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RESUMO

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de tratar a Avaliação da Aprendizagem – 

na Educação tendo como ponto de referência para análise num enfoque mais crítico e reflexivo a 

Pedagogia Waldorf. O estudo aborda, logo no seu início, diferentes formas de práticas avaliativas 

em seus aspectos teóricos, metodológicos e ideológicos, de acordo com o contexto histórico do 

seu surgimento. Em seguida,vai tratar da avaliação na perspectiva de Rudolf Steiner. Com esse 

intuito foi escolhida a escola Michael Waldorf, localizada em Fortaleza, onde proporcionou um 

maior embasamento sobre o tema e agregou valores essenciais sobre a teoria e a prática proposta 

por Rudolf Steiner, o fundador desta concepção educacional. A metodologia utilizada constituiu-

se em uma pesquisa bibliográfica e de campo, visto que os dois meios viabilizam o confronto 

entre  a teoria  e  a  prática  escolar,  além da aplicação  de um questionário,  em que os  sujeitos 

envolvidos foram os professores do ensino fundamental que contribuíram significativamente à 

cerca do assunto.  Desse modo,  ao longo da investigação  sobre as possíveis  contribuições  da 

Pedagogia Waldorf na construção de uma prática avaliativa coerente, justa e relevante, percebeu-

se que a  avaliação  da aprendizagem aborda a  totalidade  do desenvolvimento  do sujeito  e  se 

vincula a uma ferramenta essencial,  para o ritmo de absorção e produção dos conhecimentos. 

Portanto, a avaliação e seus demais aspectos são dirigidos através de atividades sem o peso do 

estigma  excludente,  segregativo  e  com  finalidade  meramente  classificatória.  Desta  forma, 

concluiu-se que este trabalho de pesquisa foi significante à medida que possibilitou conhecer, a 

partir dos resultados que se obteve, a avaliação pode desempenhar uma função emancipatória em 

relação ao ponto de vista da escola tradicional,  tendo como ponto de vista que a maioria dos 

alunos está preocupada mais com a nota da prova para passar de ano do que com a aprendizagem 

voltada para uma formação significativa para eles. Logo, os usos de todos os resultados obtidos 

revelam que Pedagogia Waldorf propõe uma nova vivência em torno do ato avaliativo.

PALAVRAS-CHAVE:  Avaliação,  aprendizagem,  desempenho,  conhecimento,  nota,  vivência, 

emancipatória.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM DEBATE

O presente  trabalho  tem  o  intuito  de  pesquisar  sobre  as  contribuições  da  Pedagogia 

Waldorf1 através  de suas concepções  sobre avaliação  do rendimento  escolar,  e  em particular 

sobre as metodologias que constituem as práticas avaliativas adotadas pelos professores-waldorfs 

a partir da abordagem pedagógica proposta por Rudolf Steiner. Com esse intuito, adentraremos 

nos conceitos e fundamentos da avaliação escolar visando analisar sobre seu verdadeiro sentido 

dentro do processo ensino-aprendizagem.

Neste sentido, Freire (1999) comenta que o professor precisa ter clareza e conhecer as 

diferentes dimensões que caracterizam a sua essência da prática, dessa forma essas características 

viabilizam o educador se tornar mais seguro em relação ao seu próprio desempenho. Além disto, 

pretendemos  atender  a  um  interesse  pessoal  pelo  tema,pois  no  decorrer  das  situações 

educacionais  vivenciadas  na  disciplina  de  Organização  Curricular,foi  que  se  deu  o  primeiro 

contato com a Escola Michael Waldorf, e conseqüentemente com a Pedagogia Waldorf. A partir 

daí, buscamos interligar as dificuldades em construir um sistema eficiente de avaliar através das 

minhas experiências acadêmicas e em estágios junto aos professores, a partir das concepções 

tradicionalistas  em  contrapondo  com  os  fundamentos  propostos  pelo  fundador  da  teoria 

pedagógica em questão.

A necessidade de estudar os diferentes segmentos avaliativos na perspectiva qualitativa e 

quantitativa  carece  não  somente  de concepções  teóricas  sobre o assunto,  mas  de  práticas  no 

decorrer no processo de ensino que contemplem as diversas situações de aprendizagem, e que os 

professores  se  adaptem  às  mudanças,  uma  vez  que,  como  citado  por  Gori  (2002,  p.6),  “a 

responsabilidade da avaliação é zelar pela qualidade de ensino e reformular todo o planejamento 

em função de uma maior adequação e contextualização dos objetivos educacionais nas escolas”. 

O ato de examinar é um termômetro que permite confirmar se a aprendizagem realmente foi 

efetiva sobre determinado conteúdo, pois ela tem um papel significativo na educação, e compõe 

um  processo  que  visa  indicar  uma  etapa  vencida  através  de  um  progresso  qualitativo  do 

conhecimento.  Não  podemos  negar  a  idéia  de  que  a  prova,  a  avaliação  ou  os  testes  estão 

presentes na vida dos educandos, dos candidatos, ou dos examinados, mas cremos que isto não 

pode  ser  visto  como  um mal,  pelo  contrário,  a  avaliação  tem o  objetivo  de  contribuir  para 

constatar e agregar valores. Deve ser percebida como um estímulo de progresso e um indicador 

de que não ocorrido à aprendizagem,  novas estratégias  deverão ser utilizadas.  Privilegiar  um 

acompanhamento atento às ações dos alunos e valorizá-las permitem captar o desenvolvimento 

real do aluno. Avaliar é uma tarefa complexa que não se resume unicamente na realização de 

provas e atribuições de notas. 

Nesse  sentido,  a  avaliação  permanente  e  constante  evidencia-se  de  maneira  mais 

satisfatória  do  que  se  instituindo  em  um  único  momento,  pois  é  necessário  a  partir  desta 

perspectiva que o aluno transforme-se em agente da construção da sua própria aprendizagem. Já o 

1 A Pedagogia Waldorf é um dos desenvolvimentos pedagógicos das teorias de Rudolf Steiner introduzida  em 1919, 
em  Estugarda,  Alemanha,  uma  das  suas  principais  características  é  o  embasamento  na  concepção  de 
desenvolvimento do ser humano, criada pelo próprio Rudolf Steiner, que leva em conta as diferentes características 
das crianças e jovens, segundo sua idade aproximada. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estugarda


educador por meio da utilização de uma sistemática continuada ao longo de todo processo, deve 

proporcionar diagnósticos relevantes e construtivos através da análise avaliativa dos resultados 

obtidos  em relação  aos  objetivos  propostos,  possibilitando  assim constatar  as  dificuldades  e 

progressos dos educandos.

Os testes2 avaliativos ainda representam um grande desafio na prática pedagógica, pois se 

constituem como uma estratégia metodológica necessária para verificação da qualidade do ensino 

e desenvolvimento da aprendizagem. Sabe-se que os métodos avaliativos nunca antes foram tão 

discutidos  e  questionados,  e  por  serem um mecanismo que orienta  e  acompanha  o processo 

educativo tornou-se inevitável uma reflexão sobre a ação do educador frente ao ato avaliativo. 

Segundo Méndez (2002, p.98), “mais que o instrumento, importa o tipo de conhecimento que põe 

à prova, o tipo de perguntas que se formula, o tipo de qualidade (mental ou prática) que se exige e 

as  respostas  que  se  espera  obter  conforme  o  conteúdo  das  perguntas  ou  problemas  que  são 

formulados”. Portanto, de acordo com a metodologia avaliativa escolhida pelo professor e através 

dos objetivos propostos, desde que adequados e com finalidades claras, as técnicas de avaliação 

da aprendizagem possibilitam uma coleta de dados válidos e fidedignos3. A partir dos resultados 

obtidos, torna-se possível constatar até que ponto os objetivos pré-estabelecidos foram atingidos, 

e parar para observar se a caminhada de ensino-aprendizagem está ocorrendo com a qualidade 

que deveria ter.

De  fato,  a  aprovação  ou  reprovação  deveria  dar-se  pela  efetiva  aprendizagem  dos 

conhecimentos e como conseqüência o desenvolvimento de habilidades, no entanto nem sempre 

as atividades trabalhadas em sala de aula se efetivam cognitivamente com êxito. Dessa forma, o 

ato avaliativo se delimita em uma coleta sistemática de dados pelo qual se determinam atributos 

selecionados e se julgam a aceitabilidade do que foi descrito. Como conseqüência, a atribuição de 

um valor  a  uma  dimensão  mensurável  é  determinada  na  medida  em que  visa  obter  escores 

numéricos  precisos,  no caso das  provas  escritas  já  pré-estabelecidas,  visando um julgamento 

quantitativo do desempenho do avaliado. 

As avaliações têm priorizado finalidades que considerem os conhecimentos, habilidades e 

técnicas de forma precisa, valorativa e objetiva. Entretanto, se faz necessário um novo repensar 

acerca  do conceito  de  avaliar  na perspectiva  de  construção  do  conhecimento  voltado  para  a 

formação de pessoas críticas, reflexivas, autônomas e capazes de atuar na sociedade a partir de 

uma prática pedagógica não excludente, punitiva ou classificatória. O educador deve basear-se 

através  de  propostas  metodológicas  diversificadas  que  possibilite  o  aluno  contextualizar  os 

ensinamentos do conteúdo em outros níveis de pensamento, outras situações e até mesmo outras 

disciplinas numa perspectiva integrativa da ação pedagógica visando compreender e interpretar o 

que foi aprendido pelo educando. 

Colocando a ênfase no sujeito que aprende, torna-se essencial analisar qual o papel e a 

função do professor e da avaliação na sociedade de aprendizagem, explica Alarcão(2007), pois o 

aprender a ser aluno é essencial para aprender a observar, pensar, analisar e se posicionar de 

2 Testar está empregado no sentido de verificar o desempenho através de situações previamente organizadas.
3  Os conceitos de validade e fidedignidade estão aplicados respectivamente na perspectiva de medir o que foi 
proposto nos objetivos gerais e específicos, e se há coerência naquilo que se mede, ou seja, se os resultados são 
reprodutíveis nas mesmas condições.
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maneira  reflexiva  e  crítica  nas  sistematizações  de  métodos  avaliativos.  Nessa  linha  de 

pensamento,  a perspectiva da Pedagogia Waldorf parece propor um trabalho conjunto entre o 

observar e o pensar como pressuposto do desenvolvimento do educando a nível cognitivo.

Observação  e  pensar  são  os  dois  pontos  de  partida  de  toda  busca  cognitiva 
consciente  do  ser  humano.  As  ocupações  do  senso  comum  e  as  mais 
complicadas investigações científicas encontram-se fundamentadas nesses dois 
pilares de nosso espírito. Os filósofos partiram até hoje de diferentes antíteses 
primordiais: idéia e realidade, sujeito e objeto, aparência e coisa em si, eu e não-
eu,  idéia  e  vontade,  conceito  e  matéria,  força  e  matéria,  consciente  e 
inconsciente. No entanto é fácil mostrar que a todas essas antíteses sobrepõe-se a 
da observação e pensar, como a mais importante para o ser humano. (STEINER, 
2003, p.7).

Portanto, esta pesquisa persegue caminhos que devem ser tomados na busca de processos 

avaliativos coerentes, justos e reflexivos como componentes importantes da didática do processo 

ensino-aprendizagem em busca de concepções pedagógicas que viabilizem avanços no campo 

qualitativo  e  não somente  do quantitativo.  Assim,  a  avaliação  passa a  ser  compreendida  não 

apenas como um ato subsidiário de construção dos resultados satisfatórios, mas também como 

valor instrumental e prático da aprendizagem construída pelo aluno. Dessa forma, esta pesquisa 

coloca em confronto o que a literatura nos aponta como a prática tradicionalmente utilizada pelos 

dos professores na perspectiva quantitativa, e um novo olhar sobre avaliação da aprendizagem na 

perspectiva  transformadora,  reflexiva  e  integradora  do  conhecimento.  Infelizmente,  o  ato 

avaliativo na maioria das escolas ainda acontece, segundo PERRENOUD (1999, p. 65):

1. Após ter ensinado uma parte do programa (um capítulo, algumas lições, uma 
unidade de seqüência didática apresentando uma unidade temática), o professor 
interroga alguns alunos oralmente ou faz uma prova escrita para toda a turma.

2. Em função de seus desempenhos,  os alunos recebem notas ou apreciações 
qualitativas, que são registradas e eventualmente levadas ao conhecimento dos 
pais.

3. Ao final do trimestre, do semestre ou do ano, faz-se, de uma maneira ou outra, 
uma síntese das notas ou das apreciações.

4.  Acumuladas  sob  a  forma  de  uma  média,  de  um  perfil,  de  um  balanço 
qualquer.

5. Combinado a apreciações sintéticas de mesma natureza para o conjunto das 
disciplinas ensinadas, esse balanço contribui para uma decisão no final do ano 
escolar,  admissão  ou  transferência  para  determinada  habilitação,  acesso  a 
determinado nível, obtenção ou não de um certificado, etc.

Analisando acerca das considerações sobre o alicerce no qual se edifica a mensuração dos 

conhecimentos os alunos, as próprias práticas docentes contribuem para ausência de sentido e 

significado  do  conteúdo  estudado.  A  importância  valorativa  da  nota  não  estabelece  nenhum 

vínculo relacionado ao que de fato se aprendeu,  mas  quais os meios  utilizados  pra obter  tal 

resultado. Em verdade, constroem significados à medida que atribuem um sentido a busca do 

máximo,  em outras  palavras  a  nota  numérica,  resultado  obtido  ou  o  que  desejava  alcançar. 

Porém, o comportamento dos alunos em sobrepor  a avaliação  a nível  quantificado reflete  na 

totalidade as práticas metodológicas vivenciadas por eles em sala de aula, e de como o professor 

compreende o ato avaliativo no processo de ensino. 

Seja de maneira autoritária ou democrática o fato é que a avaliação se situa num jogo de 

quem é o melhor,  o ótimo, ou quem tirou um dez,  representando uma utópica idéia  máximo 

conhecimento sobre o assunto. Contudo, vivemos numa sociedade complexa e marcada por uma 



riqueza informativa  tão grande que a  escola  já não detém o monopólio  do saber,  portanto  é 

impossível  constituir  um  saber  total  sobre  o  conhecimento,  explica  Alarcão  (2007).  A 

preocupação desta investigação concentra-se na forma pela qual os exames têm sido realizados 

pelos  professores  da  Pedagogia  Waldorf,  quais  suas  concepções  sobre  avaliar,  mensurar, 

quantificar  os conhecimentos de forma numérica,como se efetivam e de forma que os meios 

acabam não justificando os fins, seus objetivos e sua diferenciação das demais metodologias, e 

qual a importância do ato avaliado como componente didático do processo educativo. 

Considerando a aprendizagem na perspectiva de construção de significados, um ensino 

eficiente  se  constitui  eficazmente  a  partir  do  momento  em que  relaciona  as  necessidades  e 

dificuldades encontradas pelos alunos na construção de significância e atribuições de sentidos aos 

conteúdos estudados, explica Antunes (2008). Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs (1997), a avaliação deve ser algo favorável, para o professor e o aluno, para que ambos 

possam perceber e analisar os avanços e as dificuldades presentes no processo de apreensão dos 

conhecimentos, e na eficácia ou não das metodologias utilizadas. A concepção de avaliação dos 

PCNs vai além da visão tradicional, que focaliza o controle do aluno mediante notas, e passa a ser 

compreendida como parte integrante ao processo educacional.

Dessa forma, os exames, ao não se restringirem ao julgamento sobre sucessos ou fracassos 

do aluno, é compreendido como um conjunto de atuações que objetiva alimentar,  sustentar  e 

orientar  a  intervenção  pedagógica.  Acontece  contínua  e  sistematicamente  por  meio  da 

interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo aluno, e possibilita conhecer o quanto 

ele se aproxima ou não da expectativa de aprendizagem que o professor tem em determinados 

momentos da escolaridade. Portanto, a avaliação da aprendizagem só pode acontecer se estiver 

relacionada às oportunidades oferecidas, isto é, analisando a adequação das situações didáticas 

propostas em conformidade aos conhecimentos prévios dos alunos e aos desafios que estão em 

condições  de  enfrentar.  Portanto,  os  processos  avaliativos  devem  também  privilegiar  o 

desenvolvimento das atividades e não somente os resultados, pois é de extrema importância que o 

professor tenha conhecimento e acompanhe o desenvolvimento do seu aluno. Nesse sentido, os 

PCNs (1997, p. 55) enfatizam o objetivo do ato avaliativo, suas dimensões e seu real significado 

na aprendizagem.

A avaliação subsidia  o  professor  com elementos  para  uma  reflexão contínua 
sobre  a  sua  prática,  sobre  a  criação  de  novos  instrumentos  de  trabalho  e  a 
retomada de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como 
adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo grupo. Para o 
aluno,  é  o  instrumento  de  tomada  de  consciência  de  suas  conquistas, 
dificuldades e possibilidades para reorganização de seu investimento na tarefa de 
aprender. Para a escola, possibilita definir prioridades e localizar quais aspectos 
das  ações  educacionais  demandam  maior  apoio.  Tomar  a  avaliação  nessa 
perspectiva e em todas essas dimensões requer que esta ocorra sistematicamente 
durante  todo  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  e  não  somente  após  o 
fechamento de etapas do trabalho, como é o habitual.  Isso possibilita ajustes 
constantes, num mecanismo de regulação do processo de ensino e aprendizagem, 
que contribui efetivamente para que a tarefa educativa tenha sucesso.

A verdadeira aprendizagem ocorre quando o aluno adquire conhecimentos,  desenvolve 

habilidades e forma hábitos e atitudes integrando-as sob forma de comportamentos permanentes. 

No  entanto,  a  avaliação  da  aprendizagem  ainda  representa  um  grande  desafio  da  prática 

pedagógica ao resumir-se por alguns educadores a dimensão quantitativa. Porém, se trocarmos à 
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palavra “avaliar”  4 por “análise reflexiva ou orientadora da aprendizagem”  5 essa perspectiva 

possibilitará tanto o professor, quanto o aluno uma reflexão contínua sobre as suas práticas cada 

qual na sua colocação e um repensar sobre os sucessos e obstáculos sobre a tarefa de ensinar e 

aprender de forma contínua e sistemática. 

A  busca  da  harmonia  entre  os  elementos  sentir,  pensar  e  querer  respeitando-se  as 

características próprias individuais e as diferenças das faixas etárias viabiliza a construção de 

uma educação qualitativa, não se restringindo apenas a valores quantitativos, mas objetivando 

atender às necessidades educativas atuais e futuras. Dessa forma, se preconiza que o professor 

deve construir em sala de aula uma aprendizagem significativa através de metodologias de ensino 

que  alcancem  pessoas  diferentes  em  níveis  distintos  de  aprendizagem.  Cabe  assim,  explica 

Antunes (2008), que o professor descubra o grau de significatividade do aprender por este ou 

aquele aluno, aplicando tarefas que possam ser resolvidas em diferentes graus de dificuldade e 

acreditar que os alunos podem alcançar diferentes níveis de apreensão dos conhecimentos. Nesta 

perspectiva, visando à melhoria da aprendizagem do educando, a Pedagogia Waldorf aparenta 

constituir-se de concepções inovadoras acerca das práticas avaliativas a partir de uma proposta 

pedagógica  diferenciada,  viabilizando  assim  a  construção  de  reflexões  sobre  os  atuais 

procedimentos educacionais presentes nas escolas. 

Nessa perspectiva, a aprendizagem juntamente com o planejamento passa a ser visto como 

elemento principal da relação ensino-aprendizagem-avaliação através da análise e observação dos 

elementos mais importantes a serem levados em consideração pelo professor no desenvolvimento 

do trabalho educativo6. Refletir se alunos estão aprendendo? O que estão aprendendo? Em quais 

aspectos eles apresentam maior dificuldade? Quais as metodologias utilizáveis para que os alunos 

adquiram aprendizagens  fundamentais?  Por  que  essas  estratégias  de  ensino  não  estão  dando 

certo? Estas são algumas das perguntas que deverão ser formuladas pelos professores ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem. A partir de então, estaremos possibilitando uma intervenção 

dialógica, dinamizadora e diagnóstica capaz de viabilizar a essência e a totalidade do processo 

educativo. 

Após as colocações  expostas,  surgem algumas indagações  sobre a  Pedagogia Waldorf 

frente  às  contradições  do  sistema  escolar  em  torno  do  assunto,  desse  modo  nossa  análise 

contribuirá para reavaliarmos nossas atitudes como educadores. Dessa maneira, a visão sobre a 

avaliação  da  aprendizagem  deve  superar  a  hegemonia  de  valores  tradicionalistas,  seja  por 

influência da educação jesuítica7 ou da lógica da sociedade capitalista que visa o controle social, 

4 O termo avaliar está empregado no contexto de interpretar dados quantitativos e qualitativos para obter um parecer 
ou julgamento de valor tendo por base padrões e critérios.
5A análise orientadora da aprendizagem visa refletir e orientar o processo de aprendizagem em todas as dimensões do 
comportamento, ou seja, diagnosticar as dificuldades para poder planejar as técnicas e atividades que ajudem os 
educandos a se desenvolverem plenamente.
6 A metodologia avaliativa tradicional é uma atividade metodológica que consiste na coleta e na combinação de 
dados  relativos  ao  desempenho,  usando  um  conjunto  de  critérios  que  leve  a  classificações  comparativas  ou 
numéricas da aprendizagem.
5

6 O termo trabalho educativo está empregado no sentido direto e intencional do ato de ensinar.

7 A  Pedagogia jesuíticas é uma  versão da pedagogia católica elaborada pelos jesuítas e sistematizada no “Ratio 
Studiorum”, o Plano de Estudos cuja versão definitiva foi aprovada em 1599 e adotada por todos os colégios jesuítas 
em todo o mundo. Esse Plano é constituído por um conjunto de 467 regras cobrindo todas as atividades dos agentes 



econômico  e  político.  Apesar  da  educação  brasileira  ter  emergido  desse  processo  de 

seletividade,pois nem sempre a educação foi para todos,a nossa sociedade atual ainda permanece 

predominantemente perversa,seletiva e excludente.A avaliação é apenas uma das várias formas 

que a lógica social age predominantemente dentro da instituição escolar permeada de valores 

existentes  na  sociedade  capitalista.  Diante  dessas  situações  preocupantes,  nos  motivamos  a 

encontrar respostas para as seguintes questões orientadoras desta pesquisa.

1. A partir de conceitos e fundamentos da avaliação, identificar as metodologias de avaliação de 

aprendizagem mais utilizadas no processo ensino-aprendizagem;

2. Compreender os critérios do planejamento avaliativo, os objetivos educacionais utilizados no 

decorrer de uma atividade avaliativa;

3.  Investigar  a  importância  do  papel  dos  exames  e  testes  como  componente  da  didática  no 

processo de ensino aprendizagem.

4. Analisar o conceito de avaliação da aprendizagem na ótica da Pedagogia Waldorf;

5.  Caracterizar  os  instrumentos  da  avaliação  da  aprendizagem  utilizados  pelos  professores-

waldorfs;

Deste  modo,  a  intenção  desta  pesquisa  é  desenvolver  uma  investigação  para  buscar 

respostas  a  esses  questionamentos,  bem  como  retratar  a  importância  sobre  a  reflexão  das 

metodologias  tradicionais,  e  as  possíveis  contribuições  com  base  da  Pedagogia  Waldorf  na 

construção de uma avaliação qualitativa. Apesar de apresentar idéias propriamente inovadoras, a 

tentativa pedagógica analisada, indica um esforço positivo em resolver ou ao menos amenizar 

contradições e questões sobre as práticas metodológicas utilizadas pelas escolas acerca do ato de 

avaliativo.  Essa  pesquisa  conduz,  com  certeza,  à  compreensão  de  que  o  estudo  teórico  é 

necessário, bem como sua efetiva aplicação teórico-prática.

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

O estudo vai utilizar técnicas de pesquisa bibliográfica e de campo, visto que os dois meios 

viabilizam um estudo em torno do sistema avaliativo vigente, e abrange as diferentes concepções 

teórico-avaliativas  em  confronto  a  análise  da  realidade  prática  escolar.  Explorar  uma  nova 

perspectiva pedagógica de avaliação  da aprendizagem nos levou a desenvolver  uma pesquisa 

qualitativa sobre o assunto, visto que o pesquisador em questão tem a oportunidade de vivenciar 

experiências e situações diversificadas no ambiente investigado.

Segundo Koche (1997, p.122), a pesquisa bibliográfica é a “que se desenvolve tentando 

explicar um problema, utilizando o conhecimento disponível a partir das teorias publicadas em 

livros e obras congêneres”. Dessa forma,na pesquisa bibliográfica o investigador irá levantar o 

conhecimento disponível na área,identificando as teorias produzidas,analisando-as e avaliando a 

contribuições  teóricas  existentes  sobre  um  determinado  tema  ou  problema,tornando-se  um 

diretamente ligados ao ensino indo desde as regras do Provincial, passando pelas do Reitor, do Prefeito de Estudos, 
dos professores de modo geral e de cada matéria de ensino, abrangendo as regras da prova escrita, da distribuição de 
prêmios, do bedel, chegando às regras dos alunos e concluindo com as regras das diversas Academias(conforme 
pontua Saviani,2003).



9

instrumento indispensável para qualquer tipo de pesquisa.Já a pesquisa de campo desenvolve um 

trabalho baseado na “obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, enfatizando  mais o processo do que o produto retratando a perspectiva 

dos participantes”.

 Neste sentido, os autores Lopes & Galvão (2001) salientam que o ponto de partida de 

uma pesquisa não deve restringir-se a apenas  a  concepções  teóricas,  mas a questionamentos, 

reflexões e inquietações em torno do tema investigado, pois as teorias em si podem ter trazer 

contribuições históricas, mas não faz a história, a vivência. A fonte estudada deve explorar as 

inquietações  do  pesquisador  em torno  do  tema  e  nesse  aspecto  nunca  está  esgotada,  pois  a 

história  sempre  pode  ser  reescrita  a  partir  de  um  problema  existente  ou  posto  em  análise-

reflexiva.  Portanto,  o pesquisador,  resultante  de um olhar crítico sobre o tema,  se relança ao 

passado buscando encontrar as raízes que contribuíram para a investigação em questão.

Nessa perspectiva, o local escolhido para a realização da pesquisa de campo sobre o tema 

AVALIAÇÃO  DA  APRENDIZAGEM:  pressupostos  ideológicos  da  prática  avaliativa  na 

perspectiva  da  Pedagogia  Waldorf  foi  a  Escola  Michael  Waldorf,  pois  suas  metodologias  se 

baseiam nas concepções da Pedagogia Waldorf que foi uma das teorias desenvolvidas por Rudolf 

Steiner e introduzida em 1919, em Estugarda,  Alemanha. A escola defende o desenvolvimento 

integral do ser humano, aspecto plenamente desejado pelo próprio Rudolf Steiner, que leva em 

conta as diferentes características das crianças e jovens, segundo sua idade aproximada. Ainda 

nessa pespectiva de investigação,utilizaremos a pesquisa bibliográfica, a partir de reflexões sobre 

o tema em torno das contribuições sobre o assunto,como referencial teórico, alencaremos entre 

alguns  teóricos;  autores  como:  ALARCÃO(2007);ANTUNES(2008); FERNANDES(2002); 

LANZ(1998);LIBÂNEO(2000); LUCKESI(1999); PERRENOUD(1999); STEINER(2003). 

O perfil  teórico-metodológico  dessa pesquisa incorpora contribuições  da evolução das 

concepções do pensamento pedagógico e da teoria desenvolvida por Rudolf Steiner. Dessa forma, 

a  avaliação  escolar  nos  coloca  à  disposição  um  legado  de  fundamentos  sistematizados  e 

introduzidos em diferentes momentos da história da prática escolar. Seguindo essa abordagem, 

esse trabalho será composto por três capítulos que inicialmente irá resgatar os conceitos histórico-

metodológicos  sobre  avaliação  da  aprendizagem escolar.  Num segundo  momento  explicitará 

sobre  algumas  considerações  gerais  sobre  a  Pedagogia  Waldorf  e  finalizando  um  estudo 

aprofundado sobre as concepções avaliativas na mesma perspectiva.

O trabalho pedagógico deve desenvolver-se no decorrer de todo o processo de ensino e 

não apenas na finalização de conteúdos, semestre ou ano letivo, mas na perspectiva em que o 

próprio aluno se torne agente e integrante do seu conhecimento. Assim, o objetivo dessa pesquisa 

quanto ao ato de aplicar provas, atribuir notas ou classificar alunos tem a finalidade de contribuir 

e  agregar  valores  metodológicos  diferenciados  em  relação  às  práticas  avaliativas  da 

aprendizagem convencionais, vazias e sem a intenção de acrescentar reflexões, unificar conceitos 

ou mesmo associar aprendizagens. O tradicionalismo vigente em sala de aula comete o equívoco 

no qual,  como alega Vasconcelos (2006),  os educadores  acabam por fazer  desta prática  uma 

concepção voltada mais para valores quantitativos do que qualitativos de verificação do processo 

de ensino aprendizagem. O que deveria ser um acompanhamento do processo educacional acaba 

se tornando o objetivo deste processo, para alunos, professor e escola. Vimos percebendo, a partir 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estugarda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner


de observações informais do cotidiano escolar que a avaliação não acompanhou as mudanças nos 

sistemas de organização e desenvolvimento dos núcleos escolares. Ocorre, então, a curiosidade 

de comprovar se realmente vivenciamos tais colocações, em sala de aula, onde o conteúdo a ser 

estudado ou praticado acaba como mero coadjuvante, sendo o ato avaliativo considerado com 

maior grau e importância. Nesse sentido, Luckesi (1990, p. 172-3) enfatiza que a avaliação tem 

fugido ao seu sentido constitutivo.

Ela é assumida como classificatória, pois que ai está à arma de uma pedagogia 
autoritária  e  conservadora,  como  o  educador  possui  o  poder  arbitrário  de 
classificar,  em  definitivo  sem  tribunal  de  apelação,  um  educando,  possui 
também a chave que impede (consciente ou inconscientemente) o processo de 
crescimento para a liberdade e autonomia e para o processo do conhecimento. 
Aquele  que  aprendeu,  aprendeu.  O  que  aprendeu,  fica  como  está.  É  a 
classificação por notas ou conceito. Desse modo, tanto será arbitrário e maléfico 
o  educador  “bonzinho”  que  piedosamente,  facilita  a  vida  dos  educando 
classificando-os  em  níveis  qualitativos  que  ainda  não  possuem  como  será 
arbitrário e maléfico o educador “durão” que, ardilosamente, cria artifícios para 
“quebrar” os educandos em testes e provas. Ambos estão trabalhando para um 
processo  antidemocrático  de  verdadeiro  acesso  ao  saber  e  à  competência 
necessárias para a vivência em sociedade. E a isso se some o exemplo fascista de 
conduta que tem amplas possibilidades de ser reproduzido no futuro. A conduta 
de muitos educadores (se é que são) é cópia de seus antigos mestres.

Analisando a citação, percebemos a significação que essa prática autoritária da avaliação 

da  aprendizagem  se  dá  em  decorrência  do  senso  comum  autoritário  dentro  da  sociedade 

capitalista  a  qual  vivemos;  sendo  a  classe  dominante  predominante  sobre  a  classe  menos 

favorecida sua repercussão no ambiente escolar acontece da mesma forma quando se separam os 

que tiveram melhor rendimento escolar classificando, enquanto que aqueles que não conseguiram 

esse  rendimento  ficam  excluídos  na  mesma  série.  Então,  a  prática  escolar  que  predomina 

atualmente está dentro deste modelo teórico que compreende a educação como mecanismo de 

conservação da sociedade.

 A  avaliação  precisa  alicerçar  objetivos  claros  e  precisos  que  possibilitem  o 

desenvolvimento raciocínio, e não apenas da memória como busca de informações. Fazendo a 

relação entre conhecimento social e o conhecimento das relações, o planejamento avaliativo, os 

objetivos educacionais,  a organização avaliativa e seus critérios  possibilitando a utilização de 

novas  estratégias  de  pensamento,  e  não  apenas  formas  mecânicas  e  de  rápidas  deduções.  É 

importante refletir sobre a real eficácia do ato de avaliar, e as metodologias avaliativas propostas 

objetivando  a  mensuração  do  desempenho.  No  entanto,  não  podemos  esquecer  a  função  do 

professor como o principal sujeito deste processo e, como tal,  cabe também a ele o papel de 

realizar  um  processo  avaliativo  coerente  no  decorrer  de  suas  aulas,  e  assim,  permanecer 

utilizando-os durante todo o processo. Que nossas pretensões sejam satisfeitas ao longo desta 

pesquisa, e que os objetivos iniciais propostos para análise, verificação e reflexão possam agregar 

valores positivos em nossas práticas e concepções educacionais até então vigentes.
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O ESPAÇO DO SABER COLETIVO: NOVAS CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO 

ESCOLAR

A avaliação é  tradicionalmente  associada  a valores comparativos  e classificatórios  em 

virtude dos valores de excelência que a sociedade exige, e é reforçada pela escola, professores e 

pelos próprios alunos. No entanto, o papel mais evidente estabelecido pelo ato avaliativo se dá na 

relação estabelecida entre a família e a escola. Libâneo (2002), explica que a nota se evidencia 

tanto para os pais, como para os alunos como uma mensagem que não diz nada a respeito do 

desenvolvimento inicial e final da aprendizagem, mas somente o que lhe pode acontecer até o 

final do ano. Portanto, a função da avaliação perante a família é a de relatar, numa perspectiva de 

prevenir,  advertir,  alertar,  elogiar,  tranqüilizar,  ou  seja,  exaltar  hierarquias  de  excelência  ou 

incompetência dos alunos.

As concepções referentes à atribuição de valor ao conhecimento através da avaliação, e 

conseqüentemente,  o  relato  numérico  do  rendimento  do  aluno  expresso  no  boletim  escolar, 

decorre  de  uma  perspectiva  histórica  tradicionalista  em que  professor  se  utiliza  de  critérios 

próprios, rígidos, absolutos e incapazes de viabilizar um posicionamento reflexivo e crítico dos 

alunos  diante  dos  conteúdos  trabalhados,  ou  seja,  exigem-se  apenas  conceitos  e  fatos 

memorizáveis. Dessa maneira, a compreensão sobre avaliação ainda sustenta-se, até os dias atuais 

na maioria das escolas, sob os valores e normas da pedagogia tradicional da época da educação 

dos  Jesuítas.  Saviani  (2003,  p.5)  comenta  que  “pautando-se  pela  centralidade  da  instrução 

(formação intelectual) pensavam a escola como uma agência centrada no professor, cuja tarefa é 

transmitir  os  conhecimentos  acumulados  pela  humanidade  segundo  uma  gradação  lógica, 

cabendo  aos  alunos  assimilar  os  conteúdos  que  lhes  são  transmitidos”.  Logo,  a  partir  desse 

contexto, a escola emerge no Brasil como uma realidade restrita as elites, pois a seletividade ao 

longo da prática educativa inviabilizaria a permanência de todos na escola.

Seguindo essa linha de pensamento, a escola e a avaliação do rendimento interligam-se de 

tal forma, que a prosperidade dos educandos passa a depender da sua capacidade de acumular o 

máximo de conhecimentos, integrar e interagir  no ambiente do saber. Com a idéia de que as 

gestões otimizadas das competências passaram a ser um meio para o alcance do sucesso, nada 

mais  lógico  para  escola  e  para  a  sociedade  capitalista,  utilizar  as  notas  e  conceitos  para 

disseminar as idéias de que sucesso ou fracasso dependem primordialmente do aluno. Assim,a 

capacidade de construir e reconstruir os conhecimentos em ambientes coletivos tornou-se uma 

arma  decisiva  no  desenvolvimento  das  habilidades  e  competências  na  construção  do 

saber.Romão (1998, p. 43) explica que “os problemas da avaliação da aprendizagem resultam 

tráfico ideológico das elites” e da proliferação de verdades absolutas; um exemplo claro sobre 

essas atitudes impostas pelas instituições escolares,  se dá na preservação da classificação dos 

conhecimentos  dos  alunos  simbolizada  por  meio  das  notas.Percebemos  que  essa  maneira  de 

constatar a evolução dos educandos ao longo do processo de ensino, nos remete uma mensagem 

intrínseca dentro do processo educacional e da lógica burguesa, ou seja, somente os bons serão 

capazes de alcançar o sucesso dentro do sistema social. Assunção, coordenadora e professora do 



ensino  fundamentantal,  disse-me  que  a  utilização  de  determinados  instrumentos  avaliativos 

isolados, como a aplicação de uma prova de maneira formal talvez possa medir com precisão a 

memória, no entanto é insuficiente capaz de mensurar as forças essenciais a serem percebidas, 

analisadas e observadas ao longo do processo de aprendizagem como a perseverança, motivação 

e o interesse.

Dessa forma, o aluno é estimulado apenas a decorar, memorizar, estudar e não a aprender, 

compreender  ou refletir,  assim os  objetivos  educacionais  da escola  esvaziam-se de  sentido e 

passam a  assumir  total  insignificância  para  o  aluno.  Compreender  a  concepção  de avaliação 

escolar  dentro  do  processo educativo  somente  será  possível  quando a  escola,  a  família  e  os 

educadores passarem a entender o real significado da educação e a importância dos principais 

eixos  intrínsecos  e  inerentes  ao  ser  humano,  anímico,  psico-emocional  e  espiritual,  que 

fundamentam a formação integral do individuo.

As metodologias  tradicionais  geralmente caracterizam-se como o  produto da atividade 

consciente  do  aluno,  no  entanto,  o  ensino  ocorre  sem aprendizagem ou  mesmo  como  uma 

instrução programada em que não se aprende. Objetivando apenas tirar uma boa nota e conseguir 

passar de ano, o aluno passa dentro desse contexto a almejar apenas atingir o padrão numérico 

mínimo de supostos conhecimentos exigível para sua aprovação, a média. Logo, a qualidade da 

aprendizagem e o aprimoramento da capacidade de analisar, criticar, meditar e interpretar fatos 

que possam a vir atuar sobre o aluno, seja na escola, comunidade ou no grupo social em que se 

construam suas vivências pessoais; ou ainda em situações que exijam seu posicionamento crítico-

reflexivo como cidadão são postas em último plano como foco principal para a família e a escola.

Tanto o educador como a própria instituição escolar parecem não ter consciência de que a 

escola é o lugar onde se constrói conhecimento e que logo, ao “rever o antes visto ou vivido, 

quase sempre implica ver ângulos não percebidos” (FREIRE, 1995, p.24). Portanto, as vivências 

pedagógicas anteriores devem guiar os educadores na busca de redefinir sua prática avaliativa; e 

isso  somente  será  possível,  mediante  a  adoção  de  ações  que  viabilizem a  democratização  e 

participação dos educandos através de uma estratégia metodológica que possibilite compreender 

e intervir no processo de construção de conhecimentos. Assim sendo, segundo Veiga (1996, p. 

110 – 11):

Cabe ao professor o desafio de transformar sua prática pedagógica de modo a 
garantir um espaço de interação em que haja a possibilidade de participação e 
troca de todos os alunos, sem privilegiar apenas aqueles que se destacam nas 
iniciativas ou na verbalização. É fundamental nessa interação que o professor 
assuma o papel de um interlocutor mais experiente, contribuindo efetivamente 
para  que  todos  os  alunos,  indistintamente,  consigam  apropriar-se  dos 
conhecimentos  essenciais  da  etapa  escolar  específica  em que  se  encontram, 
tendo  consciência  de  que  cada  momento  de  ensinar  –  aprender  é  um passo 
importante  para  interiorização  do  saber  sistematizado,  historicamente 
acumulado.

Nessa perspectiva, a Pedagogia Waldorf introduzida em 1919, por Rudolf Steiner através 

da Escola Waldorf Livre, parece ter inovado as idéias sobre educação visando superar sua visão 

fragmentada  através  de  ações  pedagógicas  voltadas  para  o  desenvolvimento  integral  do 

indivíduo. A implementação e o manuseio da metodologia e da didática no ensino e na educação, 
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diferenciada da prática tradicional, pôde redefinir o conceito sobre educar e passa a encarar o 

ensino como uma arte. 

Toda a abordagem de Steiner se delineia em torno do estudo geral do homem como base 

para as suas práticas educacionais. Sendo assim, foca o ensino numa perspectiva transformadora, 

emancipatória,  qualitativa  e  comprometida  com a efetivação  da  aprendizagem do aluno.  Sua 

finalidade em guiar o aluno na construção de um conhecimento voltado para os eixos morais, 

culturais,  sociais  e  intelectuais  estabelecendo  a  exercitação  avaliativa  através  de  atividades 

centradas no desenvolvimento da criatividade; e seu exercício, efetiva-se por meio de diversos 

instrumentos  que  viabilizam  expressão  do  saber.  Desse  modo,  os  professores  trabalham  os 

conteúdos a partir de contextos sociais em que o aprender se efetive significativamente, e que 

aluno passe a perceber que a matéria estudada se relaciona com os seus próprios objetivos, ou 

seja, através da capacidade criadora, auto apreciação,compreensão e soluções inovadoras. 

Perrenoud (1998) comenta que quando o professor ou a organização escolar define uma 

nota como sucesso ou fracasso no desempenho escolar, não necessariamente o resultado é capaz 

de demonstrar o conhecimento do educando numa perspectiva global. Portanto, a base ideológica 

desenvolvida por Rudolf Steiner não se limita a uma mensuração periódica e quantitativa dos 

conhecimentos, mas alicerça seu enfoque na observação e análise dos aspectos relacionados à 

solidificação e o progresso das aptidões e potencialidades individuais do educando ao longo do 

ano. Assim,a avaliação expressa uma “observação detalhada do desenvolvimento do aluno em 

vários  aspectos  da  sua  vida  escolar.  Sua  importância  fundamenta-se  na  análise  sobre  o 

desenvolvimento do aluno como um todo, ou seja, a totalidade deste ser, e expresso não através 

de notas dadas com números”,diz Assunção.

A avaliação da aprendizagem nessa perspectiva distingue-se do tradicionalismo vigente, 

devido à predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Sendo assim, a proposta 

pedagógica desse sistema de idéias não propõe um modelo de avaliação padrão, pois o aluno é 

analisado  conforme  suas  potencialidades  desenvolvidas  no  decorrer  do  processo  de  ensino-

aprendizagem  através  de  boletins  descritivos.  Ao  final  de  cada  período  letivo  os  professor 

descreve sobre a  evolução da aprendizagem do educando,  além de contemplar  considerações 

sobre a assiduidade, pontualidade, participação, trabalhos escritos e orais,dentre outros.Tudo leva 

a crer que, os professores das escolas waldorfs não se limitam ao paradigma processo-produto 

focando  o  ensino  a  notas  ou  resultados,  mas  na  introdução  de  processos  construtivos  como 

mediadores da prática educativa. Mediante o exposto, os professores foram questionados sobre 

quais os instrumentos, critérios e a importância da avaliação como componente da didática no 

processo de ensino aprendizagem?

“As práticas avaliativas são elaboradas englobando seus diferentes aspectos,  
pois  quanto  mais  variado  os  métodos,  mais  ricas  serão  as  expressões  da  
pluralidade das aprendizagens vivenciadas”(B.N.)

“Cada  criança  tem  a  chance  de  expressar  o  que  aprendeu  sem  temer 
frustrações  futuras  relativas  à  mensuração de  seus  conhecimentos,  por  isso  
leva-se em conta a totalidade do ser e não são dadas notas com números.”  
(P.H.)

Sendo assim, a prática avaliativa permitiu a reflexão do aluno, bem como a organização 



de  informações,  opiniões,  pontos  de  vista,  conceitos  e  conhecimentos.  Nas  atividades 

desenvolvidas conceituando formalmente como “prova ou teste” existe todo o desenvolvimento 

em torno de questionamentos em que possa ajudar o aluno a aprender a fazer síntese, ser lógico, 

escolher argumentos,  adquirir  clareza de redação.  Sua aplicação acontece quando o professor 

julga necessário ou através da solicitação dos próprios alunos, porém o objetivo principal dessa 

prática é com aprender e não quantificação do conhecimento. Nessa perspectiva, a essencialidade 

qualitativa  da  Pedagogia  Waldorf  em  acompanhar  o  desenvolvimento  do  aluno  fornece 

possibilidades para que seu pensar, sentir e agir amadureçam de forma equilibrada e completa. 

Batista, professor do 5º ano do fundamental II, explica que o “papel do educador consiste em 

levar as crianças a aprenderem na prática de forma significativa através de atividades artísticas e 

trabalhos práticos atrelando teoria e prática”.

De acordo com o depoimento anterior, de fato, restringir toda a aprendizagem vivenciada 

a  um determinado  período,  um momento  específico,  como  as  provas  parciais  ou  finais  não 

demonstram de maneira eficiente as habilidades aprendidas pelos educados em sua totalidade, e 

sim  apenas  determinados  pontos  de  alguns  assuntos  trabalhados  em  sala  de  aula. 

Conseqüentemente, para Steiner e seus seguidores a base da educação passa a ser nem o ensino, 

nem aprendizagem, mas desenvolvimento. Sendo assim, Masetto (2001, p. 101) afirma que “o 

professor deve oferecer novas oportunidades de aprender” e viabilizar atividades diversificadas 

que priorizem a reflexão e a interpretação do tema estudado. Assim,  através das observações 

realizadas ao longo do trabalho desenvolvido pelos professores-waldorfs foi possível concluir que 

as  suas  atividades  em sala  de  aula  não  priorizam a  intelectualização  precoce,  pois  crianças 

precocemente escolarizadas apresentam dificuldades de aprendizagem, cansaço escolar, perda de 

motivação. Logo, os conteúdos são ensinados artisticamente a partir das vivências sociais dos 

alunos,  e  decorre  de  um  trabalho  pedagógico  que  propicia  o  desenvolvimento  múltiplo  e 

individual do educando.

“As crianças são percebidas continuamente em seu desenvolvimento durante  

um  período  bastante  grande  e  isso  possibilita  uma  melhor  percepção  das  

mesmas pelo professor” (A.H.)

A metodologia Waldorf propõe dentro de uma aula, situações pedagógicas diárias em que 

o aluno retorne ou recapitule os conteúdos da aula anterior, vivencie a proposta do dia ou do 

presente e se familiarize com os conteúdos do próximo encontro de maneira parcial. Dessa forma, 

o novo saber se desenvolve continuamente de maneira integrativa com os demais conhecimentos 

trabalhados,além de  interligar-se  aos  conhecimentos  prévios  e  as  experiências  cotidianas  das 

crianças e jovens, e não a enfoques puramente intelectualizados e abstratos. Quanto às principais 

ferramentas  educacionais  trabalhadas  pelos  educadores  durante  o  processo  de  ensino-

aprendizagem, se constituem por meio de uma didática voltada para a construção do saber através 

de atividades colaborativas entre professor-aluno.

Complementando essas idéias, Campos (2003, p. 26) considera essa metodologia como 

“uma proposta pedagógica na quais estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, atuando 
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como parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um 

dado  objeto”.  Sendo  assim,  a  relação  professor-aluno  constrói  e  organiza  os  conhecimentos 

ligados aos conteúdos através da interação da criança com o meio e com as pessoas. Assim, 

atividades implementadas pelos educadores viabilizam oportunidades para que o aluno exercite e 

aperfeiçoe suas dimensões cognitivas, afetiva, ética, artísticas e sociais. Todos esses eixos têm o 

propósito de estimular o desenvolvimento das principais habilidades individuais do ser.

A avaliação  da aprendizagem aborda a  totalidade  do desenvolvimento  do sujeito  e  se 

vincula a uma ferramenta essencial,  o ritmo de absorção e produção dos conhecimentos.  Foi 

possível constatar que, a avaliação e seus demais aspectos são dirigidos através de atividades sem 

o peso do estigma da prova, mas através de exercícios e trabalhos permanentes que não levam em 

conta apenas o desempenho do aluno nas tarefas propostas, como também características como 

esforço, motivação, interesse, empenho, etc.

Nessa  abordagem,  o  professor,  ao  explicitar  um  assunto,  incentiva  os  alunos  a 

interligarem a  abordagem dos  conteúdos  à  ciência,  à  arte  e  aos  valores  morais  e  espirituais 

necessários ao ser humano. Atrelado a esse fato, as atividades recomendadas em sala de aula em 

relação  à  matéria  explicitada,  não  se  denominam exatamente  como  prova  ou  exame,  porém 

integram uma das estratégias pedagógicas para averiguação contínua e permanente referente ao 

progresso,  ampliação,  avanço,  evolução do sujeito  na construção de seu conhecimento.  Essas 

metodologias envolvem ações pedagógicas que permitem com que os educandos adquiriram não 

só o conhecimento, mas também o amadurecimento harmônico de que necessitam para sua vida 

futura.  Isto  visto  reafirma  a  proposta  waldorf  de  que  não  se  devem usar  mensurações  para 

analisar  o  nível  de  maturação  das  capacidades  singulares  do  sujeito,  pois  as  habilidades 

intrínsecas dos alunos não são mensuráveis e os focos das atividades docentes não se restringem 

aos resultados da aprendizagem, mas a todo o processo em si.

É óbvio que seja na infância ou juventude,  o período escolar deve ser vivenciado por 

momentos encantadores, prazerosos, construtivos e não permeados por traumas de notas baixas, 

repetições ou tensão de cobranças severas como as provas. Deve-se notar que nesse sistema, o 

professor-waldorf  busca  acompanhar  de  modo  consecutivo  e  uniforme  o  processo  de 

desenvolvimento do educando, e se a aprendizagem não está ocorrendo eficazmente, o educador 

intervém  no  processo  educativo  restabelecendo  diretrizes.  O  princípio  formador  das  idéias 

pedagógicas de Rudolf Steiner é o ritmo da aprendizagem e não repreensão, portanto as escolas 

não são seletivas, e se necessário, mas sem caráter excludente ou punitivo. Logo, as atividades ao 

longo  do  procedimento  educacional  caracterizam-se  principalmente  por  um  ensino 

essencialmente artístico, não intelectualizado e cooperativo.

De fato, essa concepção pedagógica não usa notas para mensurar o conhecimento, pois 

elas são um registro numérico praticamente sem significado. Que sentido teria uma nota 5 num 

exame? Será que o conhecimento apreendido foi metade de tudo que foi trabalhado em classe 

pelo professor, ou ainda incompetência e displicência do aluno no decorrer da apreensão dos 

conhecimentos. Além disso, a nota não demonstra o que é fundamental que se configura através 

da  constatação  sobre  a  maturação  cognitiva  do  aluno,  a  capacidade  de  aplicar  os  novos 

conhecimentos na vida prática, o relacionamento dos mesmos com o resto do mundo, etc. Steiner 

(1999) comenta que “a mania da avaliação, adquirida pelo fato de se fazerem anotações diárias na 



caderneta, poderá transformar-se na tentativa de ajudar constantemente o aluno sem registrar aí 

qualquer avaliação. O professor deveria atribuir a si próprio uma nota tão baixa quanto ao aluno 

quando este não conseguisse fazer algo, por ter sido ele quem não conseguiu transmitir-lhe o 

necessário”.

 Sendo  assim,  os  instrumentos  avaliativos  não  possuem  a  capacidade  de  medir  os 

principais elementos constitutivos da individualidade do ser,portanto a nota na perspectiva da 

escola tradicional visa objetivar o que é subjetivo, rotulado o educando como uma máquina que 

deve acumular o maior número de conhecimento possível. As práticas avaliativas mais comuns 

na Pedagogia Waldorf são as que buscam atrelar as vivencias as artes, a criatividade de maneira 

em que os alunos se sintam livres para expressar de forma fecunda o que aprenderam. Logo, as 

execuções das atividades qualificam-se por serem algumas individuais e outras grupais, mas sem 

o peso da cobrança ou exigência por parte do educador em torno de resultados finais. Através do 

cultivo  do  espírito  científico  investigativo,  outras  atividades  são  desenvolvidas  em grupo de 

forma colaborativa e por meio de estudos dirigidos, portfólios, experiências práticas, desenhos e 

construção de textos.

A falta de notas, diferentemente do ensino tradicional, retiram do professor a sua maior 

arma usada para impor disciplina, obrigar o aluno a estudar ou ameaçar reprovar. E, a partir de 

uma nova vertente, os professores segundo Steiner (2003) deixam de ser vilões e passam a ser 

verdadeiros artistas da educação. Os conteúdos se reconfiguram e passam a serem trabalhados 

numa perspectiva dinâmica,inovadora e reflexiva sempre motivando a participação dos alunos e 

suscitando seu interesse em aprender.Assim, as idéias pedagógicas trabalhadas pelas escolas que 

aderem essa filosofia não adquirirem as feições impostas socialmente decorrente de conceitos 

excludentes,classificatórios e quantitativos.

 A  Pedagogia  Waldorf  propõe  uma  nova  vivência  em  torno  do  ato  avaliativo,  não 

renunciando  a  avaliação  em  si,  mas  também  não  compartimentalizando  momentos  a  serem 

vivenciados.  O  aluno  waldorf  é  avaliado  continuamente  a  partir  de  seus  progressos  na 

aprendizagem,  expressando dessa forma um novo conceito  sobre avaliação  e “modificando o 

clima,  a  cultura,  as  regras  do  jogo  para  que  a  lucidez  não  destrua  a  auto-imagem,  a  auto 

confiança, o orgulho de pertencer a uma família,  o sentimento de ser capaz” (PERRENOUD, 

1998, p.166). 

Propor  atitudes  construtivas  revela  o  trabalho  no  desenvolvimento  das  verdadeiras 

competências, e a análise reflexiva acerca de uma observação qualitativa sob os aspectos globais 

que envolvem o aprimoramento dos conhecimentos, seja os fatos, gestos, raciocínios, estratégias 

e  decisões  em  torno  de  uma  atividade.  Uma  verdadeira  avaliação  deve  incluir  tarefas 

contextualizadas  que  possibilitam  contribuir  para  o  desenvolvimento  das  competências,  sem 

utilização formal de momentos específicos ou limitações de tempo para medir competências.

Construir uma avaliação voltada para considerações acerca das aptidões, conhecimentos 

prévios e constituídos numa perspectiva construtiva, e a disseminação de uma cultura que permita 

a  cooperação  dos  alunos  sem  estigmatizacão  em  torno  de  métodos  avaliativos  viabiliza  a 

construção de um novo olhar sobre o que é avaliar. “A observação deve passar necessariamente 

por um diálogo, auto avaliação e explicitação entre o professor aluno desta forma faz com que os 

mesmos  afastem  uma  possível  busca  e  discriminação  dos  erros”  (Perrenoud,  1998,  167). 
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Portanto, o método waldorf é um instrumento pedagógico voltado para análise e não o juízo de 

valor acerca da criatividade,  capacidade de criticidade e os possíveis caminhos na solução de 

problemas ou situações novas. Assim, o saber não constitui a objetivo principal da educação, mas 

integra um meio para que os educandos adquiram harmonia e estabilidade no seu processo de 

autoconhecimento sobre a ciência, as artes, os valores morais e espirituais, a realidade externa e 

com relação a si mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Rever as idéias que permeiam em torno do conceito de avaliar implica conseqüentemente, 

em revisitar como são concebidos os entendimentos e objetivos sobre educação, ensino, prática, 

metodologias,  formação humana, instituição escolar escola,  sociedade,  família e dentre outros 

integrantes sociais. A pedagogia Waldorf possibilita uma reflexão em torno não só da prática 

avaliativa comumente vivenciada de forma punitiva, classificatória e excludente dentro da escola, 

da sala de aula e da sociedade capitalista. Ela para além dos muros da escola, nos faz pensar em 

que valores e vivências estão sendo construídas dentro do ambiente escolar.E mais,até que ponto 

as ações pedagógicas pessoais de cada educador estão contribuindo para afastar os educandos de 

si próprios e fazê-los repudiar a escola em virtude de suas práticas traumáticas e semeadoras de 

medo,desmotivação,fracasso,incapacidade, frente as aptidões de outras pessoas dentro da mesma 

sala  de  aula.  Segundo  Davis(1990,  p.72)  “aprender,  em  suma,  não  consiste  em  incorporar 

informações já constituídas e, sim em redescobrir e reinventá-las através da própria atividade do 

sujeito”, e nesse sentido a avaliação tem um papel de diagnóstico da aprendizagem, no sentindo 

de construir em lugar de sentenciar, sendo esta última um instrumento contra a democratização 

do ensino. 

Analisando  as  idéias  de  Steiner  ao  longo  da  pesquisa,  e  a  partir  da  compreensão  da 

importância sobre os três eixos estruturantes do ser humano que são os aspectos físicos, psico-

emocional e o espiritual, de acordo com as peculiaridades de cada faixa etária, suas concepções 

pedagógicas visam contribuir para que o  desenvolvimento dos indivíduos aconteça de maneira 

saudável, abordando a individualidade e a totalidade das características que compreendem cada 

aluno.  Apoiado  nesses  princípios,Steiner  delineia  uma  prática  voltada  para  o  ensino  teórico 

acompanhado  pelo  prático,com  enfoque  nas  atividades  corpóreas,  artísticas  e  artesanais 

cultivando a ciência, a arte e os valores morais e espirituais. Portanto, diante destas múltiplas 

diferenciações  do  ensino  tradicional,  a  avaliação  da  aprendizagem  se  constrói  através  de 

atividades  que  contemplam  a  criatividade,  as  vivências,  aptidões  e  habilidades  individuais 

predominando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  Logo, as provas efetivam-se de 

forma não padronizadas e apenas quando necessário, prevalecendo atividades manuais e práticas 

sobre os conteúdos trabalhados,numa perspectiva qualitativa.

Os  professores-waldorfs  incentivam  a  capacidade  criadora  do  estudante,  e  todas  as 

atividades trabalhadas durante o ano transformam-se em termos formais nas temíveis avaliações. 

Verifica-se também que,não há cobranças excessivas,preocupação ou ansiedade em torno dessas 

trabalhos desenvolvidos,pois as experiências em sala de aula contemplam a liberdade,cooperação, 

integração dos alunos durante as estratégias metodológicas.Assim, o ato avaliativo não se limita 



em reprovar ou aprovar,e sim como diagnóstico do processo que vai ampliar  autoconhecimento 

do aluno.

Em seu aspecto formal, ao final de cada ano os professores elaboram boletins descritivos 

que refletem o desenvolvimento e progresso inicial e final do educando na sua totalidade como 

ser  humano.  Características  abrangendo  motivação,  interesse,  assiduidade,  pontualidade, 

participação,  trabalhos  escritos  e  orais  também são  considerados  como aspectos  relevantes  a 

serem observados. Portanto,Steiner em 1919,substituiu a pedagogia do fracasso e da repetência 

pela pedagogia da permanência,da conquista e da integralidade do individuo.A avaliação, nessa 

visão, redefini seu conceito e objetivos passando a associar-se a educação como parte integrante 

do processo de construção da aprendizagem.

Para além das provas, contribuir para uma proposta pedagógica de avaliação inovadora 

através da iniciativa escolar Waldorf possibilita aos professores “fundamentar uma antropologia, 

uma ciência educacional capaz de tornar-se uma arte da educação, uma arte da condição humana. 

Diante disso, verificamos que só poderemos compreender o homem se nos situarmos no presente 

e  compreendermos  a  trilha  que  a  evolução  da  Humanidade  percorreu,  a  partir  de  então 

perceberemos que se torna essencial instituir metodologias em que os alunos demonstrem sua 

capacidade de analisar e desenvolver seu conhecimento de forma que a avaliação valorize não 

somente os conteúdos, mas suas habilidades e competências.

Nessa perspectiva,  este trabalho monográfico, no decorrer do desenvolvimento de seus 

três capítulos, aponta para análise dos dados da pesquisa que a “principal meta de uma Escola 

Waldorf, como é o da Escola Waldorf Micael, é desenvolver na criança cabeça, coração e mãos 

através de um currículo que balanceia atividades escolares” (STEINER, 2000). A educação tem 

como foco o desenvolvimento intelectual, anímico (psico-emocional) e  espiritual do indivíduo, 

portanto essa metodologia busca despertar no aluno o prazer de conhecer o novo, não negando o 

ato  avaliativo  em  sim,mas  não  restringindo  o  ensino  e  a  aprendizagem  a  atividades 

competitivas,excludentes,punitivas  ou  classificatórias.  Dessa  forma,  essa  pesquisa  viabilizou 

refletir e compreender como ocorre, e quais os objetivos da avaliação da aprendizagem baseada 

na Pedagogia Waldorf frente aos diferentes paradigmas vigentes no sistema escolar atual. Para 

fundamentar toda a pesquisa foram utilizadas idéias de vários autores que com suas concepções 

nos  permitiram  maiores  esclarecimentos  sobre  a  avaliação  da  aprendizagem  em  geral  e  na 

perspectiva  de  Rudolf  Steiner.  Assim,  os  fundamentos  filosóficos  que  constituem  a  prática 

avaliativa na perspectiva waldorf se baseiam numa lógica integral, abrangendo todos os aspectos 

intrínsecos do individuo e não se limitando apenas aos aspectos cognitivos.

A  escola  deve  ser  um  espaço  que  possibilite  o  aluno  a  ampliar  e  consolidar  não  só  os 

conhecimentos, mas que forneça o suporte necessário para o seu desenvolvimento como um todo. 

Portanto, o ato avaliativo, diferentemente da escola tradicional, vai permitir ao aluno conhecer 

seus  avanços  e  dificuldades,  sem  o  cultivo  da  cultura  do  medo,  temor,  angustia.  Logo, 

verificamos que os professores waldorfs buscam manter  o compromisso ético e filosófico na 

implementação de práticas que permitam o aluno construir diálogos significativos através de uma 

educação  problematizadora,  reflexiva  e  colaborativa.  Segundo  Freire  (1998),  ninguém educa 

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo, ou 

seja, a educação como prática da liberdade exige de seus indivíduos (educador-educando) uma 
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nova  concepção  acerca  de  suas  idéias.  Parece  que  estas  idéias  estão  presentes  na  prática 

waldorf,já que para os educadores Waldorf, a meta principal da educação é formar indivíduos 

livres. 

Por  fim,  a  avaliação  na  visão emancipatória  se  institui  como um ato pedagógico  que 

proporciona o acompanhamento  acerca  do progresso,  limitações,  mudanças  na aprendizagem, 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade reflexiva. De tal modo,que a atribuição de notas 

ou conceitos para reprovar ou aprovar o educando torna-se insignificante mediante a sua real 

dimensão.Sua  nova  conceituação  na  abordagem  waldorf  passa  a  integrar  estratégias 

metodológicas para a intervenção, reformulação e superação das dificuldades de aprendizagem 

para  continuar  o  progresso na  construção  do  conhecimento.Sendo  assim,os  fundamentos  que 

envolvem o  ato  avaliativo  na  Pedagogia  Waldorf  constituem uma  prática  autêntica,  direta  e 

profunda.Logo,o processo de educação emancipatória é necessário para que

o aluno e professor participem de todas as fases desse processo educativo, inclusive na avaliação 

e  na  determinação  de  qual  o  real  valor  representativo  que  o  sistema  escolar  impõe  sobre  a 

quantificação da aprendizagem escolar.
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