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O presente trabalho registra a reflexão realizada sobre o processo de construção e 
implantação da proposta pedagógica Escola de Cidadania (Proposta), com foco 
específico nos processos avaliativos, no período compreendido entre 2005 e 2008. 
Tal Proposta apresenta como objetivo fundamentar o trabalho pedagógico realizado 
na forma de Ciclos, pelas unidades de ensino fundamental e de educação infantil da 
Rede Municipal de Educação de Niterói. Na pesquisa foram examinados os 
documentos produzidos pela rede municipal de educação, bem como abordados os 
saberes docentes, as práticas educativas e de gestão adotadas, tanto nas unidades 
educacionais, quanto no âmbito da Fundação Municipal de Educação, órgão 
executor das políticas educacionais da cidade. Nesse percurso analítico, foram 
formuladas algumas questões: Qual a concepção de avaliação expressa nos 
documentos? Em que tradição epistemológica se insere tal concepção de avaliação? 
Como se desenvolveram, nesse período, as práticas avaliativas? Qual o lugar da 
avaliação no processo de ensino–aprendizagem numa escola organizada em ciclo? 
Tais questões orientaram a pesquisa no sentido de esclarecer que concepções e 
práticas político–administrativas e político–pedagógicas estavam em conflito na 
construção de uma política educacional para a rede municipal de ensino. Por fim, a 
organização escolar em ciclos traz à tona múltiplos aspectos, mas em especial, 
coloca a questão da avaliação no centro das discussões, fazendo repercutir os 
embates ideológicos travados no âmbito dos processos produtivos globais, 
sobretudo quando se trata do papel da avaliação escolar na construção de uma 
proposta pedagógica que contribua para a consolidação de um modelo de cidadania 
autônoma e participativa. 
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O objetivo deste trabalho é registrar a reflexão sobre o processo de implantação[1] 
da Proposta Pedagógica Escola de Cidadania 

Busca-se, aqui, compreender os aspectos epistemológicos que fundamentam as 
concepções e as práticas político-pedagógicas que estão em disputa no processo de 
reformulação da política educacional adotada pelo município, com foco na avaliação 
da aprendizagem.  

(Proposta), com foco nos processos 
avaliativos, no período compreendido entre 2005 e 2008. Tal Proposta apresenta 
como objetivo fundamentar o trabalho pedagógico realizado na forma de Ciclos, 
pelas unidades de ensino fundamental e de educação infantil da Rede Municipal de 
Educação de Niterói. Na pesquisa, foram examinados os documentos produzidos 
pela rede municipal de educação, bem como abordadas as práticas educativas e de 
gestão adotadas, tanto nas unidades educacionais, quanto no âmbito da Fundação 
Municipal de Educação, órgão executor das políticas educacionais da cidade, 
inclusive alguns documentos emitidos pela nova gestão em 2009. 

A avaliação é uma prática social muito antiga e vem adquirindo diversos sentidos e 
funções, conforme o tempo e o espaço em que se desenvolve. Se considerarmos o 
termo avaliação em seu sentido largo, podemos dizer que, desde as sociedades 
primitivas, há processos avaliativos que servem de parâmetro para tomada de 



decisões em diversas instâncias sociais. Algumas tribos primitivas submetiam seus 
jovens a uma série de práticas que testassem seus conhecimentos acerca dos usos 
e costumes, com a finalidade de inseri-los na vida adulta (SOEIRO e AVELINE, 
1982). Há relatos também de que tanto na China, quanto na Grécia antiga, a 
divisão do trabalho era realizada a partir do resultado de certos exames, que 
colocavam os indivíduos à prova, para verificar se poderiam cumprir as obrigações 
inerentes aos postos a serem assumidos (DIAS SOBRINHO, 2002).  

Pode-se dizer que a partir do Século XVII surgem dois grandes modelos em torno 
dos quais a teoria da avaliação vai caminhar. O primeiro modelo aparece no 
pensamento construído por La Salle, que pensa numa lógica de verificação da 
aprendizagem centrada no aluno, pautada numa pretensa neutralidade capaz de 
classificá-los entre os que sabem e os que não sabem, utilizando instrumentos que 
se propõem a mensurar aquilo que cada aluno conseguiu absorver do que lhe foi 
transmitido.  

O segundo modelo, concebido a partir da obra de Comenius, considera a avaliação 
como um processo que "convida o repensar a prática pedagógica a melhor ensinar 
para que todos possam aprender tudo" (GARCIA, 2001, p.32). 

Sobre essa tradição, de modo geral, é possível também dizer que, embora não seja 
o único traço que o constitua, qualquer que seja o modelo avaliativo, há uma 
concepção de conhecimento que lhe serve de pressuposto. Desse modo, é 
necessário recorrer à análise de alguns paradigmas epistemológicos, para 
compreendermos a relação que se deseja fazer aqui.  

Por um lado, há, tanto no positivismo clássico, quanto em suas derivações, a idéia 
de que a ciência é a forma suprema de produção de conhecimento. Nesse contexto, 
as ciências naturais assumem caráter central e sua metodologia passa a guiar os 
modos de produção e legitimação desse conhecimento, pretendendo determinar 
uma unidade metodológica que regeria as demais ciências (TRIVIÑOS, 1987). As 
ciências da sociedade, bem como as ciências da natureza, ao se pautarem por esse 
modelo, devem limitar-se à observação e à explicação causal dos fenômenos, de 
maneira objetiva e neutra, livre de valoração ou ideologias. Esse entendimento 
pressupõe que a sociedade seria regida por leis naturais e invariáveis, que se 
constituem independentemente da vontade e da ação humanas e que é imperativo 
compreender a sociedade a partir de fatos, isolados de tal forma que se 
neutralizasse a influência do sujeito. Científico seria aquele conhecimento advindo 
de observações e aferições objetivas, com uma neutralidade axiológica e 
epistemológica, negando o condicionamento histórico-social do conhecimento, 
limitando sua circulação e apropriação, concebendo-o tão somente como um capital 
a ser acumulado.  

Ao se pensar um modelo de avaliação sob esse ponto de vista, pensa-se em um 
processo centrado na coleta de informações. Ou seja, avaliar é medir, apurar, aferir 
objetivamente um determinado aspecto da realidade, seja ela educativa ou de 
outra ordem. A avaliação educacional passa, então, a ser regida por provas, testes 
e exames, que, segundo essa lógica, possam refletir o grau de acumulação de 
conteúdos transmitidos pelos professores a seus alunos. Essa maneira de 
compreender a avaliação, e a educação de modo geral, está associada à idéia de 
que planejar é definir com precisão todos os passos a serem seguidos, 
aproximando o processo educativo de uma determinada compreensão dos sistemas 
econômicos, produtivos e da própria ciência. 

Ao se planejar e dirigir todas as ações a serem realizadas, tanto no âmbito da 
produção fabril, quanto da educacional ou científica, controla-se os seus resultados 



e as práticas avaliativas estariam a serviço da confirmação dos resultados 
esperados, determinados pelo planejamento. Avaliar seria, pois, verificar se os 
objetivos foram alcançados, nas condições determinadas e no tempo estabelecido; 
verificar se o conhecimento transmitido foi acumulado na medida certa e no tempo 
estipulado. 

Nessa perspectiva de sociedade, educação e conhecimento, várias concepções de 
avaliação se organizam e são teorizadas. A partir do século XX, desde sua 
conceituação, seus traços principais, suas funções e os procedimentos a serem 
adotados para sua consecução, são várias as concepções de avaliação que passam 
a circular no campo educacional.  

Robert Thorndike, focalizou a elaboração de testes e medidas educacionais e a 
necessidade de se mensurarem as mudanças do comportamento humano. Na 
década de 30, os estudos sobre avaliação ampliam a idéia de mensuração por meio 
de testes padronizados. Cabe destacar, dentre eles, estudo implantado por Tyler e 
Smith que apresentava vários procedimentos de avaliação para coletar informações 
sobre o desempenho dos alunos, visando alcançar os objetivos curriculares 
(SOUZA, 1984). 

Na acepção de Ralph Tyler, o elemento central da avaliação seria a determinação 
da medida em que os objetivos educacionais foram ou não foram alcançados. Essa 
concepção traz para o processo avaliativo a necessidade de que sejam 
determinados certos grupos de comportamentos esperados a serem alcançados 
como resultado da ação educativa. A avaliação tem função de identificar os pontos 
fortes e fracos do programa curricular, identificar necessidades e capacidades dos 
alunos e identificar os pontos do currículo sobre os quais se devem dar mais 
atenção. Para esse propósito, lança-se mão de observações, questionários, 
entrevistas, testes ou outro instrumento de coleta dos resultados concretos das 
atividades dos alunos. 

No Brasil, essa concepção de avaliação da aprendizagem começou a ser veiculada 
aos educadores a partir da divulgação de manuais de currículo, como os de Taba 
(1974), Ragan (1973) e Fleming (1974), ao descreverem e caracterizarem as 
etapas do planejamento curricular, entendendo a avaliação com um caráter de 
controle sobre seu desenvolvimento (SOUZA, 1984). 

Diversos autores seguem essa tradição epistemológica, enfatizando elementos 
distintos cada um em seu momento. Michael Scriven (1978), Daniel Stufflebeam 
(1978), Popham (1978), Bloom, Hastings e Madaus (1983), pautam suas 
concepções na crença de uma neutralidade possível de ser alcançada por métodos e 
técnicas, baseados na racionalidade científica positivista.  

Como fundamento epistemológico que sustente uma outra concepção de avaliação, 
tem-se, por outro lado, a compreensão de que toda produção humana, em 
qualquer que seja a área, encerra a materialidade histórica a que está condicionado 
o ser humano. Faz-se necessário pensar o processo histórico não como fatos 
mortos, mas como uma representação da atividade prática, do processo do 
desenvolvimento prático dos homens. Sob esse ponto de vista, o ser humano passa 
a acumular conhecimento sobre o mundo depois de um longo percurso de 
intervenções objetivas na realidade material que o circunda. Sua própria existência 
diária o obriga a refletir sobre sua prática, na medida em que necessita produzir 
transformações nessa realidade material que o condiciona, no sentido de seu 
controle e domínio, mas como forma de humanizar-se. 



A teoria e a prática configuram-se, portanto, como categorias que trazem os 
aspectos espiritual e material da atividade objetiva da humanidade, localizados no 
momento histórico e nas condições sociais em que se constroem. Esse 
entendimento, porém, não significa dar ênfase às práticas sensoriais subjetivas 
como experimentação científica, mas compreender a construção do conhecimento 
como processo material de transformação da realidade objetiva. Não se trata de 
empirismo, mas de uma concepção de conhecimento que se volta para premissas e 
resultados políticos, manifestos nas condições reais de produção desse 
conhecimento. 

Com base nessa perspectiva epistemológica, Paulo Freire concebe o conhecimento 
como algo que não se transfere, de forma mecânica e imediata, daquele que o 
detém para aquele que o ignora, ao contrário, sua construção se dá por meio das 
relações que são estabelecidas na sociedade. Relações estas que travam os seres 
humanos entre si e destes com o mundo que os cerca (FREIRE, 1992). Desse 
modo, Freire compreende o conhecimento como uma construção coletiva, um bem 
social que deve estar a serviço da transformação da realidade. 

Partindo deste ponto de vista, planejar significa tomar decisões coletivas no sentido 
de antever e implementar ações que transformem a realidade. O cenário a ser 
alcançado e os aspectos que envolvem as ações a serem empreendidas devem ser 
resultado de uma discussão coletiva, em que aos atores devem ser assegurados 
espaços de manifestação e participação, garantindo-lhes também a autonomia 
necessária à constituição de processos democráticos de tomada de decisão. Desse 
modo, a divisão do trabalho e os objetivos a serem alcançados passam a ser 
orientados por uma racionalidade política e não mais por um ordenamento 
supostamente técnico. 

A avaliação escolar que considere esse paradigma epistemológico não pode ser 
senão dialética, processual, coletiva e com o objetivo de proporcionar a tomada de 
consciência e a emancipação, levando em conta as condições de materialidade em 
que se dá a construção do conhecimento e sua função política. Desse modo, avaliar 
significa reconhecer as condições objetivas em que se dá a vida dos sujeitos 
envolvidos no processo de construção do conhecimento e apontar caminhos para 
sua superação. Entende-se, portanto, que "a questão que se coloca a nós é lutar 
em favor da compreensão e da prática avaliativa enquanto instrumento do que-
fazer de sujeitos críticos a serviço, por isso mesmo, da libertação e não da 
domesticação" (FREIRE, 2002, p. 131). 

Vale ressaltar que que-fazer

é um conceito que representa a teoria e a prática. É reflexão e ação, e não pode 
reduzir-se nem ao verbalismo, nem ao ativismo, tampouco distingue momentos na 
ação do educador/educando. Significa ser único na prática cotidiana, assumir toda e 
qualquer ação como uma forma de compromisso social (p. 162).  

 (VASCONCELOS; BRITO, 2006)  

  

Como se sabe, a escola vem, historicamente, avaliando com o propósito de 
controlar, selecionar, classificar e rotular. Neste sentido, utiliza a avaliação como 
instrumento segregador, incluindo alguns e excluindo outros. A função da avaliação 
escolar, portanto, seria prioritariamente a de verificar aqueles que passarão de ano 
e aqueles que ficarão reprovados (FERNANDES, 2007). E é importante dizer que a 
reprovação passa a ter seu sentido associado à qualidade de ensino. Como registra 
Fernandes: "Do ponto de vista político social, é forte e arraigada em nossa 



sociedade uma cultura escolar que tem como máxima que a boa escola, a escola 
‘forte' é aquela que reprova" (Idem, p. 106). 

Nessa perspectiva classificatória da avaliação, a reprovação e a disciplinarização 
dos alunos são considerados elementos indispensáveis para o sucesso escolar, 
gerando uma relação entre professor e aluno na qual a avaliação é utilizada como 
moeda de troca, fazendo parte do jogo de produção de sucesso/fracasso.  

Numa escola ciclada, em que o elemento central deixa de ser a aprovação, mas sim 
a produção coletiva de conhecimento, o professor deixa de ter o poder instituído 
para promover ou reter alunos, ou para classificá-los a partir de critérios 
estabelecidos a priori e muitas vezes desprovidos de sentido para os estudantes. A 
função clássica da avaliação, ou seja, de exercer o controle, nessa nova 
possibilidade de organização escolar não tem sentido. 

No modelo de escolar em que a Aprovação/Reprovação assume centralidade, de 
modo geral, o professor é a autoridade e, muitas vezes, encontra na avaliação o 
seu instrumento de coerção, garantindo seu lugar de soberania. Neste sentido, se o 
controle e a decisão sobre o ‘destino' dos estudantes deixa de existir, qual é o lugar 
da avaliação no trabalho pedagógico a ser realizado na escola em ciclos?  

Um processo de avaliação que se constitua a partir de uma concepção 
emancipadora, que esteja a serviço da libertação e não da domesticação, como 
quer Freire, deve produzir a descrição, a análise e a crítica da realidade, visando 
transformá-la (SAUL, 2000). Essa concepção pressupõe a construção de práticas 
avaliativas que revelem o grau de autoconhecimento dos sujeitos em suas diversas 
dimensões. Esses sujeitos apuram a consciência de si e do mundo, na medida em 
que percebem criticamente sua inserção no contexto em que vivem. 

Numa escola ciclada, isso significa conhecer sua condição de sujeito, não que se 
submete a um "treinamento", mas que é partícipe, e principal interessado, de um 
processo coletivo de construção de conhecimento. Para isso, é preciso conhecer a 
natureza de sua condição sócio-antropolígica, econômica, biológica, em fim, sua 
condição de ser humano sócio-historicamente situado. 

Os conhecimentos a serem construídos não devem ficar limitados a essas 
condições, todavia não se pode ignorá-las nem praticar um currículo que não as 
leve em conta. Esses elementos, portanto, passam a constituir o currículo escolar. 
Entretanto, a avaliação não pode ser realizada para aferir a quantidade acumulada 
desses conhecimentos, mas para revelar o momento em que se encontra a criança 
e o adolescente no processo de construção desses conhecimentos, sua forma de 
elaboração e, principalmente, como esses conhecimentos participam da tomada de 
consciência da situação em que vive e como podem ser utilizados na intervenção a 
ser produzida para transformar essa realidade, no sentido de fazê-lo sair do estado 
em que se encontra. 

Nesse caso, o conhecimento científico é um dos elementos que constituem as ações 
a serem empreendidas na busca pela transformação. Esse movimento ultrapassa o 
aspecto cognitivo e ganha dimensão existencial e política, na medida em que a 
criança reconhece sua condição de sujeito de direitos.  

Como se organiza a avaliação na Proposta Escola de Cidadania? 

A Portaria FME/ nº 125/2008 (NITERÓI), que a regulamenta, registra que:  



Art. 25 - A avaliação é processo permanente implementado ao longo do 
desenvolvimento das atividades pedagógicas empreendidas pela Unidade de 
Educação, em seus diversos momentos, para subsidiar as ações de ensino e de 
aprendizagem, considerando a necessidade de utilização de procedimentos e 
instrumentos diversificados que favoreçam a interpretação qualitativa do percurso e 
a evolução de cada aluno.  

Parágrafo Único: A orientação do processo avaliativo é de responsabilidade da 
Equipe de Referência do Ciclo, que deverá observar as necessidades individuais e 
coletivas dos alunos e de seus Grupos de Referência, articulando ações processuais 
que favoreçam a construção de valores, de conhecimentos e de práticas sociais, de 
modo a evitar e/ou sanar situações de dificuldade ou de inadaptação vividas pelos 
sujeitos desse processo (2008a). 

  

A idéia central trazida pela Proposta é a de que a avaliação é um processo coletivo, 
contínuo, qualitativo e que objetiva subsidiar as ações docentes e gestoras, para o 
favorecimento da construção de conhecimentos, práticas e valores por todos os 
atores envolvidos no processo.  

No início dos debates (2005), estava em discussão a concepção de que não 
devessem existir categorias como Aprovação, Reprovação, Promoção, ou Retenção. 
Todavia, examinando os registros dos debates, encontra-se a preocupação com a 
manutenção dessas categorias, que expressam a idéia de que haverá estudantes 
que não alcançarão os objetivos educacionais traçados e que, por isso, deverão 
permanecer no ciclo por um período adicional, exceto na Educação Infantil.  

Esse debate se intensifica quando se trata do 3º e do 4º ciclos, etapas em que a 
organização do currículo escolar tem caráter marcadamente disciplinar. Na versão 
atual da Proposta, alterada pela Portaria FME nº. 093/2009 (NITERÓI), o tema é 
tratado da seguinte forma: 

Art. 3º - 

a) recuperação paralela ao longo de cada Ciclo; 

A avaliação é processual, continuada e diagnóstica e deve priorizar a 
constante busca da melhor qualidade do ensino, prevendo: 

b) progressão parcial ao final do 3º e do 4º Ciclo, com possibilidade de dependência 
em até duas disciplinas, excluindo-se desse cômputo Educação Artística, Educação 
Física e Língua Estrangeira Moderna; 

c) possibilidade de retenção por aprendizagem ao final do 3º e do 4º Ciclo. 

Art. 4º - A avaliação do rendimento escolar será traduzida pelos seguintes 
conceitos: 

I - A - muito bom; 

II - B - bom; 

III - C - regular; 

IV - D - satisfatório; 



V - E - insuficiente. 

Parágrafo único - Os conceitos atribuídos durante os anos de escolaridade de cada 
Ciclo, como resultado do processo de avaliação, constituir-se-ão em referenciais 
para o replanejamento e reorientação do processo de ensino e aprendizagem 
(2009a). 

  

O que está em disputa, portanto, nesse aspecto, mais do que uma concepção 
didático-pedagógica é a noção de que o conhecimento é algo a ser acumulado em 
um tempo determinado e de que o sucesso escolar está diretamente ligado ao grau 
dessa acumulação, que, por sua vez, está associada à competição e à meritocracia, 
orientadoras dos processos avaliativos encontrados na sociedade e que 
reproduzem, na Escola, as relações sociais de produção.  

O que se vê, de um lado é a idéia de um processo coletivo, de caráter diagnóstico e 
formativo, com foco no processo e que visa à transformação; de outro, um 
movimento de aferição com caráter valorativo, classificatório e excludente, que se 
baseia no grau de acumulação individual visando à seleção e ao descarte. 

Em contraponto a esse modelo excludente, a avaliação, compreendida como um 
processo permanente de revelação do grau de auto-conhecimento dos sujeitos em 
suas diversas dimensões, ocorre durante todo o tempo em que a criança ou 
adolescente está na escola e traz elementos que são utilizados para subsidiar as 
ações pedagógicas. 

Nesse processo, é necessário que se adotem procedimentos e instrumentos 
diversos que propiciem a análise qualitativa do percurso percorrido pelos 
estudantes e do trabalho realizado pelo professor. Diversas são as atividades 
desenvolvidas e as possibilidades de promover um olhar atento sobre o processo de 
construção de conhecimento. Essas atividades, individual ou coletivamente 
realizadas, são alvo de permanente e sistemática observação e análise crítica, que 
são registradas de diversas maneiras. Esses registros, objetivando documentar 
qualitativamente as práticas pedagógicas realizadas, podem ser feitos por meio de 
anotações pessoais realizadas pelo professor; montagem de portfólios, em que se 
agrupam os produtos das atividades realizadas; exercícios diversos que guardem 
traços importantes a serem considerados; fichas de avaliação, registro de auto-
avaliação realizada pela criança ou adolescente; bem como diários reflexivos do 
trabalho pedagógico ou qualquer outra forma de registro que acumule informações 
que possibilitem a construção de um relatório avaliativo.  

Esse processo ocorre de forma dialética e cotidianamente. De maneira individual, 
em que cada criança ou adolescente se expressa de forma direta; ou coletiva, 
quando se discute o andamento do trabalho daquele dia.  

Esses relatórios avaliativos são elaborados de acordo com a necessidade, e devem 
conter a análise sobre os objetivos alcançados e não alcançados, bem como sobre o 
processo em que se deu a construção desses objetivos e os procedimentos 
adotados pelo professor com vistas à superação dos desafios observados no 
decorrer do processo. A idéia de Aprovação/Reprovação é substituída pela 
necessidade de se replanejar as práticas pedagógicas para que todos possam 
construir os conhecimentos necessários à sua emancipação cidadã.  

            Compreende-se, por fim, que o processo de avaliação traz uma dimensão 
política que não pode ser ignorada. Sua prática irá refletir toda uma série de 



pressupostos que a coloca em sintonia com um conjunto de objetivos que a fazem 
pertencer a um determinado campo social e político. A reflexão permanente sobre 
esses pressupostos e sobre as práticas que a constituem é imprescindível para 
compreender sua função e sua adequação ao projeto político-pedagógico a ser 
posto em prática. Assim, a opção que se faz quando se quer instituir uma avaliação 
emancipadora revela o claro entendimento de que a educação não pode servir de 
instrumento de exclusão social, mas da promoção permanente de cidadania. 
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