas estava impregnado nos valores onde uma raça era vista como superior à outra. 

A noção de verdade é questionada, pois a questão fundamental é como algo se tornou verdade. 

Sob essa concepção, fica explícito que o currículo desenvolve identidade, que o conhecimento é inacabado 

e que a escola deve ter o caráter emancipatório. 

O campo do currículo está em permanente movimento e, por isto, os estudiosos constantemente 

fazem indagações a respeito dele e pontos de vista são retomados.  

Temos clareza, portanto, de que a ação educativa com planejamento prévio é sempre intencional, 

sendo importante analisarmos as práticas avaliativas, visto que avaliação e currículo caminham juntos. 

A avaliação é um poderoso recurso pedagógico, que recebe diversas conotações, mas quando 

utilizada de forma positiva pode auxiliar muito a prática docente e também o aluno, no seu 

autoconhecimento e reflexões sobre suas dificuldades e avanços.  

Comumente, a avaliação tem sido utilizada como um método de punição e quantificação de 

saberes, enquanto a qualidade e o uso efetivo do conhecimento na vida do educando é deixada de lado. É 

comum os fracassos escolares serem atribuídos somente ao aluno, quando muitas vezes o problema pode 

estar no professor e em metodologias inadequadas. As avaliações costumam fechar um ciclo, decidindo o 

destino do indivíduo ao invés de servirem de auxílio durante o processo de ensino-aprendizagem, alterando 

e adequando as metodologias quando necessário. 

 

 

4. DEFINIÇÕES DE AVALIAÇÃO 
 

As práticas avaliativas são utilizadas desde os tempos mais primitivos, porém de forma mais 

estruturada somente a partir do século XVIII, onde foram criadas as primeiras escolas e o acesso aos livros 

foi permitido aos indivíduos. Nesse momento, a avaliação era realizada sob a forma de exames e com o 

objetivo de controle social. 

O termo avaliação da aprendizagem surgiu em 1930 e é atribuído a Ralph Tyler (apud SAKAMOTO, 

2016), importante curriculista norte-americano, que propunha uma educação por objetivos, de modo que o 



ensino fosse racional e eficiente. Tais práticas tinham por objetivo que a avaliação subsidiasse um modo 

eficaz de ensinar. 

 

 

É muito necessário cotejar cada instrumento de avaliação que foi proposto com os 

objetivos que se têm em mira e ver se aquele utiliza situações capazes de evocar 

a espécie de comportamento que se deseja como objetivo educacional. (TYLER, 

1981, p.166 apud SAKAMOTO, 2016, p.2) 

 

Avaliação se caracteriza pelo processo de comparar metas estabelecidas com os resultados que 

foram obtidos. Estudiosos contemporâneos vêm defendendo a substituição da tradicional avaliação 

unilateral, opressora, quantitativa e muitas vezes até mesmo punitiva, por uma avaliação que promova e 

integre o aluno. Dentre as vertentes defendidas, trabalharemos alguns pontos a seguir. 

 

4.1 Avaliação diagnóstica 

 Tem como principal representante Cipriano Luckesi, que uma avaliação diagnóstica em 

detrimento à classificatória (exame), tão comumente utilizada. Luckesi (apud SAKAMOTO, 2016), designa a 

avaliação como “um ato de amor”. Segundo ele, ocorre um grande equívoco ao se denominar como 

“avaliação” enquanto se pratica a “pedagogia do exame”, sendo necessário avaliar para intervir: 

 

 

Defino a avaliação da aprendizagem como um ato amoroso no sentido de que a 

avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrativo, inclusivo. Para compreender 

isso, importa distinguir avaliação de julgamento. O julgamento é um ato que 

distingue o certo do errado, incluindo o primeiro e excluindo o segundo. A 

avaliação tem por base acolher uma situação, para, então (e só então), ajuizar a 

sua qualidade, tendo em vista dar-lhe suporte de mudança, se necessário. A 

avaliação, como diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não a exclusão; a 

inclusão e não a seleção - que obrigatoriamente conduz à exclusão. (LUCKESI, 

2000, p.172 apud SAKAMOTO, 2016, p.7) 

 

 

O autor entende a avaliação muito mais como um ato de amor, rejeitando a prática do exame que, 

em seu ponto de vista, seleciona, ranqueia e exclui os alunos, sendo muitas vezes o grande responsável 

pelo fracasso escolar, reproduzindo o modelo de sociedade burguesa, excluindo e marginalizando boa parte 

de seus membros. Propõe uma avaliação que acolha o educando e que não classifique nem quantifique 

seus conhecimentos, mas que reflita na melhoria da qualidade do ensino, visando à transformação da 

sociedade. Nesse sentido, a avaliação diagnóstica permite detectar dificuldades, operar mudanças e 

redirecionar o que necessite de auxílio. Tal processo tem como objetivo uma escola inclusiva e democrática. 

 

4.2 Avaliação formativa 

Philippe Perrenoud é um dos grandes representantes da avaliação formativa. O autor (apud 

SAKAMOTO, 2016) considera a avaliação como forma de exclusão social, visto que, demonstra muito mais 

a posição de um aluno em relação às normas do que sobre os conhecimentos por ele adquiridos. 



Segundo Perrenoud, a avaliação sempre foi utilizada com o objetivo de controle social, “moldando” 

o aluno da maneira mais conveniente aos que detém o poder, reforçando a divisão de classes e inculcando 

valores e normas burguesas. Para ele, a atribuição de notas tem como objetivo aprovar ou não o aluno, 

mantendo a ordem e a continuidade no processo. Os resultados das avaliações selam o destino do 

educando, onde os reprovados adentram o mercado de trabalho em subempregos, e por sua vez, os 

aprovados têm acesso às melhores colocações e são promovidos a patamares mais elevados de 

conhecimento. 

 

 

A avaliação é tradicionalmente associada, na escola, à criação de hierarquias de 

excelência. Os alunos são comparados e depois classificados em virtude de uma 

norma de excelência, definida em absoluto ou encarnada pelo professor e pelos 

melhores alunos.      (PERRENOUD, 1999, p.11 apud CHUEIRI, 2008, p.57) 

 

 

Sob a perspectiva avaliativa formativa, o foco não está apenas no aluno, mas também no professor, 

visto que, este é tido como modelo e seu papel social ultrapassa os muros da instituição escolar. Tal prática 

permite ao professor detectar e auxiliar os alunos em suas dificuldades, onde os erros fornecem 

informações para que seja possível rever o processo e as metodologias, adequando-as. “Define avaliação 

formativa como avaliação que ajuda a criança a aprender e o professor a ensinar.” (PERRENOUD, 1999, 

p.143 apud FERNANDES, 2006, p.11) 

Segundo esse modelo, a avaliação não ocorre ao final do processo de ensino e aprendizagem e 

sim, ao mesmo tempo, bem como a autoavaliação por parte do professor e do aluno. Nessa abordagem é 

preciso que o planejamento seja flexível, em um processo de avaliação contínua e formativa, uma vez que o 

conhecimento não é estático e nem acabado. Perrenoud defende uma avaliação formativa com o objetivo 

de “Promoção Humana”, na qual o indivíduo é tido com um ser único e é privilegiado seu desenvolvimento 

com ser social. 

 

4.3 Avaliação mediadora 

Como sua principal representante, essa abordagem tem Jussara Hoffmann (1993), que defende ser 

necessária uma mediação entre o professor e o aluno e que sejam respeitadas as diferenças entre eles, 

sejam elas quais forem. Nesse sentido, Hoffmann pontua a necessidade de que o professor reconheça seu 

papel como mediador intervindo quando necessário, proporcionando situações onde é possível o aluno 

construir um conhecimento significativo, respeitando seu tempo/ritmo e motivando-o constantemente, sendo 

então parceiros na construção do conhecimento. 

Para a realização de tal proposta, é preciso que o ambiente seja propício e agradável,  que haja um 

clima de confiança entre professor e aluno, que situações desafiadoras sejam propostas para que o aluno 

vivencie na escola situações comuns em sua vida, com o objetivo de reflexão contínua por parte de ambos. 

Diante disso, é necessária uma mudança de postura do professor, na qual é privilegiada a prática 

da reflexão e conhecimento em detrimento à memorização. Para tal, é necessário constante atividade por 

parte do aluno, para que este perceba que a avaliação não é simplesmente uma constatação de erros e 

acertos, aprovação ou reprovação, mas que tem uma finalidade específica. 



 

 

A aprendizagem se concretiza quando os educandos conseguem atuar sobre o 

objeto, ou seja, quando conseguem interagir com o meio social, quando 

compreendem o significado dos conhecimentos para o mundo, tornando-se 

sujeitos participativos, questionadores e transformadores. (HOFFMANN, 2003, 

apud VACCARI, 2010, p.55) 

 

Para grande parte dos educadores e a sociedade em geral, as práticas avaliativas tradicionais 

(classificatórias) asseguram um ensino de qualidade. Diante disso, qualquer mudança nesse sentido 

depara-se com uma grande resistência. Um exemplo disso é o programa de Progressão Continuada da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (1992), onde as séries são divididas em ciclos e o aluno 

somente poderá ser reprovado ao final de cada ciclo. 

Conforme já explicitado, projetos como esse enfrentam inúmeras críticas e resistências por parte de 

toda a sociedade, visto que tais metodologias, tão amplamente utilizadas, estão há décadas enraizadas e 

mudanças são confundidas erroneamente com “abandono”. 

Projetos como este asseguram ao aluno o direito de adquirir conhecimento ao seu tempo, sem que 

notas ou avaliações classificatórias atrapalhem sua promoção a níveis mais elevados de conhecimento. 

Hoffmann atenta para a reflexão de que a avaliação na escola com horário pré-estabelecido, 

normas e obrigações, possui uma conotação completamente diferente em nossa vida cotidiana, na qual 

avaliamos e refletimos sobre nossas práticas constantemente, procedendo com mudanças sempre que 

preciso. “A avaliação mediadora se desenvolve em benefício do educando e se dá fundamentalmente pela 

proximidade entre quem educa e quem é educado”. (HOFFMANN, 1993, p.191) 

O professor Lino de Macedo, um dos maiores estudiosos da Teoria de Piaget no Brasil, tem como 

proposta uma avaliação construtivista, onde o aluno seria um “sujeito ativo” de seu processo de ensino e 

aprendizagem. Sob essa perspectiva, o trabalho pedagógico é desenvolvido tendo como parâmetro o 

desenvolvimento (amadurecimento) individual do educando. 

Macedo (2005) concebe a prática avaliativa como algo indireto e em longo prazo, que não requer 

nota imediata. Diante disso, para Macedo, o papel da avaliação não é somente observar de modo crítico 

uma situação anterior, mas esta deve interferir na situação em curso ou que está sendo planejada. 

 

 

É muito difícil avaliar. Atribuir valores é uma tarefa complexa, pois assimilar seus 

observáveis, isto é, os aspectos que nos permitem inferir sua presença ou 

ausência, supõem uma formação teórica e prática que não pode ser denominada 

de modo imediato. (MACEDO, 2005, p.104) 

 

 

Macedo sugere que sejam utilizados como forma de avaliação indicadores, que de modo 

democrático, poderão propor subsídios para uma avaliação muito mais completa, onde o rendimento do 

aluno não é o foco principal e a grande relevância está em como foram ministradas as aulas e a elaboração 

das provas, avaliando de forma indireta e proporcionando assim um resultado realmente qualitativo. “O 

aluno ou o professor não é ou não se reduz à nota ou conceito que lhe atribuímos.” (MACEDO, 2005, p.105) 



Sendo assim, uma avaliação contínua fornece subsídios, permite correções, antecipa e confirma 

como está ocorrendo o processo de aprendizagem proposta, propondo uma alteração no modo como se 

aprende e sempre tendo como foco principal o bom proveito da educação da criança. 

Compreendemos que as práticas avaliativas Diagnóstica, Formativa e Mediadora, estão presentes 

tanto na perspectiva das Pedagogias Liberais como nas Emancipatórias ou Revolucionárias, porém, o que 

as difere é o enfoque central. Nas Pedagogias Liberais, dentre elas a Pedagogia Nova, o foco se dá nos 

aspectos psicológicos e cognitivos, como se dá o processo de aquisição do saber, considerando o indivíduo 

um ser único, favorecendo assim sua autonomia. Em contrapartida, a Pedagogia Emancipatória também 

almeja a autonomia do aluno e seu empoderamento, entretanto, tem seu enfoque principal na observação 

se o educando compreende os determinantes históricos com objetivo de transformar a realidade.  

 

5. RELAÇÃO ENTRE CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 
 

A pesquisa bibliográfica realizada permitiu compreender a íntima relação entre as concepções 

curriculares que estão expressas nas diferentes práticas avaliativas. João Cardoso Palma Filho no 

documento “Focalizando a Construção Curricular e seus Fundamentos”, do ano de 1990, nos apresenta 

uma síntese das teorias curriculares, conforme o quadro abaixo: 

 

Dimensão da 

Atividade Humana 

Interesse Enfoque de Pesquisa Paradigma Curricular 

Trabalho Técnico Empírico-Analítico Técnico-Linear 

Linguagem Consenso Histórico-

Hermenêutico 

Circular-Consensual 

Poder Emancipatório Praxiológico Dinâmico-Dialógico 

 

 

A partir do explicitado na obra de João Cardoso Palma Filho, elaboramos um quadro comparativo dos 

paradigmas curriculares e sua relação com a avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Paradigma curricular Dimensão da atividade 

humana e área de 

interesse 

Enfoque de pesquisa Avaliação 

Pedagogia Tradicional Preparar para o trabalho; 

Puramente técnica; 

Aprender porque é bom 

aprender. 

Analisado por 

experiências 

anteriores, reprodução. 

Mensura, quantifica e seleciona, 

diante dos resultados obtidos, se 

o aluno absorveu o conteúdo; 

Reprodutivista. 

Pedagogia Nova Dimensão humana da 

linguagem; 

Como o ser humano 

interpreta o mundo; 

Não conformidade de 

pensamentos. 

Psicológico Preocupação com aspectos do 

desenvolvimento cognitivo do 

aluno, como se dá o processo de 

aquisição do saber. 

Pedagogia 

Emancipatória ou 

Revolucionária 

Empoderamento do 

indivíduo; 

Emancipatório. 

Prática, interação do 

indivíduo com os 

sistemas históricos, 

culturais e sociais. 

 

Ocorre de forma contínua, pela 

observação do professor se o 

aluno se apropriou da teoria de 

forma adequada, fazendo 

referências à realidade. 

Visa à promoção do indivíduo, a 

consciência crítica e a 

transformação da realidade. 
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