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RESUMO- A avaliação da aprendizagem discente não se configura como uma temática de discussão recente no 

âmbito educativo, contudo é motivo de dúvidas e discordâncias constantes na realidade escolar. Como uma forma 

de ampliar a reflexão sobre essa temática, este estudo objetiva discutir o papel do supervisor escolar diante do 

processo avaliativo, buscando elucidar como a atuação desse profissional pode favorecer a interlocução de ideias 

e a concretização de uma avaliação menos autoritária na escola. A pesquisa constitui-se como bibliográfica, 

realizada por meio de uma abordagem exploratória, que busca traduzir os resultados a partir de uma perspectiva 

qualitativa. Fontes de referência na temática foram consultadas, como Luckesi (2002) e Hoffmann (2009), e 

constatou-se que, por meio do papel articulador delegado ao supervisor escolar, é possível que sejam propostas 

discussões e análises envolvendo a comunidade escolar, em especial os docentes, de forma que a avaliação possa 

ser questionada e discutida. Assim, torna-se possível a concretização de uma avaliação mediadora e que colabore 

com o processo de ensino-aprendizagem e com a transformação social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Supervisão Escolar. Avaliação da aprendizagem. Avaliação mediadora. 

 

ABSTRACT- The evaluation of student learning does not constitute a topic of recent discussion in the educational 

field, but it is a reason for constant doubts and disagreements in the school reality. As a way to broaden the 

reflection on this theme, this study aims to discuss the role of the school supervisor in the evaluation process, 

seeking to elucidate how the performance of this professional can favor the interlocution of ideas and the 

achievement of a less authoritarian evaluation in school. The research is a bibliographical one, carried out by 

means of an exploratory approach, that seeks to translate the results from a qualitative perspective. Reference 

sources on the subject were consulted, such as Luckesi (2002) and Hoffmann (2009), and it was verified that, 

through the articulating role delegated to the school supervisor, it is possible to propose discussions and analyzes 

involving the school community, especially the teachers, so that the evaluation can be questioned and discussed. 

Thus, it becomes possible to carry out a mediating evaluation and to collaborate with the teaching-learning process 

and with social transformation. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A escola, como um dos principais espaços em que as relações sociais se estabelecem, 

constitui-se como um ambiente de diversidade de opiniões, ideias e concepções, o que impõe o 

diálogo como um dos instrumentos primordiais de formação. Tanto nos relacionamentos 

espontâneos que se constroem, quanto nas práticas pedagógicas que se desenvolvem, posturas 

e pontos de vista calcados em diferentes ideais fazem com que a escola se destaque como uma 

construção coletiva e plural, em que cada ente da comunidade escolar tem seu papel e sua 

participação requerida. Nesse contexto, a tarefa de mediar discussões, incentivar o diálogo e 

estimular a participação de forma que esse espaço cumpra com suas funções quanto à 

aprendizagem é delegada ao supervisor escolar (SOUZA et al., 2017), que realiza a articulação 

de diferentes movimentos. 

Ao se pensar na avaliação da aprendizagem discente, uma das faces do processo 

educativo, tais questões também se tornam imperativas, tendo-se em vista que, constantemente, 

esse ponto é alvo de divergências, dúvidas e embates envolvendo seus diferentes atores. Por 

mais que seja uma prática que acompanha o ser humano em seu cotidiano historicamente, a 

avaliação da aprendizagem escolar ainda se centra, como explicado por Luckesi (2002), em 

uma função classificatória. Assim, costuma-se usá-la como uma maneira de se castigar os 

alunos, discutindo-se de forma enfática sua forma de registro (que na maioria das vezes se dá 

por conceitos ou notas), por exemplo, enquanto debates mais aprofundados acerca do seu papel 

no processo de ensino-aprendizagem são mínimos. 

Diante dessas questões, este artigo objetiva discutir o papel do supervisor escolar diante 

dos desafios que se impõem no ambiente escolar quanto à avaliação da aprendizagem, de forma 

a esclarecer como esse profissional pode favorecer o diálogo e colaborar com a concretização 

de uma avaliação menos autoritária no ambiente educativo. Para isso será realizada uma 

pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório, a partir de fontes de referência na temática, como 

Luckesi (2002), Hoffmann (2009) e outras publicações relevantes. Salienta-se que o estudo se 

baseia em uma perspectiva qualitativa, pretendendo-se investigar o problema em sua totalidade 

e tendo como foco suas particularidades.  

 

2- METODOLOGIA 

 

A pesquisa, de acordo com Gil, é um “procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (2002, p. 17). Dessa 

forma, para se buscar discutir a função do supervisor escolar diante dos dilemas que se 

desenrolam na escola quanto à avaliação da aprendizagem, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica. Como esclarece Gil (2002), a pesquisa exploratória é recomendada nesse caso a 

fim de se elucidar o problema e facilitar a construção de hipóteses, realizando-se um 

levantamento a partir de um conhecimento já elaborado anteriormente e usando-se como fontes 

livros e artigos publicados e reconhecidos em determinada área.  



A pesquisa bibliográfica, assim, seguiu as seguintes etapas, indicadas por Gil (2002, p. 

59): “a) escolha do tema; b) levantamento bibliográfico preliminar; c) formulação do problema; 

d) elaboração do plano provisório de assunto; e) busca de fontes; f) leitura do material; g) 

fichamento; h) organização lógica do assunto; i) redação do texto”. A perspectiva adotada 

baseou-se em um olhar qualitativo que, como explicam Gerhardt e Silveira (2009), não busca 

trazer como resultado um número, uma porcentagem ou um índice, mas uma investigação 

aprofundada de um objeto a fim de compreendê-lo e produzir novos prismas, partindo-se da 

realidade e das relações estabelecidas.  

 

3- DESENVOLVIMENTO 

 

A discussão sobre a avaliação da aprendizagem discente não se configura como uma 

temática recente na literatura educacional, contudo na realidade escolar ainda são vivenciados 

muitos dilemas e existem muitas divergências sobre essa questão. Por mais que seja uma tarefa 

que acompanhe o ser humano historicamente e faça parte de seu cotidiano, a avaliação na escola 

toma contornos mais complexos e geralmente possui diferentes concepções que a norteiam. Os 

debates empreendidos, nesse contexto, parecem se concentrar, na maior parte das vezes, nas 

formas de registro da avaliação (se o ideal seriam notas, conceitos ou pareceres, por exemplo) 

e não em sua concepção teórica e naquilo que representa. Constantemente, a avaliação é 

utilizada como uma forma de reprimir comportamentos e impor padrões, e não como uma 

maneira de se aprimorar o processo educativo. 

Como qualquer prática educativa, a avaliação não está isenta de um modelo teórico que 

a oriente, como destaca Luckesi (2002), e, por mais que continuamente busque-se retratá-la 

com neutralidade, está sempre colaborando para a construção de um determinado modelo de 

sociedade. Ainda utilizada frequentemente de forma autoritária, como um fim, a avaliação 

acaba contribuindo para a reprodução dos modos de vida e das relações sociais e, ao contrário 

disso, Luckesi (2002) defende a necessidade de um modelo de avaliação que colabore com a 

transformação social. Como o autor discute, atualmente no Brasil a avaliação da aprendizagem 

serve a um modelo liberal conservador, que deu origem a três pedagogias que, mesmo distintas, 

servem ao mesmo ideal de reprodução da hegemonia da classe dominante. São elas:  

 

A pedagogia tradicional, centrada no intelecto, na transmissão do conteúdo e na 

pessoa do professor; a pedagogia renovada ou escolanovista, centrada nos 

sentimentos, na espontaneidade da produção do conhecimento e no educando com 

suas diferenças individuais; e, por último, a pedagogia tecnicista, centrada na 



exacerbação dos meios técnicos de transmissão e apreensão dos conteúdos e no 

princípio do rendimento (LUCKESI, 2002, p. 30, grifos do autor). 

  

Sem objetivar a alteração das condições sociais, essas pedagogias definem o processo 

pedagógico e também a forma como as relações são estabelecidas na escola. Assim, a avaliação 

se encontra em relação com essas concepções e colabora com a manutenção de determinadas 

condutas por meio, principalmente, do autoritarismo que Luckesi (2002) destaca como seu 

princípio disciplinador. Dessa forma, ao se refletir sobre a avaliação está se pensando, 

sobremaneira, na forma como a educação e a sociedade se vinculam e como se constrói a 

realidade. Avaliar, assim, não pode ser encarado apenas como um momento isolado da prática 

pedagógica usado para medir e encaixar o aluno em determinada classificação, mas como uma 

maneira de colaborar para a transformação da sociedade e de combater a perpetuação de modos 

de vida que aceitam a desigualdade e a injustiça sociais. 

Hoffmann (2009) também questiona a forma como a escola, tradicionalmente, instituiu 

a avaliação classificatória como uma maneira de se alcançar a qualidade da educação. Segundo 

a autora, o fato de haver cobranças e exigências aos alunos mediante a atribuição de notas faz 

pensar que, quanto maior a classificação alcançada, maior foi a aprendizagem. Contudo, 

Hoffmann (2009) afirma que essa forma de avaliar é incapaz de proporcionar uma análise das 

práticas pedagógicas e também da ação docente, além de, muitas vezes, destacar apenas aqueles 

alunos com maior capacidade de memorização e de submissão ao formato imposto pela escola, 

sem levar realmente à reflexão sobre as temáticas. Assim, a avaliação acaba sendo utilizada 

apenas para medir e classificar os alunos de acordo com modelos burocráticos que nem sempre 

possuem significado para o aluno. 

Diante disso, Hoffmann (2009) propõe uma avaliação mediadora, baseada no diálogo, 

na discussão e na compreensão entre aluno e professor. Nessa proposta, a autonomia do aluno 

é valorizada, e uma prática que o desafie a pensar e a debater as temáticas de forma crítica e 

coletiva norteiam a avaliação. O erro deve ser interpretado pelo professor para que se consiga 

compreender como o aluno desenvolve seu pensamento e, assim, buscarem-se estratégias que 

o levem até a conotação almejada. Dessa forma, o processo avaliativo não fica restrito a um 

momento, mas representa uma nova maneira de se pensar toda a dinâmica pedagógica, 

qualificando a relação entre professor e aluno e entre eles e o conhecimento. 

Assim, tanto Luckesi (2002) quanto Hoffmann (2009) questionam alguns pontos 

essenciais da avaliação da aprendizagem, com concepções que podem ser relacionadas já que 

incentivam uma nova forma de se pensar essa questão na escola. Afinal, é nesse espaço, em que 

a realidade educacional se materializa, que trabalhar com pontos de vista como esses se torna 

imperativo, visto que é na prática pedagógica que as dúvidas, as angústias e as divergências se 

desenvolvem. Luckesi (2002) defende, inclusive, que essas contradições e as dificuldades 



encontradas diante da avaliação precisam ser superadas por meios intraescolares, o que traz 

para a discussão a importância do supervisor escolar na mediação e na discussão necessárias 

nesse processo. 

Como trazido por Souza et al. (2017), a profissão de supervisor escolar ainda não está 

regulamentada na legislação brasileira, tendo-se em vista que o Projeto de Lei 4.106, proposto 

em 2012, ainda não foi aprovado. Contudo, sua atuação nas instituições escolares já é 

reconhecida há bastante tempo, sendo que suas funções são requeridas e tidas como 

fundamentais na dinâmica escolar. O supervisor escolar “tem como responsabilidade articular 

o ambiente escolar, a fim de que se cumpra com sua função social de socialização e construção 

do conhecimento” (SOUZA et al., 2017, p. 484). É ele quem estimula o diálogo e as ações, 

aproximando todos os membros da comunidade escolar em busca da construção de um projeto 

educativo que leve ao desenvolvimento dos discentes por meio de uma educação de qualidade. 

Para isso, também se destaca que, além de uma formação adequada, o supervisor escolar deve 

ter a capacidade de dialogar e motivar para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, 

identificando as dificuldades e potencialidades discentes e auxiliando os docentes a 

compreenderem tais questões. Ainda, sua responsabilidade perante o projeto político-

pedagógico das instituições escolares é destacada por Vasconcellos (2002), que afirma que é 

função desse profissional estabelecer relações entre todos os integrantes da comunidade escolar 

a fim de que possam participar, refletir e efetivar a proposta na escola. O supervisor escolar, 

nesse sentido, exerce uma liderança pedagógica, o que torna sua atuação essencial nas reflexões 

que precisam ser realizadas no que se refere à avaliação da aprendizagem, foco deste estudo. 

A figura do supervisor escolar se salienta, devido a sua função e ao seu papel de 

liderança pedagógica, dessa forma, frente aos dilemas que se materializam no cotidiano escolar 

quanto aos processos avaliativos. Como abordado, na realidade das escolas são constantes as 

discussões e os narrativas com opiniões dissonantes a respeito do tema, sendo que as falas 

costumam se fixar nas formas de registrar os resultados e não no processo avaliativo em si. O 

supervisor escolar, contudo, pode atuar de forma a proporcionar momentos de discussão e de 

formação, fazendo com tais questões sejam analisadas e repensadas, levando a novas 

perspectivas sobre o tema. A partir disso, concepções de avaliação menos autoritárias, como 

discutido por Luckesi (2002), e que levem em consideração a forma como a dinâmica escolar 

influencia nas relações sociais que se dão também fora da escola podem ser discutidas pelo 

grupo, e, por meio do diálogo e da coletividade, ser parte do projeto educativo das instituições 

de ensino. Afinal, como o autor discute, a forma como a avaliação é construída na escola produz 



comportamentos, condutas e formas de se relacionar que se refletem na sociedade e a escola, 

tendo-se em vista sua função social, precisa preocupar-se com essas questões. 

Ainda, a reflexão sobre a maneira como essa questão influencia toda a dinâmica escolar, 

podendo proporcionar maneiras de se compreender a forma como o discente elabora seu 

pensamento, também se tornam imperativas. Como apontado por Hoffmann (2009), a avaliação 

é uma forma de se aprimorar o processo de ensino-aprendizagem e levar a uma educação com 

qualidade efetiva na compreensão e na construção do conhecimento. Como um articulador das 

discussões na escola e um dos principais responsáveis pela motivação do grupo para uma ação 

educativa que leve à educação de qualidade, assim, o supervisor escolar precisa deter-se nessas 

questões, levando até o grupo concepções que desafiem a avaliação classificatória. A avaliação 

mediadora, proposta por Hoffmann (2009), é uma das opções, já que compreende a avaliação 

não como o fim de um ciclo e uma forma de unicamente medir o que foi absorvido pelo aluno 

de forma a classificá-lo. Nessa concepção de avaliação, a aprendizagem passa a ter uma 

conotação dialógica e crítica, fazendo com que todo o processo educativo se volte para que o 

aluno realmente aprenda. A avaliação não se restringe a uma forma de exclusão, mas se torna 

um meio de se identificar necessidades e de se pensar estratégias para que o aluno que não 

alcançou os objetivos, realmente aprenda. A partir da articulação estabelecida pelo supervisor 

escolar, pode-se influenciar o grupo a repensar todo esse processo, reelaborando não só o 

processo avaliativo, mas a dinâmica metodológica e as concepções educativas. 

Compreendendo-se essas questões, os instrumentos e as formas de registar o processo 

avaliativo consequentemente são discutidos, tendo-se em vista que estão ligados a essa nova 

concepção de avaliação, não sendo mais o foco (como um instrumento burocrático e 

classificatório como anteriormente compreendido) desse processo. Ainda, o supervisor deve 

fazer com que a reflexão que envolve todo esse movimento em busca de novos ideais não se 

restrinja apenas ao grupo docente, por mais que possa ser o foco inicial de discussão. Levar os 

alunos, os pais, os funcionários, enfim, toda a comunidade, a pensar, estudar e compreender a 

avaliação, inteirando-se do processo educativo e, de forma democrática, auxiliando na 

construção dos movimentos que levam à mudança, é fundamental para que se efetivem práticas 

menos autoritárias e mais reflexivas. E o supervisor escolar, nesse contexto, se torna o 

profissional responsável por estimular e promover essas concepções e práticas, sempre de 

maneira dialógica e colaborativa, sendo o mediador das análises e das discussões empreendidas 

diante dos processos avaliativos na escola. 

 

 



4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Construir um projeto educativo adequado às demandas discentes e que tenha como 

compromisso uma educação de qualidade, implica repensar os processos avaliativos na escola. 

Como buscou-se discutir neste estudo, o supervisor escolar tem papel fundamental na mediação 

das discussões que envolvem essa problemática, precisando buscar, sempre de forma coletiva 

e dialógica, instigar a revisão de práticas e propor novas perspectivas avaliativas. Salienta-se, 

como uma necessidade, a reflexão sobre as relações entre práticas autoritárias e concepções 

educativas que levam a manutenção do status quo, e, como uma das possibilidades, a 

apresentação de uma proposta de avaliação mediadora. Esta, busca substituir o modelo 

classificatório de avaliação por uma perspectiva em que o processo avaliativo reoriente o fazer 

educativo, identificando demandas e subsidiando propostas que levem todos os alunos à 

aprendizagem por meio do diálogo e da criticidade. 

Salienta-se, assim, a importância da atuação do supervisor escolar, mediando as 

situações postas, colaborando com a formação permanente dos docentes e auxiliando na 

construção de um projeto educativo, no qual a avaliação se inclui, que não seja autoritário e que 

colabore com a transformação social. Dúvidas e divergências continuarão a existir, obviamente, 

já que em uma escola que preze pelos princípios democráticos isso é comum, além de ser 

fundamental para que se ampliem as visões e se pensem sempre em novas possibilidades e 

construções. Contudo, com a atuação dialógica do supervisor escolar, pode-se construir uma 

nova conotação de avaliação, aprimorando o processo de ensino-aprendizagem e favorecendo 

o desenvolvimento de todos, bem como estimulando a formação de sujeitos comprometidos 

com a transformação social.  
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