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OS MEIOS JUSTIFICAM OS FINS: PROCESSOS AVALIATIVOS E 
METODOLOGIAS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Jullian de Oliveira Rouver 

Marcela Rangel Lopes 
Márcia Regina Nascimento 

 
RESUMO 

 

O objetivo desse artigo é relacionar a avaliação pedagógica com uma metodologia 

de ensino de língua portuguesa a fim de se que dê conta desse ensino a partir da 

concepção de língua como instrumento de comunicação. Para tanto, uma revisão 

bibliográfica foi escolhida como metodologia de pesquisa, tendo como palavras-

chave avaliação pedagógica, metodologia de ensino e metodologia de ensino de 

língua portuguesa, em sites acadêmicos, governamentais e livros impressos. Esse 

trabalho permite concluir o seguinte a) o como ensinar está para a concepção de 

língua de determinada época atendendo aos objetivos de ensino de língua 

condizentes com a concepção de língua como habilidade motora, como instrumento 

de linguagem e como instrumento de comunicação; b) a avaliação pedagógica 

requerida pela base nacional da educação brasileira, pautada no processo do ensino 

e aprendizagem em fatores qualitativos, atende a atual concepção de língua por 

requerer uma avaliação do estudante como um todo e do seu aprendizado como 

processo e não como produto da aquisição da escrita e da leitura e não, apenas, por 

avaliá-lo a partir de eventos pontuais em fatores quantitativos que demarcam a 

aquisição de língua em uma via de mão única de avaliação; e c) a metodologia de 

ensino pautada em preceitos socioculturais e sociointeracionistas é a que melhor 

contribui para uma avaliação pedagógica permeada por preceitos contínuos e 

cumulativos de desempenho do estudante em fatores qualitativos, sobrepostos aos 

aspectos pontuais e quantitativos da avaliação, atendendo à concepção atual de 

língua e do ensino de ensino de língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, uma vez que o avalia a interação entre o autor/leitor/texto 

engendrando um ensino pautado no uso, na reflexão e na ação sobre esse 

aprendizado. No entanto, outras metodologias de ensino de língua portuguesa 

podem ser abordadas para desencadear processos avaliativos que se direcionem 

nesse sentido desde que oriente suas características para que ao final do ensino e 

aprendizagem enseje o uso, a reflexão e ação desse aprendizado a fim de que não 

haja discrepância entre o como é ensinado e o como é averiguado. 
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Palavras-chave: Avaliação pedagógica. Metodologia de ensino. Metodologia de 

ensino de língua portuguesa. 

 
 
Introdução 

 

É comum, em avaliações no cotidiano escolar, e principalmente em avaliações 

externas, os alunos reclamarem que parece que nunca estudaram o que havia sido 

averiguado como objeto de aprendizagem. 

Tal questão pode ser associada ao fato de que se ensina de uma maneira, uma 

única metodologia de ensino conhecida pelo professor e concebida como a melhor, 

pois ele aprendeu dessa maneira, e averigua-se a aprendizagem de determinados 

conteúdos e objetivos dessa aprendizagem de maneira diferente ao da metodologia 

adotada. 

 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é relacionar a avaliação pedagógica com 

uma metodologia de ensino de língua portuguesa a fim de se que dê conta desse 

ensino a partir da concepção de língua como instrumento de comunicação. 

 

É importante discorrer tanto sobre a metodologia de ensino bem como sobre 

avaliação pedagógica, pois ambos os processos são pontos destacados na Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (9.394/96), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), como aspectos a serem considerados na oferta da 

educação de qualidade.  

 

A partir das seguintes palavras-chave: avaliação escolar, metodologia de ensino e 

metodologia de ensino de língua portuguesa (LP), foi feita uma revisão bibliográfica, 

isto é, uma pesquisa que levanta “[...] referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 

de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32), em sites acadêmicos, tais como Scielo, 

Fundação Carlos Chagas bem como livros impressos. 

 

O como ensinar é o aspecto responsável por atingir diferentes objetivos das 

disciplinas escolares. Ele se modificou não apenas por considerar que os objetivos 
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de aprendizagem dessa disciplina acompanharam as transformações sociais, mas 

também, pelo fato de que o ensino de LP, em dadas épocas, acompanhava a 

concepção de língua como habilidade motora ou como instrumento de linguagem na 

qual o enfoque atual desse ensino é um instrumento de comunicação. 

 

Da mesma forma, os objetivos balizam a avaliação e diferentes possibilidades de 

avaliação são balizados pelas metodologias de ensino. Sendo assim, há uma 

relação intrínseca entre o modo como o ensino acontece a avaliação a fim de se 

alcançar um ensino de LP que atenda a concepção de língua como instrumento de 

comunicação. 

 

Uma metodologia que enseja diferentes momentos de avaliação do processo em 

detrimento dos eventos pontuais e quantitativo em função dos eventos processuais e 

qualitativas atendendo ao que prescreve a LDB como avaliação contínua do 

processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 1996). 

 

As metodologias de ensino de língua portuguesa 

 

Discorrer sobre metodologias de ensino de LP se faz necessário, pois diante de 

várias possibilidades de abordagem do ensino para a potencialização da 

aprendizagem dos estudantes (PESSOA, 2012), elas justificam outras diferentes 

práticas pedagógicas, tais como a avaliação, bem como engendra reflexões acerca 

de sua escolha para o alcance dos objetivos a serem alcançados por meio dela 

quanto a determinado objeto de estudo. 

 

Metodologias de ensino, de modo geral, são apontadas na LDB, em seu artigo 36, 

inciso II, com a finalidade de estimular a iniciativa dos estudantes no nível do ensino 

médio (BRASIL, 1996). Entretanto, diferente da avaliação, o documento não sugere 

nenhum tipo de metodologia a ser adotada para que o ensino de LP alcance esse 

objetivo bem como o de aprender LP como instrumento de comunicação. 

 

Como meio de se alcançar esse objetivo, no entanto, é importante lembrar, segundo 

Ferreiro (1985, p. 14), que “[...] os métodos (como consequência de passos 

ordenados para se chegar a um fim) não oferecem mais do que sugestões, 
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incitações, quando não práticas rituais ou conjunto de proibições. O método não 

pode criar conhecimento” e, dessa forma, entende-se por que o documento não 

ressalta qual a melhor metodologia a ser utilizada nesse intuito, mas demanda 

metodologias que estimulem a iniciativa desses estudantes para esses objetivos de 

aprendizagem. 

 

Mesmo que a autora saliente que o método não pode criar conhecimento e que, 

portanto, não existe uma receita pronta para se ensinar, senão passos que orientem 

a melhor maneira de se chegar a determinado objetivo de aprendizagem, é 

importante reconhecer que metodologia e avaliação têm uma relação intrínseca 

entre o que e o como ensinar para se chegar a determinado fim. 

 

O que ensinar em LP tem a ver com transformações sócio-filosóficas e de 

concepção de língua que, por sua vez, desdobraram-se em diferentes metodologias 

de ensino, o como ensinar. De forma que não se intenta fazer um recorte histórico 

sócio-filosófico acerca do ensino brasileiro; embora elas também influenciem nas 

metodologias de ensino; apenas uma discussão sobre as diferentes formas de 

abordar o ensino de LP, do ponto de vista de mudança de concepção de aquisição 

de língua, até a concepção em que a língua é concebida como instrumento de 

comunicação, será feita. 

 

Essa mudança de concepção de língua é encontrada em ‘ (2006) e Gaffney e 

Anderson (2000, apud SOARES, 2004, p. 10) como influências de três diferentes 

paradigmas, assim resumidas na metodização de ensino, iniciada no século XIX, no 

nosso país: “um paradigma behaviorista, dominante nos anos de 1960 e 1970, é 

substituído, nos anos de 1980, por um paradigma cognitivista, que avança, nos anos 

de 1990, para um paradigma sociocultural”. 

 

Sob influência do paradigma behaviorista, das décadas de 60 e 70, partia-se do 

pressuposto de que ensinar a ler e a escrever consistia, como define Soares (2009), 

na excessiva especificidade de ensinar a correspondência, ou a arbitrária 

correspondência, que as letras grafadas têm com os sons devido à concepção de 

linguagem escrita como habilidade motora em que a aquisição da escrita era 

indissociável da leitura. 



7 

 

 

Baseado nessa concepção, o ensino de LP ocorria sem reflexão sobre a língua. 

Como característica do ensino de língua influenciada pelo paradigma behaviorista 

baseada nessa concepção encontra-se Pessoa (2012) que ressalta a aquisição da 

escrita decorria de forma mecanizada, leitura orientada pelos professores e com 

possibilidades únicas de respostas dadas às atividades de interpretação propostas 

que requeriam memorização e repetição de aspectos ortográficos e gramaticais; e 

sobre a produção escrita com uma limitação da criatividade dos estudantes sobre o 

que já dominavam sobre determinada temática de produção textual focando apenas 

a verificação do que havia sido ensinado sobre a língua (pontuação, acentuação, 

paragrafação, entre outros). 

 

Nessa época, predominava os  

 

[...] métodos da marcha sintética (da “parte” para o “todo”): da soletração 
(alfabético), partindo do nome das letras; fônico (partindo dos sons 
correspondentes às letras; e da silabação (emissão de sons) partindo das 
sílabas. Dever-se-ia, assim, iniciar o ensino da leitura com a apresentação 
das letras e seus nomes (método da soletração)/alfabético, ou de seus sons 
(método fônico), ou das famílias silábicas (método da silabação), sempre se 
acordo com certa ordem crescente de dificuldade. Posteriormente, reunidas 
as letras ou os sons em silabas, ou conhecidas as famílias silábicas, 
ensinava-se a ler palavras formadas com essas letras e/ou sons e/ou 
sílabas e, por fim, ensinavam-se frases isoladas ou agrupadas. Quanto à 
escrita, esta se restringia à caligrafia e à ortografia, e seu ensino, à cópia, 
ditados e formação de frases, enfatizando-se o desenho correto das letras 
(MORTATTI, 2006, p. 5). 

 

No que diz respeito a uma abordagem em que se reproduziam as letras do alfabeto, 

ressaltada por Mortatti (2006), considera-se a metodologia da marcha sintética 

apropriada para o objetivo da aquisição do alfabeto (alfabetização). Por sua vez, 

quanto à memorização e repetição de respostas, apresentada por Pessoa (2012), 

essa metodologia de ensino condiz para o objetivo de lidar com textos escritos, 

mesmo os produzidos somente para propostas pedagógicas sem qualquer relação 

com a realidade escrita do aluno, condizente para objetivos relacionados ao ensino 

fundamental e médio, nesse recorte histórico sobre as metodologias de ensino que, 

nessa época, condizia para a decodificação das palavras (PESSOA, 2012). 
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Entretanto, o objetivo da decodificação das palavras no texto passa a ser um 

objetivo da escrita e da leitura adquirida na escola, considerado ultrapassado, pois, 

textos comunicam informações e auxiliam a formar opiniões. 

 

Assim, por uma perspectiva de abordagem analítica, isto é, segundo Mortatti (2006), 

uma nova proposta de metodologia de ensino e aprendizagem da escrita e da leitura 

que se disseminou nos estados de São Paulo e Espírito Santo por um positivista, 

Antônio Silva Jardim, tinha como característica de abordagem metodológica o fato 

de que a criança aprendia a ler e a escrever não mais da parte para o todo, mas do 

todo para a parte, pois ela, antes da aquisição da língua escrita, já domina a língua 

falada como outra modalidade da LP e, portanto, já refletia sobre a língua, já 

interagia com textos nessa modalidade.  

 

Nesse sentido, Mortatti (2006, p. 6) aponta que a metodologia de ensino empregada 

era o método “João de Deus” ou “método da palavração”, material lançado sob a 

forma de cartilha, “[...] baseava-se nos princípios da moderna linguística da época e 

consistia em iniciar o ensino da leitura pela palavra, para depois analisá-la a partir 

dos valores fonéticos das letras” (MORTATTI, 2006, p. 6). Valores dos quais, os 

estudantes já possuíam por serem falantes da LP. 

 

Embora entre a transição da abordagem metodológica de ensino entre sintética e 

analítica tenha oferecido campo de tomada de posição acerca de uma ou outra 

melhor metodologia de ensino de LP, nesse ínterim, decorreu a mudança de 

concepção de língua como habilidade motora para linguagem como instrumento de 

linguagem, advinda do paradigma cognitivista, ou construtivista, na década de 80. 

 

Como pressuposto teórico-metodológico do construtivismo que, embora não se 

enquadre como metodologia de ensino, a relação entre desenvolvimento e 

aprendizagem tinha as seguintes características:  

 

O sujeito age espontaneamente - isto é, independente do ensino mas [sic] 
não independente dos estímulos sociais-, com os esquemas ou estruturas 
que já tem, sobre o meio físico ou social. Retira (abstração) deste meio o 
que é do seu interesse. Em seguida, reconstrói (reflexão) o que já tem, por 
força dos elementos novos que acaba de construir. Temos, então, a síntese 
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dinâmica da ação e da abstração, do fazer e do compreender, da teoria e da 
prática (BECKER, 1992, p. 10). 

 

Alvo de grande crítica, essas características metodológicas, dependendo da 

concepção de ensino do professor, foi responsável pelo fracasso escolar de muitos 

estudantes da educação básica brasileira, pois orientação para aquisição, por 

exemplo, do sistema alfabético e de como obter respostas encontradas nas 

entrelinhas dos textos escritos, são indispensáveis ao processo de ensino e 

aprendizagem em LP. 

Pessoa (2012, p. 13) concorda com a proposição feita no parágrafo anterior quando 

lança mão da seguinte observação: “[...] boa parte do insucesso no ensino da leitura 

e da escrita, nos dias atuais, deve-se a compreensões equivocadas ou distorcidas 

sobre a concepção de ensino”, e, acrescenta-se, pela falta de conhecimento acerca 

dos objetivos das abordagens metodológicas do construtivismo, engendrado pela 

metodologia analítica dessa época, são desculpas para o alcance do objetivo da 

autonomia do estudante em que o professor, simplesmente, exige a tarefa escrita 

sem propiciar modelos, sem discussões estabelecidas previamente à produção 

textual. 

 

Percebe que o objetivo da alfabetização e uma sequência dela no sentido de, 

apenas, decodificar letras em um texto eram os objetivos de lidar com texto, e não 

interagir com ele que, por sua vez, por longa data, atenderam ao objetivo de ensino 

pautado no objetivo de apenas decodificar esse texto como linguagem que inicia o 

marco de uma metodologia que prevê a interação do autor com o leitor por meio do 

texto escrito. 

  

Assim, ressalta–se a contribuição dos estudos de Ferreiro e Teberosky (1985, p. 

187) sobre psicogênese da língua em função da prática de letramento, perpassada 

pela alfabetização, que conclamava que 

 

[...] já não é mais possível conceber a escrita exclusivamente como um 
código de transcrição gráfica de sons, já não é mais possível desconsiderar 
os saberes que as crianças constroem antes de aprender formalmente a ler, 
já não é mais possível fechar os olhos para as consequências provocadas 
pela diferença de oportunidades que marca as crianças de diferentes 
classes sociais, portanto, já não se pode mais ensinar como antes. 
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Pessoa (2012, p. 13), quanto ao recorte histórico de ensino de LP a partir da 

concepção de língua nesse sentido de interação, concorda em todos os aspectos da 

citação de Ferreito e Teberosky (1985), sem, no entanto, declarar que não se pode 

ensinar como antes, mas no sentido de que se deve reconhecer “[...] a importância 

de oferecer, ao aluno, possibilidades de agir sobre a escrita, de modo que, a partir 

de uma aprendizagem específica, ele possa explorar elementos para resolver 

problemas na sua vida prática”, isto é, como a autora declara, o ensino de LP que 

queremos. Um ensino que deve ser abordado por metodologias que desencadeiem 

o que orienta os PCNs de LP, ou seja, o uso/reflexão/ação sobre a aprendizagem de 

LP (BRASIL, 1997). 

 

Sob esses preceitos, ressalta-se a mudança de concepção de língua como 

instrumento de linguagem para uma concepção de língua como instrumento de 

comunicação, a já prescrita nos PCNs de LP. Quanto a isso, Pelandré et al. (2011, 

p. 44) esclarece que ela enseja esse tipo de metodologia de ensino, a partir da 

década de 90, que, por influência dos estudos bakhtinianos, acerca dos gêneros 

discursivos, a língua passa a ser concebida como objeto de interação verbal dando 

lugar ao ensino “[...] centrado na gramática para a inserção de atividades de 

oralidade, escuta e leitura e produção textual, oral e escrita e análise linguística” de 

forma que tanto a escrita, a leitura e a oralidade são considerados aspectos 

relevantes no processo de ensino e aprendizagem de LP. 

 

Podendo essa metodologia de ensino ser associada ao paradigma sociocultural, 

como influência da linguística a partir da interação do leitor/autor/texto passa-se da 

aplicabilidade dos conhecimentos da transposição didática para dar ênfase na 

reflexão e ação que esses conhecimentos colocam-se a prova quanto há a interação 

do leitor com o texto como prática social de escrita e leitura.  

 

Quanto ao paradigma sociocultural para a aquisição de LP destaca-se metodologias 

de ensino que levam em conta tanto os preceitos de Ferreiro e Teberoski (1085) 

bem como de Piaget e Vygotsky na qual Rabelo ([s. d.], p. 1, grifos do autor) 

consideram que metodologias nessa perspectiva são aquelas que se pautam no 

pressuposto de que o desenvolvimento é  
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[...] construído a partir de uma interação entre o desenvolvimento biológico 
e as aquisições da criança com o meio. Temos ainda uma abordagem 
Sociointeracionista, de Vygotsky, segundo a qual o desenvolvimento 
humano se dá em relação nas trocas entre parceiros sociais, através de 
processos de interação e mediação (RABELLO, [s. d.], p.1, grifos do autor). 

 

Esses meios de ensino de LP, portanto, não podem ser tomados como receitas 

prontas de como ensinar essa disciplina pelo fato de que elas sugerem, incitam e 

dão conta de determinados objetivos a serem alcançados e que deram, em suas 

respectivas épocas, de atender à concepção de língua vigente.  

Até porque, reconhece os PCNs, concordando com a proposição de Pessoa (2012) 

que se parte “[...] da concepção de que determinados objetivos só podem ser 

conquistados se os conteúdos tiverem um tratamento didático específico [...]” 

(BRASIL, 1997, p. 37). Esse tratamento didático específico, traduzido como 

metodologias de ensino, ou, como salienta Pelandré et al. (2011) a transposição 

didática para a elaboração didática, cada qual com sua característica metodológica, 

que enseja a organização de passos para se atender à concepção de aquisição de 

língua como instrumento de comunicação. 

 

Em uma concepção de língua como instrumento de comunicação, a transposição 

didática concerne à “[...] interface entre a produção acadêmico científica sobre a 

língua e os conteúdos a serem ‘didatizados’” [...] (PELANDRÉ et al., 2011, p. 45) 

para uma metodologia de ensino que diz respeito à interrelação entre “[...] 

conhecimentos científicos, práticas de referência, conhecimentos especializados e 

conhecimentos gerais” (RODRIGUES, 2009, P. 135, apud PELANDRÉ et al., 2011, 

p. 45), isto é, em outras palavras, do uso, da reflexão e da ação sobre a língua. 

 

Esse longo caminho percorrido entre a transposição didática para a elaboração 

didática como metodologia de ensino pautada na linguagem como instrumento de 

comunicação subsidiada pelo paradigma sociocultural e preceitos 

sociointeracionistas é ressaltada por Mortatti (2006) que revela que, no Brasil, a 

“metodização” de ensino iniciou-se a partir do século XIX com uma perspectiva de 

linguagem como expressão do pensamento e da escrita como a capacidade de 

pensar. 
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Mediante ao apresentado e discutido, considera-se que não existe a metodologia 

correta para o ensino de LP, o que existe são metodologias que, em momento e 

busca de objetivo específico para determinado fim, são apropriadas de acordo com o 

enfoque para o desenvolvimento de competências (uso de conhecimentos pessoais 

e escolares) de agir em práticas sociais de escrita (PESSOA, 2012). 

 

Mesmo a partir dessa constatação, não se pode negar que as abordagens 

metodológicas desencadeiam outros processos na prática pedagógica e esses 

outros processos, por certo, devem ser condizentes com elas pelo fato de não se 

correr o risco de ensinar de uma forma e se cobrar o desenvolvimento de 

determinada competência de maneira dicotômica ao como foi ensinado, levantando 

a bandeira de que metodologias de ensino de LP precisam  ser modificadas 

(PESSOA, 2012), mas que não modificamos por falta de conhecimento dos objetivos 

de cada metodologia de ensino de LP de determinada época. 

 

Da mesma forma isso ocorre com a avaliação. Julga-se necessário modificar a 

maneira de avaliar o processo de ensino e aprendizagem escolar, contudo, a mesma 

prática nesse sentido vem sendo realizada a fim de alcançar apenas um objetivo, a 

transmissão e acúmulo de conhecimento escolar, talvez, por falta de conhecimento 

acerca de diferentes processos avaliativos e seus objetivos específicos balizados 

pelas metodologias de ensino aqui apresentadas. 

 

Diferentes tipos de avaliação pedagógica 

 

As metodologias de ensino de LP estão para a avaliação e vice-versa, pois, segundo 

o PCN de LP, “os objetivos de ensino balizam a avaliação: são eles que permitem a 

elaboração de critérios para avaliar a aprendizagem dos conteúdos” (BRASIL, 2000, 

p. 63) e, acrescenta-se, são eles que são perseguidos por diferentes formas de 

ensinar que melhor enseja a perseguição do ensino de LP como instrumento de 

comunicação. 

 

Uma avaliação que, de acordo com o artigo 24, inciso V, alínea a, capítulo das 

disposições gerais acerca da educação brasileira, da LDB, deve ser “[...] contínua e 

cumulativa do desempenho dos alunos, com prevalência dos aspectos qualitativos 
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sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais” (BRASIL, 1996). 

 

Dessa maneira, as diferentes possibilidades de avaliação serão relacionadas às 

metodologias de ensino a partir dos aspectos da continuidade e acúmulo de 

conteúdos e desempenho com fator qualitativo e quantitativo das avaliações 

pedagógicas.  

 

No que diz respeito ao aspecto da continuidade quanto ao acúmulo dos conteúdos, 

salienta-se a avaliação pontual, ou unidimensional que, segundo Zambelli (1997), é 

aquela ocorrida em “[...] momentos pontuais, geralmente em momentos finais, 

reservados para a creditação de determinados resultados ou ‘produtos’” (YUS, 1998, 

p. 144). 

 

No que diz respeito ao fator quantitativo, salienta-se que avaliação quantitativa é 

pautada apenas na acumulação e na reprodução de conteúdos de determinada 

disciplina escolar ocorre de maneira individual e comparativa (ANDRÉ, 1996). Ela 

está voltada para a “[...] função selecionadora e classificadora da escola” (REIS; 

JOULLIE, 1983, p. 144). 

 

Avaliações desse tipo decorriam, ou decorrem, em função da influência da corrente 

positivista que, apesar de ter sido praticada por longa data, também fez emergir a 

necessidade de mudanças nos processos avaliativos (ALMEIDA, 1997), pois, no que 

compete ao ensino de língua, ela não é objeto de estudo estático, mas que se 

transforma com a sociedade. 

 

De forma a relacionar o como ensinar com o para que ensinar, considera-se que as 

metodologias da marcha sintética justificam avaliações pedagógicas pautadas em 

momentos pontuais com fator quantitativo, pois elas são, mediante suas 

características de memorização e repetição em eventos pontuais tendo a concepção 

de língua como habilidade motora, cumulativas e somativa de conteúdos e não de 

seus usos em situações reais de escrita e leitura. Elas ensejam produtos e não 

processos, não valorizam a capacidade de pensar do aluno acerca da língua, do 

contrário, ela, simplesmente, pretende verificar se o aluno responde ao estímulo de 
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reconhecer o que foi ensinado não valorizando seu processo do desempenho, 

inclusive, de reformulação das hipóteses que o estudante tem sobre a língua.  

 

Realçada essa relação, considera-se, ainda, que a metodologia de ensino da 

marcha sintética justifica avaliação pedagógica pontual e quantitativa, mas não 

atende ao objetivo de aquisição de LP como instrumento de comunicação pelo fato 

de que as essa metodologia de ensino ser pautada na concepção de língua como 

habilidade motora tendo como objetivo de aprendizagem de LP como memorização 

e repetição de modelos prontos. Portanto, concordando com Pessoa (2012) mesmo 

que ela tenha contribuído para o ensino e aprendizagem de muitos estudantes em 

momentos anteriores, não se pode ensinar a partir da metodologia de ensino com 

essa característica objetivando que o estudante aprenda a usar, refletir e agir sobre 

esse aprendizado. 

 

Ainda no que diz respeito ao aspecto da continuidade, Zambelli (1997) contrapõe a 

avaliação pontual, meramente somativa, à avaliação processual, ou 

multidimensional, a que permite alcançar outros aspectos (o diagnóstico, o formativo 

e o somativo).  

 

Avaliação diagnóstica é aquela em que se verifica o nível de domínio de diferentes 

objetivos, no início ou no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem 

(REIS, JOULLIE, 1983), a fim de se propor uma didática para quem se prestou tal 

diagnóstico (YUS, 1998). 

 

Avaliação formativa, segundo Yus (1998, p. 144), diz respeito à “[...] coleta de 

informação sobre os processos que ocorrem na aula, cujo destino é o ajuste do 

sistema de ensino e aprendizagem”.  

 

Já no que diz respeito ao fator qualitativo da avaliação pedagógica, afere-se que ela 

decorre quando decorre do “[...] fato de atribuir a mesma importância aos conteúdos 

procedimentais e de construção de valores que aos conteúdos conceituais” [...] 

(YUS, 1998, p. 144).  
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Assim, sua incidência decorre do parâmetro da observação avaliativa no processo 

de ensino e aprendizagem escolar do ser humano em aspectos de reflexividade, de 

criatividade, da capacidade de julgar, de se comunicar, de conviver, cooperar, 

decidir e agir, e não, apenas, para aquisição de conteúdos escolares (REIS; 

JOULLIE, 1983), sendo esses pressupostos avaliativos mais condizentes com a 

visão de língua como instrumento de comunicação. 

Mediante a esses aspectos da avaliação processual pautada em fatores qualitativos, 

percebe-se a relação intrínseca a avaliação da prática do professor e do processo 

de avaliação ensino e aprendizagem do estudante que, por sua vez, incide sobre o 

conhecimento, escolha e orientação das metodologias de ensino de LP, pois cada 

uma delas ensejam, além de diferentes concepções de língua, diferentes formas de 

se alcançar diferentes objetivos. 

 

A abordagem de diferentes metodologias de ensino de LP para alcançar diferentes 

objetivos como da relação entre avaliação tanto do ensino quanto da aprendizagem 

processual com fator qualitativo. Reis e Joullie (1983) dissertam sobre a avaliação 

formativa sob o mesmo prisma de Yus (1998), ou seja, a de coleta de informações 

baseadas nos objetivos fixados para a busca de informações que forneçam um 

retorno tanto ao professor quanto para o aluno: para o professor no sentido de 

replanejar sua prática com base em alternativas ou, conforme ressalta André (1996), 

uma pedagogia diferenciada; e para o aluno quanto ao fato de manter ou reforçar o 

procedimento e a atitude relacionada a sua aprendizagem. 

 

Nesse sentido, Yus (1998, p. 144) concorda com Zambelli (1997) quando destaca 

que a avaliação processual deve dar “[...] ênfase aos diferentes momentos 

significativos dos processos que ocorrem na aula [...]” ensejando, por sua vez, o 

aspecto da continuidade e cumulativa do desempenho dos alunos e não da 

memorização e repetição de conteúdos das metodologias da marcha sintética de 

ensino de LP abordadas em diferentes níveis de ensino. 

 

A metodologia de ensino da marcha analítica, por sua vez, pode ser sinalizada como 

a mais condizente de ser associadas a avaliação processual ou multidimensional 

nos aspectos formativos e diagnósticos se, forem utilizadas como balizadoras do 

fator cumulativo do desempenho do estudante e não cumulativo de conteúdos, pois 
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além de atenderem à concepção de língua como instrumento de linguagem e, nesse 

ínterim, começa-se o processo de reconhecimento acerca do uso da língua pelo 

aprendiz bem como da sua reflexão acerca desse uso, ela pauta-se no acúmulo, não 

mais, apenas, do conteúdo, mas também do desempenho do estudante acerca do 

seu aparato de conhecimento de conteúdos escolares e de conhecimentos pessoais 

sobre os conteúdos escolares em LP adquiridos. 

Dessa maneira, essa metodologia de ensino inicia o processo de reflexão acerca da 

escolha de uma metodologia de ensino que dê conta do ensino e aprendizado de LP 

tendo a língua como instrumento de comunicação, pois, começa a valorizar a 

interação que o leitor tem com o texto, mesmo que de forma superficial, ou seja, 

focando apenas o todo (palavra, frase e texto) para a parte tendo como referência 

que o estudante já fala a língua e, portanto, e capaz de refletir sobre o que ele 

aprende como conteúdo dessa disciplina. 

 

Inicia e é melhor abordada quando se orienta por uma perspectiva 

sociointeracionista, considerada a mais condizente para a metodologia de ensino de 

LP a ser abordada para atender a essa atual concepção de língua, pois enseja a 

interação autor/leitor/texto considerando o uso, a reflexão e a ação dessa tríade e 

uma avaliação processual qualitativa por considerar o todo (seu conhecimento 

escolar, seu conhecimento pessoal sobre determinado assunto) do estudante e não 

apenas a parte de sua aprendizagem (apenas o conhecimento de conteúdos 

escolares). 

 

Em síntese, se o objetivo da aula de LP analisar aspectos individuais, metodologias 

de ensino que se baseiam em aspectos individuais devem ser adotadas bem como 

dimensões de avaliação nesse sentido, mas não de forma a selecioná-la como a 

única, mas como um meio de se chegar as outras formas de avaliação por meio de 

outras metodologias. 

 

Por outro lado, tendo atual concepção de língua como instrumento de comunicação, 

as metodologias da marcha sintética e analítica devem balizar as avaliações 

pontuais e processuais em fatores quantitativos e qualitativos para se alcançar o 

objetivo de uso, reflexão e ação sobre o aprendizado de LP como parâmetros. 
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Dessa maneira, considera-se que a avaliação, como fim (processo) advindo dos 

meios (metodologias de ensino de LP) deve ser feita levando em conta os objetivos 

da aprendizagem bem como o caminho percorrido para se alcançar esse objetivo 

demarcando a estreita relação entre essas práticas no contexto escolar que, devem 

perpassar as metodologias de ensino apresentadas e discutidas bem como 

avaliação condizentes dessa relação para que, do contrário, estudantes lidem com 

avaliações condizentes com as maneiras de abordagem de ensino mediante o 

objetivo de concepção de LP atual e não como um bicho de sete cabeças na qual 

parece que nunca terem estudado o que está sendo cobrando nos instrumentos de 

avaliação. 

 

 

Conclusão  

 

Com o objetivo de relacionar a avaliação pedagógica a avaliação pedagógica com 

uma metodologia de ensino de língua portuguesa a fim de se que dê conta desse 

ensino a partir da concepção de língua como instrumento de comunicação, esse 

trabalho permite tirar algumas conclusões. 

 

As metodologias de ensino atendem a diferentes concepções de língua, tais como 

habilidade motora, como instrumento de linguagem e, a mais atual, como 

instrumento de comunicação, influenciadas por paradigmas behavioristas, 

construtivistas e sociointeracionistas que demarcam seus procedimentos, 

respectivamente, em atividades de memorização e repetição, de criação de 

hipóteses sobre uma modalidade de língua já dominada e por uma interação entre o 

leitor, o autor e o texto. 

 

Como prática pedagógica que é balizada pelas metodologias de ensino a avaliação 

pedagógica alcança dimensões individuais e sociais de aquisição da escrita e leitura, 

tanto que o tipo de avaliação requerida pela base nacional da educação brasileira, 

para atender a atual concepção de língua, salienta uma avaliação processual e não 

pontual levando em conta fatores qualitativos mais que os quantitativos desse 

processo. 
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Nesse sentido, a metodologia de ensino pautada em preceitos socioculturais e 

sociointeracionistas, conclui-se, é a que mais contribui para uma avaliação 

pedagógica permeada por preceitos contínuos e cumulativos de desempenho do 

estudante em fatores qualitativos, sobrepostos aos aspectos pontuais e quantitativos 

atendendo à concepção atual de língua, uma vez que o avalia a interação entre o 

autor/leitor/texto engendrando um ensino pautado no uso na reflexão e na ação 

sobre o aprendizado.  

 

Todavia, conclui-se, ainda, que não é preciso abandonar outras metodologias de 

ensino de LP, pois elas contribuem, a partir de suas características, para o uso, a 

reflexão e a ação na aquisição da leitura e da escrita desde suas características 

metodológicas ensejam esse uso, essa reflexão e essa ação com textos escritos e 

não ofereça margem do estudante considerar que o que é ensinado é diferentes do 

que é avaliado. 

 

Referências  

 
ALMEIDA, A. M. F. P. de. A avaliação da aprendizagem e seus desdobramentos.  
Revista de Avaliação Institucional da Educação Superior, v. 2, n. 2, 1997. 
 
ANDRÉ, M. E. D. A. de. Avaliação escolar: além da meritocracia e do fracasso. 
Caderno de Pesquisa, São Paulo, n. 99, nov. 1996. p. 16-20. Disponível em: 

<http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/781>. Acesso em: 02 ago. 
2016. 
 
BECKER, F. O que é construtivismo? Revista da Educação AEC, Brasília, v. 21, nº 

83: 7-14, abr. /jun. 1992. 
 
_____. Lei nº 9,394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Brasília: 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
 
_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
língua portuguesa. Brasília: 1997. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2016. 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio: parte I – Bases 
legais. 2000. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf>. 
Acesso em 01 jul. 2016. 
 
FERREIRO, E. A representação da linguagem e o processo de alfabetização. 
Caderno de Pesquisas, São Paulo, n. 52: 7-17, fev. 1985.  
 



19 

 

_____; TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Trad. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1985. 
 
FONSECA, J. J. S. Metodologia da Pesquisa Científica. Fortaleza: UEC, 2002. 
Apostila. GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo (orgs). Métodos de 
Pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 120 p. (Série Educação a 
Distância). 
 
MORTATTI, M. R. L. História dos métodos de alfabetização no Brasil. In: 
Conferência proferida durante o Seminário “Alfabetização e letramento em debate”, 
promovido pelo Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Brasília, 
2006. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/alf_mortattihisttextalfbbr.pdf>. 
Acesso em: 06 jul. 2016. 
 
PELANDRÉ, N. L.; BORTOLOTTO, N.; MONGUILHOTT, I. de O. e S.; DEBUS, E. S. 
D. Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura. In: _____. 
Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura. Florianópolis: 

LLV/CCE/UFSC, 2011. p. 43-48. 
 
PESSOA, L. Unidade I. In: _____. Metodologia e Prática do Ensino de Língua 
Portuguesa. São Paulo: Editora Sol, 2012. P. 9-15.  

 
RABELLO, E. Vygotsky e o desenvolvimento humano. [s. d.] disponível em: 

<http://www.josesilveira.com/artigos/vygotsky.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2016. 
 
REIS, Â.; JOULLIE, V. Módulo instrucional 8: avaliação. In: _____. Didática geral 
através de módulos instrucionais. 4ª ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1983. . 

113-129. 
 
SOARES, M. B. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira 
da Educação, nº 25, Jan/Fev/Mar/Abr 2004: 5-17. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2016. 
 
_____. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira da 
Educação, nº 25, Jan/Fev/Mar/Abr 2004: 5-17. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2016. 
 
YUS, R. Estratégias e critérios de avaliação. In: _____. Temas transversais: em 
busca de uma nova escola. Tradução de Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: ArtMed, 
1998. p. 143-146. 
 
ZAMBELLI, P. C. Avaliação: um permanente desafio. Tecnologia Educacional, v. 
25, p. 57-60. 
 


