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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A finalidade principal deste trabalho é mostrar a importância primordial da 

instituição escola no desenvolvimento psicossocial do individuo. Mostrar que é 

através da escola democrática é que se torna possível desenvolver um processo de 

ensino-aprendizagem onde a meta principal seja focada no discente. 

No entanto sabemos que o grande desafio hoje da educação é o acesso e a 

permanência do aluno na escola,assim como a qualidade do ensino,pois só pensando 

desta maneira será possível ter uma educação com qualidade baseada em princípios 

de valores, deste modo preparando o individuo para o mundo e para a sociedade. 

Sabe-se que para haver essa qualidade no ensino é necessária que haja um 

envolvimento ainda maior por parte do docente, onde esse se apropria das teorias e 

tendências pedagógicas, esta que sempre nortearam a educação. Sabendo a 

necessidade de haver um planejamento pedagógico, pois é através deste que será 

pautado as necessidades da escola, voltando-se ao contexto de cada realidade, 

elaborando um projeto político pedagógico voltado para o aluno, mas em especial 

que oriente o professor para que este execute bem sua função,que use uma didática 

que se adéqüe ao publico que ira atender e conseqüentemente haverá sucesso no 

desempenho escolar dos discentes. No entanto sabemos que cada profissional cria 

sua própria metodologia para repassar de maneira clara e objetiva os conteúdos, 

assim possibilitando ao educando formar sua própria opinião de forma critica e 

analítica, sem preocupar-se com as avaliações institucionais que viram. O 

profissional tem que agir de forma a preocupar-se com o bom desempenho do aluno, 

pois este será sim será o resultado de um bom trabalho realizado por ele. 

Muitas são as receitas e formulas para que se tenha educação de qualidade, mas 

sabemos que para haver aprendizagem de fato é necessário analisar as varias 

vertentes como: o social, o cognitivo, o político e outros, mas sempre tendo com 

meta primordial o desenvolvimento psíquico, social e cognitivo do discente. 

Transformando estes em cidadãos coerentes com o meio social sendo estes capazes 

de interagir diretamente e transformar o meio através da educação. 
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1.  TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

A teoria tem por objetivo fornecer noções básicas sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, tendo por referencias os estudos dos teóricos e as teorias defendidas 

por eles para assim auxiliar no processo de aprendizagem do individuo,refletindo 

sobre a importância da educação como fator de transformação social e pessoal assim 

possibilitando o aluno uma postura critica frente às varias teorias do 

desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem humana. 

Por meio dos estudos das tendências pedagógicas e de seus de suas teorias de 

aprendizagem o professor terá subsídios suficientes para avaliar os fundamentos 

teóricos empregados na sua pratica em sala de aula. 

1.1. TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS LIBERAIS 

 As Tendências Pedagógicas Liberais que tiveram seu início no século XIX 

recebeu influências dos ideais da Revolução Francesa (1789), que defendiam os 

ideais de "igualdade, liberdade, fraternidade". Sua preocupação central é o cultivo dos 

interesses individuais e não-sociais. Para essa tendência, o saber já produzido é muito 

mais importante que a experiência do sujeito e o processo pelo qual ele aprende, 

mantendo o instrumento de poder entre dominador e dominado. 

Na Tendência Liberal Tradicional, fica a cargo de o educador fazer com 

que o educando atinja a realização pessoal através de seu próprio esforço. A 

transmissão do conhecimento é feita a partir dos conteúdos acumulados 

historicamente pelo homem, num processo acumulativo, sem reconstrução ou 

questionamento. No que diz respeito à aprendizagem, ela chega de forma automática, 

não é necessário recorrer a nada, além da memorização. Baseado na estimulação dos 

sentidos e na observação, ou seja, intuitivo. Através da memorização, da repetição e 

da exposição verbal, o educador estimula o individualismo e a competição. Segundo 

Friedrich Herbart esse processo envolve cinco passos que são os seguintes: 

preparação, recordação, associação, generalização e aplicação. 

A Tendência Liberal Renovada trata-se de um novo pensamento 

pedagógico, Nessa tendência, o papel da educação é atender as diferenças individuais, 

as necessidades e interesses dos educados, focando os estudos nos processos mentais 

e habilidades cognitivas necessárias à adaptação ao meio social. Inspirado em John 
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Dewey, veio revolucionar o tradicionalismo na educação brasileira. O educando é, 

portanto, o centro e sujeito do conhecimento. Segundo Libâneo (1994), essa 

tendência, no Brasil, segue duas versões distintas:  

 Renovada Progressivista (que se refere a processos internos de 

desenvolvimento do indivíduo; não confundir com progressista, que se refere 

a processos sociais) ou Pragmatista, inspirada nos Pioneiros da Escola Nova,  

 Tendência Renovada não-Diretiva, inspirada em Carl Rogers e A. S. Neill, 

que se volta muito mais para os objetivos de desenvolvimento pessoal e 

relações interpessoais. Seu método de ensino é o ativo, que inicialmente se 

caracteriza pelo método "aprender fazendo" e, após a junção dos cinco passos 

propostos por Dewey (experiência, problema, pesquisa, ajuda discreta do 

professor, estudo do meio natural e social), desenvolve o "aprender a 

aprender", que, privilegiando os estudos independentes e também os estudos 

em grupo, seleciona uma situação vivida pelo educando que seja desafiante e 

que careça de uma solução para um problema prático. “Para Saviani:” por 

estes motivos e outros de ordem política, a Escola Nova, seguidora dessas 

vertentes, acaba por aprimorar o ensino das elites e rebaixar o das classes 

populares”.  

Como podemos observar essa divisão que Libâneo faz nos auxilia a 

entendermos melhor essas tendências uma vê que se diferem uma da outra como 

vimos na Progressivista inspira-se na nova escola com novos métodos e conceitos de 

educação, na renovada não diretiva é o que queremos e tentamos fazer hoje que é o 

aprender fazendo, ou seja, por em pratica tudo aquilo que estudamos. 

A Tendência Liberal Tecnicista faz parte da Escola Renovada, a educação 

passa a ter seu trabalho dividido ou fragmentado. Subordinando a educação à 

sociedade, tendo como principal função a produção de indivíduos competentes e 

preparados para o mercado de trabalho. Neste contexto, a pedagogia tecnicista acaba 

contribuindo ainda mais para o caos no campo educativo, gerando, assim, a 

inviabilidade do trabalho pedagógico. O método utilizado é o da transmissão e 

recepção de informações. Onde o educando é submetido a um processo de controle 

do comportamento, para que os objetivos possam ser atingidos, ou seja, o "aprender 

fazendo". 
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1.2. TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS PROGRESSISTAS 

As Tendências Progressistas originou-se na França e no Brasil surgiu com a 

Revolução Cultural. Originou-se das teorias críticas, e passou a ser analisada como 

causa das desigualdades sociais e do modo de produção capitalista.   

Snyders (1994) foi o primeiro a usar o termo "Pedagogia Progressista", 

partindo de uma análise crítica da realidade social, sustentando, implicitamente, as 

finalidades sociais e políticas da educação. Libâneo (1994) designa à Pedagogia 

Progressista três tendências: 

A Pedagogia Progressista Libertadora analisa criticamente a sociedade, 

levando em conta a realidade e particularidade de cada uma, focando nos processos 

sociopolíticos da educação. Pioneiro Paulo Freire, que era contra toda forma de 

autoritarismo e dominação, pois defendia a conscientização como processo a ser 

conquistado pelo homem, onde os mesmo criariam problemas de sua própria 

realidade. Revolucionaria priorizava a transformação da sociedade acreditando que a 

educação, sozinha não faria tal revolução, embora fosse à peça fundamental para tal 

mudança. A teoria educacional freireana é utópica, defende a transformação do 

homem, ou seja, mudar é possível, pois não estamos inertes por estarmos submetidos 

a papéis pré-determinados em uma sociedade de classes. Segundo Freire, “apesar de 

os seguidores dessa tendência não terem tido a preocupação com uma proposta 

pedagógica explícita, havia uma didática implícita em seus "círculos de cultura", 

sendo cerne da atividade pedagógica a discussão de temas sociais e políticos, que a 

nós parece ser claro o método dialógico, usado para despertá-lo da consciência 

política”. 

A Pedagogia Progressista Libertária tem como ponto fundamental as 

modificações institucionais. Pois segundo essa tendência que, é a partir daqueles que 

servem, é que vão "contaminando" todo o sistema, recusando-se a considerar 

qualquer forma de poder ou autoridade.Esta tendência pode ser considerada como 

precursora para uma sociedade democrática, com a volta dos exilados políticos e a 

liberdade de expressão nos meios acadêmicos, políticos e culturais do país. 

Firmando-se os interesses por escolas realmente democráticas e inclusivas e a idéia 

do projeto político-pedagógico da escola como forma de identificação política que 

atenda aos interesses locais e regionais, visando assim uma educação de qualidade 
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para todos. A participação em grupos e movimentos sociais na sociedade é 

incentivada e ampliada, trazendo para dentro dela a necessidade de concretizar a 

democracia, para exerce tal democracia tem, por exemplo, as eleições para conselhos, 

direção da escola, grêmios estudantis e outras formas de gestão participativa. 

Celestine Freinet foi o precursor dos, os libertários aqui no Brasil suas técnicas nas 

quais os próprios alunos organizavam os seus planos de trabalho. O método de ensino 

é a própria autogestão, tornando o interesse pedagógico dependente de suas 

necessidades ou do próprio grupo. 

A Pedagogia Progressista Crítico-Social dos Conteúdos, fortalecida de 

inicio na Europa e depois no Brasil. Essa tendência prioriza o domínio dos conteúdos 

científicos, os métodos de estudo, habilidades e hábitos de raciocínio científico, para 

assim formar indivíduos críticos frete a realidade social a qual esta, mos inseridos. 

Fazendo do educando o sujeito da história, pronto para transformar a sociedade e a si 

próprio. Da articulação entre a escola e a assimilação dos conteúdos por parte deste 

aluno concreto é que resulta o saber criticamente elaborado (Libâneo, 1990). Seu 

método de ensino parte da prática social, ou seja, é a construção constante e 

progressiva do individuo, porem este com um embasamento teórico constituindo. Os 

autores Libâneo e Saviani, “Ao interpretar a pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, 

chegaram ao consenso de que dela parte uma das fases, entre tantas outras, de 

fundamento para a pedagogia Histórico-Crítica’’ 

Segundo Saviani “Essa teoria responde aos três grandes passos do método 

dialético de construção do conhecimento: prática-teoria-prática. elaborou o 

significado de práxis, entendendo-a como um conceito sintético que articula a teoria e 

a prática. A prática, para desenvolver-se e produzir suas conseqüências, necessita da 

teoria e precisa ser por ela iluminada. É a prática ao mesmo tempo, fundamento 

critério de verdade e finalidade da teoria. É, portanto da prática que se origina a 

teoria. Para que esse processo de aprendizagem se efetive, é preciso percorrer o 

seguinte caminho”. 

O trecho acima vem explicar com três palavras a maneira que se dá o 

processo de aprendizagem do individuo, palavras essas que são prática 

(conhecimento social) teoria (estudo desses conhecimentos) e prática (por fim 

executar aquilo que foi estudado). 
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2. O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

Este capítulo nos mostrará a importância e necessidade do ato de planejar, 

caracterizando os aspectos básicos do planejamento, justificando sua importância no 

planejamento educacional, a organização e elaboração do projeto político pedagógico 

tendo em vista os diagnósticos realizados na unidade educativa.     

  O ato de planejar já faz parte da nossa história, pois ate mesmo no nosso dia-a-

dia estamos planejando sem nem ao mesmo perceber das coisas mais simples ate as 

mais complexas. No entanto, para a realização de atividades que não estão inseridas em 

nosso cotidiano, usamos os processos racionais para alcançar o que deseja esses 

processos que necessitam de um estudo mais aprofundado é que será o foco do nosso 

estudo.     

  ”é impossível enumerar todos os tipos e níveis de planejamento necessários 

à atividade humana. Sobretudo porque, sendo a pessoa humana condenada, 

por sua racionalidade, a realizar algum tipo de planejamento, está sempre 

ensaiando processos de transformar suas idéias em realidade. Embora não o 

faça de maneira consciente e eficaz, a pessoa humana possui uma estrutura 

básica que a leva a divisar o futuro, a analisar a realidade a propor ações e 

atitudes para transformá-la. mos”. Gandin (2001, p. 83). 

 

2.1.  PLANO  X  PLANEJAMENTO 

 

Para compreendermos o que e planejar é necessário diferenciar plano de 

planejamento, uma vez que plano é utilizado para o registro de decisões onde 

respondemos a tais questionamentos como, por exemplo: o que se fazer como fazer, 

quando fazer, com que fazer com quem fazer. Para que exista plano é necessário haver  

discussões sobre os fins e objetivos do plano que se esta fazendo.                                 

”O plano é a apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas relativas à 

ação a realizar" (FERREIRA apud PADILHA, 2001, p. 36). No entanto não há plano 

sem planejamento.  
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Plano é o que guia e tem a função de orientar a prática, não pode ser um 

documento rígido e absoluto. “Ele é a formalização dos diferentes momentos do 

processo de planejar que, por sua vez, envolve desafios e contradições” (FUSARI, 

op.cit.). O planejamento educacional faz-se necessário, tendo como referencia as 

finalidades da educação, é o instrumento básico para que todo o processo educativo 

desenvolva sua ação. Só é possível executar ações se as finalidades das mesmas 

estiverem projetadas para que assim possam ser atingidas plenamente. Sem o 

planejamento não é possível estipular metas e sem metas, não teremos objetivos 

alcançados.  

Planejar é tomar decisões, traçar objetivos para que assim se chegue as metas 

estabelecidas e desejadas, uma vez que sabemos que o planejamento está em processo, 

ou seja, evoluindo gradativamente. Pois não se trata de um processo estático, sim 

dinâmico e participativo. A escola deve elaborar os seus planos curriculares, partindo da 

orientação dada pela lei ou pelos sistemas, levando sempre em consideração as 

características locais e as necessidades da comunidade.  

Planos curriculares bem feitos serão a base para todo o processo educativo da 

escola. O currículo deve atender as necessidades dos indivíduos de cada escola, sempre 

respeitando suas especificidades e suas limitações. Desta maneira o processo educativo 

se tornará mais eficaz. Se os planejamentos tiverem focado indivíduo (aluno), o 

processo educativo atendera melhor aos anseios do educando e assim se tornara mais 

eficiente em seus objetivos educacionais. Planejar é uma atividade embutida na 

educação, e tem como pontos básicos: evitar o improviso, projetar o futuro, estabelecer 

caminhos mais apropriados para a execução da ação educativa e a avaliação da própria 

ação.   "É um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, 

articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social" (LIBÂNEO, 1992, 

p.221).  
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2.2. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO-PPP 

Assim como o plano o Projeto também é um documento derivado do 

planejamento, pois nele são registradas as decisões, que projetam as ações que serão 

desenvolvidas a partir de então. É visto como uma tendência natural e intencional do ser 

humano. Como o próprio nome sugere, projetar é lançar para frente, dando sempre a 

idéia de mudança, de movimento.  

Projeto é algo ligado ao presente e ao futuro, pois se trata da idéia do o porquê 

fazer (presente), a partir das idéias começa a executar as ações e mais a frete colheremos 

os “frutos”, ou seja, os resultados projetados (futuro).  

 “Na opinião de Gadotti (apud Veiga, 2001, p.18)” Todo projeto supõe ruptura 

com o presente e promessas para o futuro. “Projetar significa tentar quebrar um estado 

confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma 

estabilidade em função de promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o 

presente”. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo 

seus atores e autores.  

         Projeto Pedagógico, segundo Vasconcellos (1995): ’’ é um instrumento 

teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só 

que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, 

participativa. É uma metodologia de trabalho que possibilita re-significar a ação de 

todos os agentes da instituição (p.143)’’. 

   

   Para Veiga (2001, p. 11) o projeto pedagógico deve apresentar as seguintes 

características:  

 Ser processo participativo de decisões;  

  Preocupar-se em instaurar uma forma de organização de trabalho pedagógico 

que desvele os conflitos e as contradições;  

 Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na Solidariedade entre os 

agentes educativos e no estímulo à participação de todos no projeto comum e 

coletivo;  
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  Conter opções explícitas na direção de superar problemas no decorrer do 

trabalho educativo voltado para uma realidade específica;  

  Explicitar o compromisso com a formação do cidadão.  

  Nascer da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos 

problemas e das situações nas quais tais problemas aparecem;  

 Ser exeqüível e prever as condições necessárias ao desenvolvimento e à 

avaliação;  

 Ser uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da escola;  

 Ser construído continuamente, pois como produto, é também processo.  

 

      “Projeto Político-Pedagógico da escola precisa ser entendido como uma maneira de 

situar-se num horizonte de possibilidades, a partir de respostas a perguntas tais como: 

"que educação se quer, que tipo de cidadão se deseja e para que projete de 

sociedade?”(GADOTTI, 1994, P. 42).  

              Falar de projeto pedagógico é falar de planejamento, ema vez que planejar é 

algo coletivo e democrático processo esse que envolve opiniões de todas as partes 

envolvidas no projeto. “Dissociar a tarefa pedagógica do aspecto político é difícil, visto 

que o "educador é político enquanto educador, e o político é educador pelo próprio fato 

de ser político” (GADOTTI, FREIRE, GUIMARÃES, 2000, pp. 25-26). 

              O Projeto Político-Pedagógico não pode ser uma imposição, e sim um 

propósito educacional baseado nos interesses comuns do trabalho coletivo, e deve ser 

democrático. Cabe a cada escola, desejar, buscar a construção do Projeto Político-

Pedagógico esse que será usado como subsidio para o desenvolvimento de um bom 

trabalho. 

 O Projeto Político-Pedagógico é proveniente de atitudes, ações pensadas, 

planejadas no interior da escola, visando melhorias no ambiente escolar e extra-escolar, 

além de que os sujeitos da escola, do Projeto Político-Pedagógico são auto-responsáveis 

pelas ações cabíveis a eles, entrelaçadas pela coletividade e objetivo comum. 

          As leis que regem este propósito educacional foram conquistadas com a LDB 

93/94/96, mas ela por si só não resolve questões intrínsecas a ela, pois o projeto 

político-pedagógico é resultado de processo coletivo-democrático, da necessidade e 

desejo de se ter uma escola planejada, organizada e de qualidade e sempre buscando 

contribuir para o engrandecimento pessoal do discente. 
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3.  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Falar de avaliação é mostrar a tarefa permanente de um professor,onde esse é o 

responsável pelo desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem do aluno. 

Assim a  avaliação torna-se  um elemento de extrema importante para o Processo de 

Ensino e Aprendizagem, sendo que  é através dela que se torna possivel análisar os 

conteúdos trabalhados em sala.Veremos a seguir como alguns autores definem 

avaliação: 

Segundo o professor Cipriano Carlos Luckesi, citado por LIBÂNEO (1991; p196) "a 

avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e 

aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho." 

Para GOLIAS (1995; p90) a avaliação é "entendida como um processo dinâmico, 

continuo e sistemático que acompanha o desenrolar do acto educativo". 

"Avaliação é um processo contínuo de pesquisas que visa a interpretar os 

conhecimentos, habilidades e atitudes dos alunos, tendo em vista mudanças 

esperadas no comportamento dos alunos, propostas nos objectivos, a fim de 

que haja condições de decidir sobre alternativas de planificação do trabalho e 

da escola como um todo" PILETTII (1986; p190) 

LIBÂNEO (1991; p196) define "avaliação como uma componente do processo de 

ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, a 

determinar a correspondência destes com os objectivos propostos e, daí, orientar a 

tomada de decisões em relação às actividades didácticas seguintes". 

NÉRICI (1985; p449) "relaciona avaliação com a verificação de aprendizagem pois, 

para ele, a avaliação é o processo de atribuir valores ou notas aos resultados obtidos na 

verificação da aprendizagem". 
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3.1- O PORQUÊ DE AVALIAR. 

A importância da avaliação esta intimamente relacionada a sua função social e 

pedagógica. Tendo assim uma função diagnóstica psico-pedagógica e didáctica. 

Diagnostica por que ira  identifica as dificuldades do aluno e os conhecimentos prévios. 

Para assim auxiliar o professor a detectar suas falhas no trabalho e ajuda ao aluno a 

rever suas dificuldades. 

 Pedagogico-Didáctica –por que  refere-se ao papel da avaliação para o 

cumprimento daquilo que se é exigido.possibilita uma correçao tendo em vistas os 

objetivos gerais pretendidosfazendo com que o aluno assuma uma postura responsavel 

em relaçao aos estudos; contribuindo para a avaliação e  correcção de erros de 

conhecimentos e habilidades e o desenvolvimento de capacidades cognitivas. 

Gadotti (1990 – Op. Cit.) diz que a avaliação é essencial à educação, inerente e 

indissociável enquanto concebida como problematização, questionamento, reflexão, 

sobre a acção. Entende-se que a avaliação não pode morrer. Ela se faz necessária para 

que possamos reflectir, questionar e transformar nossas acções. O mito da avaliação é 

decorrente de sua caminhada histórica, sendo que seus fantasmas ainda se apresentam 

como forma de controle e de autoritarismo por diversas gerações. Acreditar em um 

processo avaliativo mais eficaz é o mesmo que cumprir sua função didático-pedagógica 

de auxiliar e melhorar o ensino/aprendizagem.  

A forma como se avalia, segundo Luckesi (2002), é crucial para a 

concretização do projecto educacional. É ela que sinaliza aos alunos o que o professor e 

a escola valorizam. Veremos a Comparação dos dois modelos de avaliação: 

Visão tradicional 

 Acção individual e competitiva 

 Concepção classificatória 

 Apresenta um fim em si mesma 

 Postura disciplinadora e directiva do professor 

 Privilégio à memorização 

 Pressupõe a dependência do aluno. 
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Modelo adequado 

 Acção coletiva e consensual 

 Concepção investigativa e reflexiva 

 Actua como mecanismo de diagnóstico da situação 

 Postura cooperativa entre professor e aluno 

 Privilégio à compreensão 

 Incentiva a conquista da autonomia do aluno. 

Vimos que esses dois modelos distintos estão fazendo uma menção ao passado 

e ao presente uma vez que fala sobre a visão tradicional como um aspecto bem marcante 

da época onde se valorizava o aluno pela questão da memória, não era permitido ao 

mesmo expor suas idéias e opiniões, esse tinha que ficar condicionado àquilo que tinha 

nos livros. Hoje já temos um progresso em relação a esse modelo tradicional, já se tem 

uma abertura maior para expressar a própria visão e opinião. 
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3.2 INSTÂNCIAS DE AVALIAÇÕES  DA EDUCAÇÃO 

Para que fosse avaliado o rendimento dos alunos foram criados alguns tipos de 

avaliação da educação, dentre elas estão: 

SAEB – Sistema de avaliação da Educação Básica-que tem por objetivo é dar  

prioridade a  melhoria da qualidade de ensino , por meio do fornecimento de   

informações sobre a qualidade, igualdade da educação nacional . 

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio- é um exame anual destinados aos alunos 

que concluíram ou vão concluir o ensino médio. Para o ingresso na faculdade.  

O artigo9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que: compete a 

União autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das 

instituições de educação superior.  

PROVÃO-- Exame Nacional de Cursos- conhecido popularmente por provao é um 

exame obrigatório para os estudantes de ensino superior que estejam cursando o último 

ano letivo.  

Como sabemos a avaliação não pode ser vista como um modelo único, ou padrão que 

seja capaz de medir o conhecimento do aluno assim mcomo0 garantir a qualidade do 

ensino e aprendizagem. 

 Segundo Edsom Machado de Souza: ”Avaliar significa comparar, contrastar uma 

situação real com algum paradigma, ideal, utópico ou também real mas que se verifique 

em outro contexto’.  

Nos últimos anos instituições educacionais públicas e privadas lançaram-se 

de uma busca de métodos e técnicas que as ajudassem a melhorar a qualidade 

da educação brasileira em todos os níveis e modalidades,assim passando a 

contribuir como instrumento essencial para que haja a aplicação de políticas 

publicas de qualidade. ( Falcão p.313) 

Para que haja uma revisão ou ate mesmo a implementação de políticas públicas 

se faz necessário seguir os seguintes passos: Avaliação de diagnóstico ( contínua e 

permanente )  Formulação de objetivos e metas ;Decisão política;Reformulação.  A 

finalidade principal da avaliação institucional é buscar um ensino cada vez melhor que 

possa contribuir satisfatoriamente a sociedade brasileira. 
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A instituição de ensino e as ações do grupo inserido nesta unidade escolar 

quando forem relevantes, efetivas, eficientes e eficazes serão consideradas de qualidade. 

A Avaliação Institucional não pode ser vista como algo ruim ou assustador tem que ser 

trabalhada para se transformar em uma ferramenta de suporte para todos que fazem 

parte desse contexto. Cabe aos especialistas em avaliação, em parceria com os 

profissionais envolvidos, planejar e executar juntos o processo de avaliação 
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4.   DIDÁTICA  

Analisando a didática como ciência que é,devemos destacar a sua importância 

na contribuição para a formação do cidadão desde a educação básica, até o ensino 

superior. É nesse sentido que o professor deve buscar na didática as verdadeiras técnicas 

de ensino, as quais serão alcançadas através do trabalho pedagógico bem preparado. 

 A didática expressa uma prática pedagógica que decorre da relação básica do 

sistema capitalista num momento histórico determinado Portanto, as formas 

como as classes sociais se relacionam vão se materializar em técnicas, 

processos, tecnologias, inclusive processos pedagógicos que se realizam 

através de uma certa relação pedagógica.” (Martins 1988, p.23) 

Para realizar um trabalho didático-pedagógico, o professor deve ter varias 

estratégias, idéias novas que desperte e prenda a atenção dos alunos, sem que estes 

percebam que estão sendo provocado criticamente o professor deve ser ético, pois ele é 

um formador de opinião, deve ser reflexivo da prática constante de seu trabalho, 

reconhecer a cultura e a realidade a qual seus alunos estão inseridos.  O professor que 

age didaticamente orienta e acompanha seus alunos.  

“Muitas vezes o trabalho do professor acaba se resumindo em repassar os 

conteúdos aos alunos, sem que haja o despertar, a busca por mais informação 

sem a construção de uma opinião critica e analítica.” ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 

sua construção”. (Freire 1996, p. 47).  

Neste contexto vemos que para ensinar, é necessário que o professor seja um 

pesquisador e  atualizado diante as novas praticas. A didática colocada em prática serve 

de base para um conjunto de mudanças significativas que requerem profissionais não só 

inventivos, mas que tenham olhos abertos para a realidade da qual fazem parte.  

“Penso que a didática, para assumir um papel significativo na formação do 

educador, deverá mudar os seus rumos. Não poderá reduzir-se e dedicar-se 

tão-somente ao ensino de meios e mecanismos pelos quais se possa 

desenvolver um processo ensino-aprendizagem, mas deverá ser um elo 

fundamental entre as opções filosóficas-políticas da educação, os conteúdos 

profissionalizantes e o exercício diuturno da educação. Não poderá continuar 

sendo um apêndice de orientações mecânicas e tecnológicas. Deverá ser, sim, 

um modo crítico de desenvolver uma prática educativa, forjadora de um 

projeto histórico, que não se fará tão-somente pelo educador, mas pelo 
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educador, conjuntamente, com o educando e outros membros dos diversos 

setores da sociedade”. (Luckesi 1994, p. 30)  

A didática deve ser para o professor um instrumento de inspiração e 

criatividade, para que este compreenda o processo de ensino em suas varias funções, 

orientando-os para atender aos interesses e necessidades da maioria da clientela presente 

nas escolas hoje, propondo, também, reflexões sobre a prática e formas de organização 

voltada aos interesses na atual organização da escola, suas políticas implícitas na 

seleção de conteúdos, objetivos, métodos, técnicas, recursos e avaliação para o ensino, 

conforme reza a questão política do trabalho pedagógico, condizente a cada escola. 

 “A didática, no bojo da pedagogia crítica, auxilia no processo de politização 

do futuro professor contribuindo para ampliar a sua visão quanto às 

perspectivas didático-pedagógicas mais coerentes com nossa realidade 

educacional. Sob esse enfoque, o ensino é concebido como um processo 

sistemático e intencional de difusão e elaboração de conhecimentos culturais 

e científicos de forma que os alunos deles se apropriem”. (Ilma Passos 1991, 

p. 78).  

Diante tudo que foi exposto vemos a didática como um dos elementos 

essenciais para que se tenha uma educação de qualidade, pois só assim o educador fará a 

diferença, despertando no educando a vontade de aprender, ou seja, podemos definir 

que a Didática é uma ciência cujo objetivo fundamental é ocupar-se das estratégias de 

ensino, das questões práticas relativas à metodologia e das estratégias de aprendizagem. 

As instituições de ensino, ao longo dos anos, vêm transformando a educação em 

mercadoria, fruto do capitalismo, o qual acaba por deturpar o conceito e a importância 

da didática no ensino. 
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4.1. A DIDATICA DO ENSINO SUPERIOR 

 

Nos anos 90, os cursos de formação de professores, a didática deixou de existir, 

ou por que não dizer que seus conteúdos passaram a ser substituídos por conteúdos de 

outras disciplinas consideradas como subsidio para um pensamento critico. 

Por isso se fez necessário questionar a didática em seus fundamentos e ensino. 

Seguindo algumas tendências no ensino da disciplina como: critica aos conteúdos 

tecnicistas e psicologizantes, temas tradicionais, abordagem cultural, novas maneiras de 

ensinar e aprender,focalizar os processos de ensino e valorização da pesquisa.ou seja em 

todas as tendências observamos a necessidade da troca,da interação continua do 

professor e aluno,para assim trabalhar cultura(pluralidade),interdisciplinaridade e o lado 

critico no cotidiano da Didática. 

O ensino da didática passou a assumir características de analise critica da 

realidade do ensino por parte de professores e alunos, assim procurando encontrar 

respostas ou ate mesmo levantar novas questões à sistematização teóricas na área. E o 

professor como profissional reflexivo e investigador contribui efetivamente para a 

construção de uma nova didática. 

Segundo a LDB 9394/96, o ensino superior pode ser classificado de diferentes 

maneiras: Universidade - que é caracterizada por sua autonomia didática, administrativa 

e financeira. Centro universitário – que tem autonomia para fechar e abrir cursos e 

vagas de graduação e ensino de excelência. Faculdade integradas – que reúnem 

instituições de diferentes áreas do conhecimento.e por ultimo os institutos ou escolas 

superiores – estas que podem atuar em áreas especificas do conhecimento e podem ou 

não fazer pesquisa. 

Para tornar-se docente nas universidades publicas e privadas dar-se por meio 

de concursos públicos ou por titulações, a exigência do concurso nas demais instituições 

depende do estatuto que as rege. Se formos analisar no Brasil observaremos à forte 

influencia dos modelos europeus: jesuíticos, Frances, e alemão cada um no seu 

contexto, mas que ainda hoje se fazem presentes nas universidades.o modelo jesuítico 

onde se realizava o ensino das primeiras letras,chegando ate as escolas superiores.onde 

era estudado o Trivium-gramatica,retórica e dialética e o Quadrivium-
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aritimetica,geometria ,astronomia e a musica. Que visava uma abordagem exata e 

analítica dos temas a serem estudada clareza nos conceitos e definições, argumentação 

precisa, durante as aulas cabia aos alunos realizarem anotações para serem memorizadas 

eram chamadas Loci Communes, no decorrer da aula se houvesse duvidas essas eram 

chamadas as Quastiones assim surgindo às discussões que eram seguidas. E como 

resultados desse método tinham-se alunos passivos e obedientes que memorizavam o 

conteúdo para a avaliação numa estrutura rígida de funcionamento do processo de 

ensino e aprendizagem. Nesse modelo o que difere de hoje é que o professor não precisa 

ficar retido somente no livro como um manual, hoje ele já pode argumentar e ate 

discordar do autor. 

O modelo Frances e alemão caracteriza-se por uma organização não 

universitária, mas profissionalizantes centradas em cursos e faculdades. O modelo 

Frances que se iniciou no Brasil caracteriza-se pela preocupação central na 

universidade, na formação profissional atendendo prioritariamente a elite. Não diferente 

do modelo jesuítico nesse modelo o professor é o transmissor do conhecimento e no 

estudo das obras clássicas aceitação pacifica e das atividades propostas, a importância 

da memorização e do conteúdo pelo aluno como sua obrigação primordial, o avanço da 

ciência por meio da pesquisa das questões nacionais e propostas como saída para a 

renovação tecnológica. Onde fica a proposta em que o professor não existe para o aluno, 

mas ambos para a ciência. 

Os movimentos sociais desse período propunham assumir o conteúdo das 

disciplinas como algo provisório relativo, dotado de tempo e no espaço,pronto de um 

trabalho de investigação e,portanto passível de questionamentos e outras mudanças. 

A atual LDB 9394/96, nela a docência no ensino superior será preparada na 

pós-graduação, mas a competência será medida pelos resultados obtidos pelos alunos no 

provão, as instituições por sua vez são avaliadas pelo índice de professores titulados 

com mestrado e doutorado. A figura do professor transmissor de conteúdos curriculares 

que a despeito de serem tomados como verdadeiros e inquestionáveis muitas vezes são 

fragmentados e desarticulados não significativos para o aluno, resquícios ainda da 

metodologia jesuítica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho teve como meta principal mostrar que a educação é algo 

inacabável, uma vez que começa como um processo lento e gradual e que não tem fim, 

pois sabemos que a tarefa de transformar um individuo em cidadão é árdua, e que a 

educação é a única maneira de se chegar a esse objetivo. 

Neste trabalho foram mostrados alguns mecanismos para intermediar esse 

percurso, para que assim se torne possível a aquisição do saber, mas, no entanto o que 

observamos é que tem que haver um trabalho conjunto entre escola e comunidade, ou 

seja, alunos professores e sociedade andando juntos, caso não haja esse trabalho em 

parceria o caminho torna-se mais longo para que se chegue a verdadeira educação de 

qualidade. 

O docente tem que ter amor, dedicação e compromisso com o que se propôs a 

fazer, tem que estar constantemente se renovando, atualizado com as mudanças na 

educação, uma vez que não se tem um perfil único de aluno, o docente tem que se 

adequar a realidade sociopolítica e psicológica ao qual o discente esta inserido.            

Em contra partida o conhecimento é algo contagiante, trás uma sensação de realização 

própria. 

 Apesar de tudo isso ainda tem possibilidades e meios para mudar esta triste 

realidade da nossa educação. Cabe a cada um de nos educadores fazermos nossa parte, 

daí juntar essas partes para tentar ou por que não dizer fazer o todo.                                         

Só teremos a ganhar, pois com uma educação de qualidade resultará em indivíduos 

ativos, cidadãos críticos preocupados com o futuro de nossa nação.  

“A boa escola, aquela efetivamente essencial, é a que jamais educa para o 

amanhã, porquanto se preocupa com a felicidade imediata, com a alegria do 

presente, com a circunstancia feliz do entorno. uma escola assim imaginada 

não descarta o futuro e nem se transforma em veículo de um hedonismo 

inconseqüente; trabalha o imediato ao mesmo tempo em que busca torná-lo 

permanente”.   (ANTUNES,2009,p.37) 
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