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Apresentação

Dentro da situação escolar do aluno, a avaliação tem se constituído um momento
bastante preponderante nas discussões docentes, pois é sabida que as práticas são
sempre julgadas a luz de critérios pré-estabelecidos.
Tenho observado nas diversas unidades escolares onde trabalhei, bem como nas
diversas etapas escolares, que o momento da avaliação gera conflitos, questionamentos
e análise de toda a comunidade escolar.
Dentro do processo educativo, pretendo trabalhar o tema avaliação e o desafio da
aprendizagem e do desenvolvimento humano que ela propicia.
Procurei fazer uma retrospectiva dos meus tempos escolares, comparando as
minhas avaliações, então conteudistas, factuais e punitivas com a busca que os
professores tem tido hoje em dia na procura de uma avaliação mais criativa e menos
punitiva.
Construí meu trabalho no sentido de contar com a experiência adquirida no meio
escolar, mesmo encontrando resistências em relação à sociedade que ainda privilegia
uma avaliação tradicional e classificatória.
Acredito que esse desafio de promover uma avaliação autêntica, não é fácil, mas
é o caminho mais justo para uma sociedade humana.
È grande o desafio; porém, como dizia o poeta, “Tudo vale a pena quando a
alma não é pequena”.
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Foi assim que tudo começou...

Desde criança, gostava de brincar com minhas amigas e com meus irmãos
menores de escolinha. Era uma brincadeira comum e executada pelas crianças de forma
simples e prazerosa.
Eu não fugi à regra, pois adorava brincar de “professora”, ensinava coisas que já
sabia e que achava que as professoras ensinavam. Essas brincadeiras eram baseadas nas
aulas que eu assistia, enquanto cursava a escola primária.
Foi em minha casa que comecei a ter contato com as primeiras letras, sob o olhar
atento do meu pai, que, mesmo tendo estudado até a 4ª série, estava sempre procurando
me ensinar o que sabia, do seu jeito. Para isso, comprou uma cartilha “Caminho Suave”,
que era lida por nós todos, logo após o jantar. Ele me ensinava a ler e a escrever com
muita simplicidade e alegria, sempre destacava que aprender era importante na vida.
Para ele, o estudo era a única maneira de uma pessoa melhorar de vida, visto que ele
tivera poucas oportunidades, morava longe da escola e as crianças, no seu tempo,
tinham de ajudar a família com seu trabalho. Dizia que o estudo era uma maneira de se
conquistar um objetivo na vida, que nós deveríamos estudar para termos um futuro
diferente do seu, visto que trabalhava numa fábrica têxtil como operário. Segundo meu
pai a conceituação de professora era muito boa, valorizada e estimada, e assim desejava
que tanto eu como minhas irmãs fôssemos professoras.
Outro fator, que contribuía para isso, era a existência de um pequeno baú onde
meu pai organizava uma pequena biblioteca com um total aproximado de 20 volumes
(entre histórias, crônicas e fábulas de renomados escritores), ele incentivava o nosso
hábito de leitura. Isso era sempre aliado aos constantes conselhos para estudar e prestar
atenção nas aulas.
Lembro-me, como se fosse hoje, do meu primeiro dia de aula...Estava eu com
meu caderninho, lápis e borracha, tudo novinho e cheiroso, indo para a escola com
minha mãe. Fomos a pé, pois eu estudava a três quarteirões da escola.
Ao chegar à escola, fomos ao pátio e a diretora começou a fazer chamada dos
alunos por classe, eu estava com medo, pois era a primeira vez que ia ficar sozinha,
longe de minha mãe, mas fui até a fila da minha classe e, junto com a professora, fomos
até a nossa sala de aula.
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Minha primeira professora... Lembro-me muito bem: sua fisionomia, sempre
tranqüila, atenciosa, prestativa, nunca faltava, estava sempre pronta a nos ajudar.
Fui alfabetizada pela cartilha “Caminho Suave” na escola e nesta aprendi,
através da memorização, a decorar as sílabas, não havia a estratégia de partir de textos
do cotidiano como fazemos hoje com nossos alunos.
Tanto as práticas de leitura como de escrita eram feitas pelo método tradicional,
serviam para a finalidade numérica, classificatória e objetivava que o aluno tirasse nota
e conseqüentemente, “passasse de ano”.
Hoje, vejo que ler e escrever possui uma finalidade mais expressiva e
abrangente, ou seja, permite-nos obter informações para formarmos conhecimentos e
usá-los de forma adequada.
É evidente que a leitura constante e a troca de informações servem para
incrementar a minha profissão como educadora.
Quando fui alfabetizada, os alunos jamais questionavam a professora, ela era a
detentora do saber, nós aqueles que escutavam e aceitavam as idéias de forma passiva
sem maiores questionamentos.
Hoje os alunos não usam mais cartilhas e sim livros de conteúdos adaptados ao
seu cotidiano. Muitos alunos chegam às escolas com dificuldades, alguns não tem
coordenação motora, outros são portadores de necessidades e outros chegam com
bastantes informações e também com o apoio da família.
Vale destacar que a grande maioria dos alunos vem com o pré-escolar concluído,
e que formata uma fase anterior com um mínimo de aprendizado, sendo que eu não
cursei o pré no meu tempo de escola, pois não era obrigatório.
As práticas atuais de ensino têm técnicas e estratégias melhores, mas não
podemos desprezar as metodologias anteriores, pois, se assim fosse, como
explicaríamos que não esquecemos o que sabemos até hoje? Provavelmente não
lembraríamos de nada.
O ato de ler que mais fascina, hoje, os nossos alunos são aquelas que comentam
sobre a mídia, principalmente revistas e jornais. Embora essa leitura não seja totalmente
geradora de conhecimentos específicos, cabe ao professor promover adaptações,
tornando-as produtoras de algum tipo de conhecimento. Da mesma forma o estimulo à
leitura de livros para-didáticos deve ser uma constante ao aluno, proporcionando uma
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abertura para a indicação de alguns outros gêneros literários. Eu percebo agora em razão
da minha experiência adquirida em sala de aula como não recebi estímulos que
produzissem e praticassem o hábito de leitura no meu ambiente escolar.
A maioria dos meus professores marcou positivamente minha vida escolar,
infelizmente, com alguns tive experiências menos interessantes, pois não tinham
paciência, privilegiavam os alunos que eram de classe social melhor, faziam diferenças
e isso era bem visível, às vezes, até por algum capricho, queriam reter o aluno, não se
preocupavam em ajudar àqueles que tinham dificuldades, mantinham um estilo de
ensino homogêneo para todos. Vemos, hoje que os alunos não são iguais, cada um tem
seu tempo para aprender e temos que ter um olhar diferente para isso. É notório que a
heterogeneidade configure nossa sociedade e na sala de aula não é diferente, portanto,
hoje, compreendo como havia a distinção de alguns professores em relação aos alunos.
No que se refere às disciplinas, lembro-me de que as aulas de Matemática eram
angustiantes, eu tinha muito medo de cometer erros. Essa matéria era ensinada de forma
mecânica, tudo tinha que ser decorado. O medo da repreensão era constante, tinha
pânico de que a professora chamasse a atenção e via o erro como punição.
Essa prática punitiva que tanto se critica, tem sido alvo de profundas reflexões
no meu ambiente escolar, pois percebo o quanto é pernicioso para o bom andamento do
aprendizado escolar. Procuro estar sempre atenta à prática do dia-a-dia, tentando reduzir
o número de erros, desenvolvendo as oportunidades para o acerto de maneira que o
aprendizado seja o mais transparente possível. Dentro desse leque de opções inclui-se a
matemática como uma matéria difícil, complicada e temida pelos alunos. É nesse
momento que reside a minha prática no sentido de demonstrar que os números são uma
presença constante no cotidiano das pessoas e em todas as suas ações diárias.
O ensino de operações tem sentido para o aluno, ele sabe o porquê de aprender,
que a matemática está dentro do seu contexto. Antes jamais saberíamos, que sentido
aquilo teria na nossa vida. Lembro-me que perguntava: “Por que sou obrigada a
aprender isso?”, “Onde vou usar?”.
Meu contato com a Geometria foi mínimo, pois sempre ficava para ser ensinado
no último bimestre e acabava sem ser ministrado. Hoje percebo como é importante
compreender as suas noções básicas, que as medidas são números que estão presentes
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diariamente nas nossas ações.
Em relação à História, aprendíamos muitos nomes de heróis e datas, era
necessário decorar tudo isso, o que a tornava enfadonha e promovia a idéia de que só
havia heróis e vilões. As outras pessoas eram meras figuras decorativas.
A pratica atual da História não é mais estática e impessoal, privilegia a produção
e a construção do seu espaço e o seu presente. Todos participam dela, sendo famosos ou
desconhecidos. Essa mensagem é importante para a formação da identidade social e
cultural do aluno.
Ensino para meus alunos que a história não é feita só de heróis e datas, tão pouco
por alguém sozinho, e sim pelo trabalho coletivo de todos. Valorizo a equipe e a
cooperação para que eles adquiram tudo isso.
Em relação à Geografia, aprendi a fazer mapas e a responder questionários. Nós,
alunos, não sabíamos a finalidade concreta dessas atividades.
Hoje, procuro ensiná-la de um modo que leve o aluno a desenvolver um
conhecimento sobre o mundo em que vive, a partir de seu local de vivência, além de ser
uma forma que contribui para a construção de um modelo de cidadania, no qual a
realidade (espacial e temporal) é vista como algo em produção e, mais ainda como meio
circundante no qual o aluno vive e sobre o qual possa agir.
Com relação à matéria de ciências, víamos os cientistas como um personagem de
histórias de ficção. A maioria das questões eram meramente decorativas e a única
experiência que me levou a pratica de atividade foi a feita com feijão e algodão, onde
observava o crescimento das plantinhas, colocadas em algodão molhado numa tampinha
com alguns feijões e observava por alguns dias o que acontecia com eles.
Como professora, espero que meus alunos busquem soluções para seus
problemas, que investiguem, que percebam que os inventos não são acabados, que
podem ser melhorados, ou que levantem outras hipóteses sobre algo. A ciência não é
definitiva, pode ser reinventada a qualquer momento: As experiências são motivadoras e
produzem atitudes de crescimento.
Após o término da oitava série, ingressei no curso colegial com especialização
em magistério. Após quatro anos de estudo conclui o curso de magistério, sendo o
mesmo feito em minha cidade.
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Vale lembrar que desde a época do primário já me interessei em “estudar para
professora”. Fato este que consumei de forma a realizar este meu sonho.
Nele, lembro-me de algumas disciplinas que me ajudaram em meu trabalho de
professora, como a Psicologia, que ajudou a entender mais sobre as fases de
desenvolvimento.
Gostei também das aulas de Didática, lembro-me de que aprendíamos a lecionar,
fazíamos cadernos de preparação de aulas: “Quando entrei na minha sala de aula, como
professora, percebi que não dava para seguir aqueles cadernos, que, ao ministrar minhas
aulas, era necessário partir da realidade dos alunos, pois não era apenas chegar e passar
aquelas atividades para os mesmos, sem que eles as compreendessem”.
Todo esse aprendizado adquirido, agora seria testado na sua prática e de forma
efetiva. Como estava ansiosa para enfrentar a realidade da sala de aula e produzir meu
primeiro contato com os alunos e a vida escolar.
A experiência que tive enquanto aluna de magistério foi baseada no modelo de
ensino voltado para o tradicional e, hoje, com as novas concepções, preocupo-me em
trabalhar com uma diversidade de textos, parto das idéias que os alunos têm, valorizo o
que eles já sabem para planejar o meu trabalho.
Formei-me, mas não comecei a trabalhar já de início, era difícil e para conseguir
uma sala de aula, naquela época, tinha que ir até a Delegacia de Ensino de Jundiaí, fazer
cadastro para escolher as aulas.
Tentei alguns anos e não obtive sucesso. Foi quando, na minha cidade, surgiu
um concurso para professor de ensino fundamental – PEB-I, prestei, consegui me
classificar, mas, demorou, para que eu fosse chamada.
Prestei outros concursos para Educação Infantil e para Educadora de Creche, nos
quais também fui aprovada.
Em 1998, comecei a trabalhar com alunos, ministrando aulas para uma turma de
Educação de Jovens e Adultos por um ano, como contratada pela prefeitura de minha
cidade. Foi uma experiência muito boa, apesar de minha pouca experiência enquanto
professora em sala de aula. Apesar das dificuldades, recebi a ajuda dos alunos, escola,
professores e direção que muito me auxiliaram nesse meu primeiro ano de trabalho
como professora.
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Gostei muito dessa primeira experiência, tive alunos, de faixa etária bastante
distinta (dos 20 aos 72 anos), tinham uma vontade enorme em aprender a ler, a escrever
e a resolver cálculos, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, quando então
seguiam para a escola no período noturno.
Eles valorizavam o ensino, eram muito interessados e queriam aproveitar o
tempo em que não puderam estudar.
No ano seguinte, fui chamada através de concurso para trabalhar numa creche
com crianças de seis meses a sete anos, do berçário até o pré-primário. Também foi uma
experiência boa, compreendi como trabalhar com as diversas fases de desenvolvimento
infantil.
No outro ano, para minha alegria e a de meus familiares que torciam para que eu
conseguisse efetivar , fui chamada para trabalhar no ensino fundamental, onde estou até
o presente momento.
Nos meus primeiros anos enquanto professora, procurei meus espaços, busquei a
autonomia para decidir as coisas, tive sim momentos de indecisões, mas consulto
sempre opiniões de pessoas mais experientes no ambiente escolar.
Nesse meu papel de professora, estou sempre pronta a me atualizar, faço cursos
de capacitação, leio livros, elaboro reflexões sobre a minha prática em sala de aula; e o
que aprendo com os pares e me ajuda a melhor trabalhar com os alunos.
Não sou dona do saber, não sei tudo, por isso acredito que é importante estar em
busca de novos conhecimentos.
Tenho humildade, procuro dividir o que sei e buscar o que não sei, vou atrás das
minhas dúvidas, penso no coletivo, articulo com a reflexão e a criança.
No ano de 2003, através de um processo seletivo, entrei para a faculdade de
Pedagogia, pois acredito ser importante o professor buscar novos conhecimentos e
aprendizados, uma vez que os mesmos esão em constantes mudanças.
Essa minha entrada para a faculdade foi difícil no início, aos poucos superei e,
hoje, vejo que esse curso ajudou a ver a escola e os alunos com um outro olhar, que
cada um é diferente; todos têm suas dificuldades, limitações. Nós, professores, não
somos detentores do saber, estamos em constante aprendizado, cada aluno tem seu
tempo de aprender e devemos trabalhar com essas diferenças.
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Outra experiência que gostaria de contar ocorreu-me quando lecionei para uma
turma da escola de zona rural, aprendi muito com as crianças de outra realidade social.
Era um lugar tranqüilo, os alunos eram dóceis, simples, e apesar da maioria de
seus pais terem pouca ou nenhuma instrução, tinham boa vontade em querer aprender.
Tinham muitas dificuldades de aprendizagem, mas eram preocupados em adquirir
conhecimento. Sabiam que estudar era muito importante e não queriam trabalhar no
sítio, pensavam na escola como um bem a ser conquistado e um objetivo de vida.
Fiquei um ano com essa classe e, no ano seguinte, voltei para a cidade.
Não pensem que eu aprendi tudo. Não. Estou descobrindo as coisas com as
crianças, também há dificuldades que surgem. A cada texto lido, a cada aula ministrada,
a cada situação escolar vivenciada, percebo como a minha prática pedagógica se
enriquece e é reconstruída.A reescrita da prática escolar é uma constante. Não pára
nunca.
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Avaliação
Neste trabalho minha proposta é observar uma questão importante do processo
ensino-aprendizagem: A avaliação do rendimento escolar.
O que eu preciso saber e aprender sobre a avaliação da aprendizagem escolar?
Passei a maior parte da minha vida sendo avaliada e agora estou avaliando os
meus alunos. Conheci os dois lados dessa prática e agora ainda encontro sérias
dificuldades, ao encarar uma avaliação e a cada momento percebo uma nova forma de
encarar a questão.
Muitas idéias são veiculadas sobre esse assunto, muitas teorias são formuladas
sobre esse tema, mas a prática está presente na nossa vida e nos questiona a todo o
momento.
É uma constante indagação que permeia toda a prática escolar em todos os
setores da educação.
O ensino é um processo importante no cotidiano dos alunos e por isso provoca
mudanças nos mesmos. E sabemos que muitas crianças e jovens são enviados às escolas
com diversos interesses, sendo que muitos comparecem a escola com o objetivo de
preencher um espaço familiar enquanto outros são direcionados para uma carreira
universitária e outros procuram apenas um diploma visando o mercado de trabalho.
Dentro dessa diversidade cultural e econômica a escola torna-se um espaço em
que cabe aos professores modificar e proporcionar algumas mudanças nessas pessoas,
fornecendo-lhes instrumentos para pensar, sentir e redimensionar o seu cotidiano e
também a si mesmo. Mas para verificar se estamos cumprindo esse papel, é necessário
que avaliemos essa aprendizagem através de mecanismos que permitam auxiliar o
educando na busca e na construção de uma vida da melhor.
Distingo a avaliação como um processo abrangente da existência humana, que
implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, suas
resistências, suas dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer
para superar os obstáculos. Já a nota, é uma exigência do sistema educacional, mesmo
que no futuro não haja mais nota, acredito que haverá a necessidade de continuar
existindo a avaliação, para poder acompanhar o desenvolvimento dos educandos e
ajudá-los em suas eventuais dificuldades.
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A avaliação escolar é, antes de tudo, uma questão política, ou seja, está
relacionada ao poder, aos objetivos, às finalidades, aos interesses que estão em jogo no
trabalho educativo; numa sociedade de classes, não há espaço para a neutralidade:
posicionar-se como neutro, diante dos interesses conflitantes, é estar a favor da classe
dominante, que não quer que outros interesses prevaleçam sobre os seus em nenhum
momento.
Quando se fala em avaliação, um posicionamento fundamental refere-se aos
objetivos da educação escolar, pois deles, é que derivarão os critérios de análise de
aproveitamento.A avaliação escolar está relacionada a uma concepção de homem, de
sociedade (que tipo de homem e de sociedade queremos formar), ao Projeto Pedagógico
da escola. Encontrei aqui uma distorção, de modo geral, não se percebendo a
discrepância entre a proposta de educação e a prática efetiva.Temos que superar esta
contradição através da reflexão crítica e coletiva sobre a prática.
Na minha formação, as atividades pedagógicas tinham um instante específico
para ocorrer quanto à avaliação.
Era prevista uma definição entre o momento de ensinar, o momento de aprender
e o momento de mostrar conhecimentos.
Não havia, no meu tempo escolar, diferentes graus de complexidades no período
de avaliação, nem se levava em conta as diferentes habilidades desenvolvidas ao longo
do processo de ensino aprendizagem. As atividades pedagógicas, dificilmente,
representavam toda a avaliação que se deveria abranger de forma ampla, limitava-se à
mera avaliação do aluno com pretensão universalizante, dificultava a detecção de
eventuais problemas no aprendizado e não proporcionava criação de oportunidades para
que os alunos expressassem suas potencialidades.
Tais atitudes englobavam os conhecimentos formais de fatos e acontecimentos
históricos, não permitiam a criação de atitudes, comportamentos e a possibilidade de
elaborar conhecimentos a partir de experiências e pontos de vistas pessoais que
pudessem, ser expressos e debatidos coletivamente.
A maioria das dúvidas em torno da avaliação tem sido ocasionada pelo fato da
discussão da importância desta avaliação como melhora do conhecimento. Haja visto
que o erro deve ser uma oportunidade para o acerto e não um motivo de crítica
depreciativa.
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Muitas respostas, pesquisas tem sido configuradas para despertar a atenção no
processo de avaliação e educação.
Compreender essa avaliação no sentido de apontar perspectivas não arbitrárias
eliminando os equívocos teóricos castradores dessa prática pedagógica.
As teorias, os modelos, os métodos, não raras vezes, são classificatórias,
revelando uma imagem numérica e autoritária.
As discussões de professores, alunos, pais em geral, em relação à avaliação tem
demonstrado uma ótica tradicional e conservadora dessa prática. Entendemos via de
regra, a avaliação como um procedimento que se resume a um certo momento a uma
certa data dentro do processo educativo, seguindo a uma regra burocrática. Na realidade
reduzem a avaliação a uma prática de registro de resultados sobre o desempenho dos
mesmos em um determinado período letivo.
E o que mais tenho observado nos encontros que temos em nossa unidade
escolar, são os efeitos melancólicos que a avaliação promove nos alunos e nos
professores quando as notas não são em sua maioria, razoáveis.
São frases comuns dos professores: “o aluno não estudou nada do que solicitei”,
“eles não tem vontade de estudar”, “eu ensino, ensino eles não estão nem aí”, “fiz uma
prova fácil e poucos acertaram”.
A avaliação normalmente reflete a finalização do processo educativo, tornandose um fenômeno a ser enfrentado e tanto é, que muitas vezes o aluno demonstra
ansiedade ao fazer uma avaliação ou um certo temor ou até mesmo um descrédito.
Essa imagem tradicional da prática avaliativa com provas, notas, números,
recuperação, registros e reprovação tem sido então, um enigma tanto para professores
como para o aluno.
A classificação de notas e conceitos acaba deixando o professor e também o
aluno num dilema, pois mal acaba a avaliação ela é relegada ao passado visto que já
entra como matéria dada e, mais nada precisa ser retornado, e nem mesmo o professor
procura rever seus acertos ou erros nesta prática avaliativa.
Avaliar é dinamizar oportunidades de ação-reflexão, num acompanhamento
permanente do professor, o qual incitará o aluno a novas questões a partir de respostas
formuladas.
A nova concepção de postura de avaliação exige uma mudança do professor.
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O professor deve investir suas energias e potencialidades não no controle do
que é transmitido, mas sim, na aprendizagem dos alunos.Para isto é necessário
recapacitação no que diz respeito ao processo de conhecimento do aluno.
Quando questiono como o aluno aprende, vejo que o professor terá que mudar
sua forma de trabalho em sala de aula, superando tanto os conteúdos desvinculados das
reais necessidades das crianças, quanto à metodologia passiva, de presença tão marcante
ainda na escola brasileira. E o professor, como coordenador do processo está mais
inteiro na relação pedagógica.
Com isso, o aluno perceber de maneira diferente, reconhecendo o professor
como aquele que está ali para ensiná-lo, para ajudá-lo nas suas dificuldades.
Hoje vejo mesmos que aqueles que tem dificuldades de aprendizagem percebem,
que são capazes de aprender, pois os professores estão mais preocupados com a
aprendizagem do que com a nota.
Sabemos que na prática da ação pedagógica, questionamos qual é o nosso papel:
cumprir o programa, ou comprometermos-no com a aprendizagem do aluno? Sei que
cumprir o programa acaba tendo um peso enorme, mas não podemos perder de vista o
essencial da escola. Na verdade, o conteúdo deve ser adequado e adaptado a cada
clientela escolar e cada realidade escolar.
Com isso a efetiva mudança da mentalidade vem articulada a uma mudança de
prática.O maior objetivo do professor não deve ser o de saber o quanto o aluno sabe,
mas sim o de garantir a aprendizagem de todos mesmo tendo ciência de que a
homogeneidade é difícil de ser conquistada. A diversidade cultural é o campo que
norteia o ambiente escolar e não deve ser desprezada como experiência cotidiana.
Encontra-se hoje, bastante disseminada a idéia de que a avaliação deve ser um
processo contínuo, não se reduzindo aos momentos das provas e de trabalhos.
Diariamente, a cada aula, o professor realiza diferentes formas de sondagens e de
verificação de aprendizagem, de modo a constatar em que medida ela pode avançar em
seu trabalho.
Segundo o relato de Philippe Perrenoud (l999) abaixo nos parece bastante
familiar:
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Quando um aluno conta seu dia, não diz nada de muito preciso sobre
os conteúdos, mas os pais sabem, quase sempre, se seu filho fez prova
ou recebeu resultados de uma prova anterior. Na imagem que os pais
têm da escola, as lições e as provas são valores seguros: cada um
pode compreender como funciona uma determinada aula, porque
passou em uma de dez a quinze anos de sua própria vida(Perrenoud,
1999, p. 147).

Observei também que todo processo de ensino-aprendizagem necessariamente
implica alguma regulação, ou seja, toda aula, mesmo quando pretende seguir fielmente
um roteiro previamente definido, sempre leva em consideração a dinâmica do seu
desenvolvimento, a reação dos alunos. Portanto, a aula é sempre resultado de uma
relação que se estabelece entre o professor, o aluno e o conteúdo abordado. A avaliação
mais eficiente, segundo Perrenoud, é a que aproveita essa dinâmica.
A avaliação da aprendizagem não é e não pode continuar sendo e submetendo a
todos de forma arbitrária como uma ameaça ou como uma marginalização do aluno. Ela
deve ser vista como um recurso pedagógico útil e imprescindível ao educador no
sentido de auxiliá-lo para que o educando caminhe melhor no seu estudo.
Concordo com a teoria que a nota e o exame não representam avanços que
sirvam para captar suas dificuldades, perceber suas resistências e possibilitar uma
tomada de decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos.
A nota é uma exigência formal do sistema educacional, mas o seu fim, não
promove o desenvolvimento do educando de ajuda e suas eventuais dificuldades.
Posso entender que a nota de uma prova é apenas uma das formas de se avaliar.
Assim podemos atribuir notas sem ser por prova nem com o avaliar sem ser por nota.
Penso que o educador precisa estar mais preocupado em ajudar no processo de
construção do conhecimento, do que se preocupar com o que ele errou.
A forma como a nota é trabalhada na escola reforça a presença de uma
pedagogia comportamentalista baseada no esforço-recompensa, prêmio-castigo.
Segundo Perrenoud: “O ato de avaliar não é um ato neutro que se encerra na
constatação. Ele é uma ato dinâmico, que se implica na decisão de”o que fazer”.
(Perrenoud, 1999).
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Tanto o prêmio como o castigo são deseducativos, uma vez que, o prêmio gera
satisfação e dependência e o castigo gera: revolta e também dependência.
A nota, ao invés de o elemento de referência do trabalho de construção de
conhecimento, passa desempenhar o papel de prêmio ou de castigo, alienando a relação
pedagógica na medida em que o aluno e o professor passam a se preocupar somente
com a nota, deixando de lado a aprendizagem.
Em cima dessa profusão de conceitos, notas e números, vêm à cabeça do
professor uma série de indagações, provenientes de toda essa sistematização a que ele é
induzido a organizar em sua rotina diária.
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Avaliar para quê?
Podemos encontrar uma gama enorme de respostas para essa pergunta.
Avaliar para: atribuir nota, registrar. Mandar a nota para a secretaria, cumprir a
lei, ter documentação para se defender em caso de processo, verificar, constatar, medir,
classificar, selecionar os melhores, conseguir silêncio na sala de aula, mostrar
autoridade, discriminar, marginalizar, domesticar, mostrar quem é incompetente, dar
satisfação aos pais, rotular, comprovar o mérito individualmente conquistado, incentivar
a competição, preparar o aluno para a vida, diagnosticar, investigar, tomar decisões, não
ficar fora da prática de outros professores, ver quem pode ser aprovado e reprovado,
eximir-se culpa, achar os culpados, ver quem assimilou conteúdos, detectar avanços e
dificuldades, ver como o aluno está se desenvolvendo, acompanhar o processo de
construção do conhecimento do aluno, estabelecer um diálogo educador-educandocontexto de aprendizagem, avaliar para que o aluno aprenda mais e melhor.
O que é um aluno fracassado? Para o sociólogo Perrenoud(1999): “O aluno que
fracassa é aquele que não adquiriu no prazo previsto os novos conhecimentos e as novas
competências

que

a

instituição,

conforme

o

programa,

previa

que

adquirisse”.(Perrenoud, 1999, p. 25).
Também Luchesi (1995) enfatiza: “O nosso exercício pedagógico escolar é
atravessado mais por uma pedagogia do exame que por uma pedagogia do ensinoaprendizagem”. (Luchesi, 1995, p. 18).

A respeito da avaliação gostaria de citar a avaliação de uma professora Theresa
Phenafirme, onde discute com muita lucidez os mitos que cercam avaliação escolar e
que precisam ser debatidos. São eles:
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Os alunos não podem passar de ano, caso não dominem a matéria que foi dada.
Se todos os alunos forem promovidos, acaba o estímulo dos mais esforçados e
aumenta o desinteresse dos menos estudiosos.
A qualidade do ensino diminui se todos os alunos são promovidos.
Quando todos os alunos são promovidos, muitos passam sem saber nada.
O aluno, obrigado a repetir a série, acaba tendo benefícios: Aprende a valorizar a
escola, ganha em maturidade e passa a se esforçar mais.
Turmas heterogêneas, em que uns sabem mais e outros muito pouco,
impossibilitam um trabalho pedagógico de qualidade.
Quando todos os alunos sabem que vão passar, o professor perde a autoridade.
Como você pode ver, há mesmo muitas crenças falsas cercando a avaliação e,
por esse motivo, nunca é fácil falar sobre ela; são muitas as posições neste campo, desde
as que acreditam na avaliação comum instrumento útil para melhorar a qualidade da
educação até as que nela vêem apenas uma forma de selecionar quem fica ou não na
escola.
Você deve ter percebido que, quando queremos discutir avaliação, entramos em
uma área cheia de controvérsias e, por isso mesmo, plena de desafios.
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Avaliar é preciso!
Como você sabe, temos desde 1996 uma nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB). Diferentemente da anterior (Lei n º 5.692/71), esta é uma lei
que permite ampla flexibilidade na condução dos assuntos escolares e, justamente por
este motivo, vem provocando forte impacto na organização dos sistemas de ensino e das
escolas. Essa flexibilidade tem uma razão de ser: pretende colocar a qualidade da
aprendizagem e o sucesso do aluno acima de toda e qualquer formalidade burocrática.
Por isso, ao conceder autonomia pedagógica às escolas, a LDB cria as condições legais
para que elas se organizem para alcançar os objetivos e as finalidades da educação
básica.
Mas para que isso venha a ocorrer de forma bem-sucedida, é preciso que a
escola reflita sobre suas concepções de ensino, de aprendizagem e, em especial, de
avaliação da aprendizagem. No que concerne especificamente à avaliação, cabe
mencionar o artigo 24 do capítulo II, que trata da educação básica, notadamente da
organização dos níveis fundamental e médio. Interessa, em particular, o disposto no
inciso V, que segundo o qual a verificação do rendimento escolar deve observar os
seguintes critérios:
Avaliação contínua do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos, assim como dos resultados ao longo período sobre os
de eventuais provas finais.
Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar.
Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do
aprendizado.
Aproveitamento de estudos concluídos com êxito.
Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período
letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas
instituições de ensino em seus regimentos.
Afinal, o que pretende essa lei? A meu ver, ela toma uma posição contra o
fracasso escolar e, também, contra o barateamento da educação. Por esse motivo é que
se espera, mais do que nunca, que nós professores verifiquemos constantemente os
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avanços e as dificuldades de nossos alunos; que avaliemos reformulando, se necessário,
nossa forma de ensinar e ofereçamos a eles, sempre que necessário suporte e reforço
escolar. Não esquecendo que a LDB, em seu artigo 13, inciso III, deixa muito claro que
compete aos docentes “zelar pela aprendizagem dos alunos”. Esta é a forma de garantir
o sucesso da aprendizagem e, portanto, a permanência dos alunos na escola. Assim,
diferentemente do que se costuma supor, quanto maior for a flexibilidade da
organização escolar, mais ela requererá do processo de aprendizagem dos alunos.
Avaliações de diferentes modalidades – da aprendizagem, do desenvolvimento do
aluno, do próprio ensino e, inclusive, aquelas de caráter institucional – devem receber
especial cuidado por parte da escola.
Acho necessário frisar que a qualidade da escola se evidencia por meio de
aprendizagens efetivas. Não se trata de corrigir fluxo e adequar a idade à série
“empurrando” os nossos alunos para frente. Isso seria uma tragédia pedagógica, porque
titularia sem formar, transformando escola em teatro, aula em farsa, que ilude com
promessas que não pode cumprir, e teria como conseqüência a perda de oportunidades
futuras justamente porque se perdeu, no presente, a ocasião de aprender. É preciso levar
nós professores a mudar o nosso olhar. Na visão de grande parte deles, os alunos são os
principais culpados pelo fracasso escolar: desnutridos, mal-amados, cheios de
problemas emocionais, com déficits cognitivos cada vez mais acentuados, constituem
um grupo que melhor seria se fosse retirado da escola.
Mas sei que não é bem assim, os principais problemas são os de ensino, e não os
de aprendizagem.
Nós, professores e os nossos alunos estamos na escola para aprender.
Aprender pode envolver erros, e é errando que aprendemos, e também os erros
dos alunos ajudam-nos a descobrir novas formas de ensinar.
A avaliação é algo que ajuda os alunos e professores a caminharem bem na
escola e não é um bicho-de–sete-cabeças.
Quando aparecem dificuldades, vejo que cabe a nós professores e também à
escola oferecer oportunidades de recuperação da aprendizagem, de modo que todos
possam ter sucesso.
Entendo que todo bom ensino começa e termina com avaliação. Aprender requer
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a construção de processos bem elaborados de avaliação, interferência frágil.
Por esse motivo é que a LDB exige compromisso profissional e político com a
prática docente.
Sem a avaliação, ou com avaliações mal concebidas, não se monta uma
estratégia de aprendizagem, e observo que é justamente a falta dessa estratégia que leva
à exclusão.
Esta é a realidade: sem avaliação não se constrói uma boa escola e se uma boa
escola não se constroem bons cidadãos.
Neste sentido, vejo que a avaliação deve ser vista como um instrumento
importante da gestão escolar. Ela mostra os pontos frágeis do ensino ministrado aos
alunos, permitindo que novas formas de ensinar sejam elaboradas. Auxilia na
identificação de nós professores que estamos precisando de atualização profissional e
pode subsidiar a definição de metas que a escola se propõe a alcançar no projeto
pedagógico. A avaliação usada dessa forma, ela é tanto tarefa pedagógica como
administrativa, uma atividade capaz de promover o sucesso da aprendizagem e a
permanência bem-sucedida dos alunos de nossas escolas.
É importante não considerar a avaliação como uma forma mágica, ou seja, de se
imaginar a possibilidade de uma ação avaliativa mediadora, por si só impulsionadora de
saltos mecânicos de um nível de conhecimento.
Justamente ao contrário temos que considerar as relações concretas que se
travam entre os elementos da ação educativa, em nome da avaliação e buscar uma
consciência coletiva do significado desse processo.
Para analisarmos a perspectiva da avaliação como uma ação mediadora, de fato é
preciso partir de uma negação da prática atual quanto ao seu caráter de terminalidade,
de obstrução, de constatação, de erros e acertos.
Segundo Jussara Hoffman da pré-escola até a universidade, crianças e jovens são
constantemente sentenciados por seus comportamentos e tarefas.
A avaliação não pode apresentar um papel de verdade autoritário, mas sim de
investigar, problematizar e mostrar perspectivas.
O professor já se mostra descontente com a prática tradicional classificadora e
mantenedora de diferenças sociais.
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O movimento, a transformação são as palavras de ordem e vale destacar que a
tarefa do avaliador não é só a descoberta do mundo, mas sim a possibilidade de torná-lo
melhor.
É essencial a avaliação ser percebido pelo docente como uma noção permanente
de inquietação e de dúvida, onde sejam preteridas as verdades pré-estabelecidas, préfabricadas.
No texto abaixo de Peña, a avaliação formativa é apresentada como sendo uma
“especial contribuição para o trabalho de reflexão e desenvolvimento profissional do
professor”.

A avaliação numa concepção formativa deve permitir detectar que
tipo de erro o aluno está cometendo, ou seja, o raciocínio empregado
para resolver a questão, e não apenas o resultado (...) o número de
instrumentos utilizados não é relevante, o que está em jogo, nesse
caso, é a capacidade de interpretação do professor sobre as
dificuldades apresentadas pelo aluno (...) na avaliação formativa o
erro é o elemento através do qual o professor detecta a dificuldade e
procura reconstruir o caminho percorrido pelo aluno com a intenção
de ajudá-lo. Não adianta diagnosticar a dificuldade de aprendizagem
do aluno, há necessidade de intervenção. (Pena, 1999).

É importante valorizar a ação coletiva e consensual dos professores para a
resignificação da sua prática escolar, pois a escola que via de regra reproduz as
estruturas sociais e de poder do sistema capitalista está estruturada com base no
incentivo a competição, a superação do outro, ao saber individualizado, visando à
competitividade.
Essa função eliminatória e classificatória é uma responsabilidade que atinge a
todos e deve ser revista, pois ela reforça a manutenção das desigualdades sociais.
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O educador libertador tem que estar atento para o fato de que a
transformação não é só uma questão de métodos e técnicas. Se a
educação libertadora fosse uma questão de métodos, então o
problema seria mudar algumas metodologias tradicionais por outras
mais modernas. Mas esse não é o problema. A questão é o
estabelecimento de uma relação diferente com o conhecimento e com
a sociedade (Shor,1996, p.48).

É importante, embasado na citação acima, referendar que o educando deve ser
observado com um ser social e político, onde as ações avaliativas não se preocupem
com indivíduos isolados e experiências fragmentadas, mas que sejam norteadas por uma
ação continuada e que tenham um papel social relevante.
Vale ainda lembrar sobre um possível modo prático e racional de proceder a uma
avaliação diagnóstica que conduza professor e aluno ao atendimento dos mínimos
necessários para que cada um possa participar democraticamente da vida social. A
avaliação deverá verificar a aprendizagem não a partir dos mínimos possíveis, mas sim
a partir dos mínimos necessários.

A escola não deve só tornar cada um mais qualificado, mas deve agir
para que cada cidadão possa se tornar governante e que a sociedade
o coloque, ainda que abstratamente, nas condições gerais de poder
fazê-lo; a democracia política tende a fazer coincidir governantes e
governados (no sentido de governo com o consentimento de
governados), assegurando a cada governado a aprendizagem gratuita
das capacidades e da preparação técnica gral necessárias a fim de
governa. (Gramsci 1979).

Com isso, vejo que não será com os encaminhamentos da pedagogia
compensatória, nem com os encaminhamentos de uma pedagogia espontaneísta que se
conseguirá desenvolver uma prática pedagógica e, conseqüentemente, uma avaliação
escolar adequadas. É preciso que a ação pedagógica em geral e de avaliação sejam
racionalmente decididas.
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Para tanto sugere-se que, tecnicamente, ao planejar nossas atividades de ensino,
nós professores, estabeleçamos previamente o mínimo necessário a ser aprendido
efetivamente pelo aluno. É preciso que os conceitos ou notas médias de aprovação
signifiquem o mínimo necessário para que cada cidadão se capacite para governar.
Mas esse médio, não pode ser um médio de notas, mas um mínimo necessário de
aprendizagem em todas as condutas que são indispensáveis para se viver e se exercer a
cidadania, que significa a detenção das informações e a capacidade de estudar, pensar,
refletir e dirigir as ações com adequação e saber.
Com o processo de se estabelecer os mínimos, os alunos que apresentarem a
aprendizagem dos mínimos necessários seriam aprovados para o passo seguinte de sua
aprendizagem. Enquanto não conseguirem isso, cada educando merece ser reorientado.
Alguns, certamente, ultrapassarão os mínimos, por suas aptidões e condições de
diferenças sociais definidas dentro de uma sociedade capitalista etc., mas ninguém
deverá ficar sem as condições mínimas de competência para a convivência social.
Nas reflexões que tenho feito sobre a avaliação, discutindo este tema e o seu
papel na rotina da minha escola, tenho observado e aproveitado diversas idéias de
algumas revistas especializadas na área da didática. Também troco idéias, comentários e
experiências com meus colegas de trabalho.
Em nossas reuniões é comum os professore questionarem o que se passa na
cabeça de todos os professores ao tentar avaliar e avaliar de forma efetiva o desempenho
escolar, pois disso também discorre alguns desdobramentos, pois uma aprovação ou
reprovação pode ter conseqüências importantes no futuro dessas crianças.
Quando no reunimos nos horários disponíveis da escola, discutimos uma série de
fatores e componentes do intricado processo de avaliação, como também de todos
aspectos a eles relacionados no ambiente escolar.
Não raro os professores afirmarem de forma sintética, que a avaliação é um
desafio não só para o aluno, mas também para eles, pois, ela deve ser bem organizada e
refletida para não trazer contradições paradoxais ou enganosas.
A escola como instituição tem um papel social de receber alunos de todas as
classes sociais, procurando integrá-los na sociedade, mas também produzindo um
conteúdo e uma seleção para o mercado de trabalho. O papel da inclusão social é
relevante e junto com ele também se deve produzir uma aprendizagem que promova o
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conhecimento.
Esse cenário leva a uma avaliação mais selecionada enquanto que a
integração social do aluno promove uma avaliação mais diagnóstica.
Esse fato ocorre, pois, a inclusão como fator e socialização promove essas
distinções dentro do corpo discente. No trabalho de seleção, os mecanismos de
avaliação muitas vezes excluem determinados grupos de alguma faixa social. Entretanto
esse tipo de avaliação apresenta mais palpável perante os olhos da sociedade em geral.
O outro papel procura integrar através da avaliação mais invisível o individuo na
sociedade de uma forma que promova os mínimos conteúdos necessários a sua realidade
social.
Eu como professora ministrando minhas aulas para diferentes alunos, venho
percebendo cada vez mais como é complexo o campo da avaliação.
Observo que a escola tem sofrido alterações a cada ano que passa, e os alunos
que vivem no ambiente escolar, são frutos de uma realidade cada vez mais diversificada
e globalizada.
Portanto, toda a vivência escolar não pode mais se basear em antigas avaliações
em que se mensurava, classificava e lecionava-se apenas a elite de uma sociedade.
Essa avaliação classificatória é exclusiva para quem utilizava punições,
mostrando-se coercitiva, como um instrumento de controle. Induzindo a um
comportamento cultural alienado.
Eu me preocupo em procurar alternativas no que se refere ao processo
avaliativo, pois compreendo como foi difícil ser avaliada apenas no quesito
conhecimentos cognitivos em detrimento de todas as minhas outras atitudes e valores
em que eu mostrava minha responsabilidade, meu interesse, participação no ambiente
escolar.
Com essa reflexão pessoal, tenho convicção de que a avaliação não é um ato
mecânico impessoal e frio, ela deve ser calorosa, racional e motivadora.
Com base nessas reflexões, pude entender melhor, as funções desempenhadas
pela avaliação no ensino aprendizagem, onde me determinei a compreender a qual das
duas funções acima citadas eu procurava fazer minha avaliação escolar, ou seja, integrar
o aluno ou selecioná-lo.
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Uma obra que muito me auxiliou nesta compreensão foi a de Cipriano Carlos
Luckesi, que oferece valiosos apontamentos para o professor estudar e se aperfeiçoar no
quesito da avaliação escolar.
O professor Luckesi é autor de vários livros, entre eles Filosofia da educação
(Cortez, 1990) e Avaliação da aprendizagem (Cortez, 1996).
É sabido de todos que a educação, sobretudo no que se refere ao estudo
fundamental é um direito do cidadão garantido pela constituição brasileira, no qual
nenhuma criança pode estar fora da escola.
Recorro agora a outro autor, que se tem dedicado aos estudos sobre avaliação,
analisando especialmente seus efeitos no trabalho desenvolvido no ensino fundamental.
Esse autor é Luiz Carlos Freitas, professor da UNICAMP, que analisa de forma bastante
clara como nossa escola básica, seus professores, os alunos e seus pais vêm sendo
envolvidos em uma trama avaliativa, por vezes até imperceptível, porém muito eficaz,
que acaba assegurando a manutenção da função seletiva da escola, já mencionada, em
detrimento da função integradora tão almejada.
Segundo Luiz Carlos Freitas (2002-2004), observa-se um quadro que favorece
certos grupos sociais beneficiados historicamente, tanto do ponto de vista social, quanto
educativo.
Os mecanismos mantenedores dos antigos privilégios coexistem no interior da
instituição escolar, muitas vezes de forma sutil, mas que se refletem no mecanismo da
avaliação.
Nesse cenário, avaliação tem um papel negro, pois reconhece um conceito
elaborado por dois sociólogos franceses de grande envergadura, Pierre Bourdieu e J.C.
Passeron que elaboraram o conceito duplo de capital social e capital cultural.
Por meio deste conceito, podemos entender mais facilmente como operam os
sutis mecanismos responsáveis pela seleção dos alunos mais brilhantes ou,
simplesmente, os mais próximos dos valores apreciados em uma determinada sociedade.
Eles já chegam na escola acompanhados desses valores, que lhe são transmitidos por
suas famílias, as quais os possuem “naturalmente” e que, em sua relação com a
instituição escolar conseguem assegurar seus privilégios através de gerações mantendo a
ordem estabelecida. O grande perigo é que esta trama inclui escola e professores sem
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que os mesmos percebam claramente ou consigam reagir diante da função social e
política da escola.
Nesse momento ocorre-me citar a fala de Enguita (1989) sobre o papel da escola
nas relações sociais de produção.
Entretanto, a maior parte da historiografia da escola, elaborada
geralmente Poe escolares já crescidos, mas que raramente saíram dos
claustros da instituição, tendeu a basear-se na mera análise da
evolução do discurso pedagógico, da sucessão de escolas modelares
das épocas ou da evolução de cifras agregadas que agrupavam sob
epígrafes comuns realidades não acumuláveis nem comparáveis. Por
outro lado, é bem sabido que a história é escrita pelos vencedores,
que não gostam de mostrar a roupa sujas: sempre é mais conveniente
apresentar a história da escola como um longo e frutífero caminho
desde as presumidas misérias de ontem até as supostas glórias de
hoje ou de amanhã que, por exemplo, como um processo de
domesticação da humanidade a serviço dos poderosos.(Freitas, 1989,
p. 131).

Na leitura dos trabalhos de Freitas, se percebe alguns esclarecimentos sobre o
desenrolar dessa trama. Tanto a atuação do professor como a relação entre os dois, é
possível observar o fenômeno da internalização da exclusão, analisado através do qual
os alunos dotados de menor capital cultural e vítimas dos efeitos da diminuição da
responsabilização por parte da escola, na ótica do estado neoliberal, vão assumindo
individualmente as conseqüências de suas falhas na aprendizagem e vão ficando à
deriva, até serem completamente excluídos do convívio escolar.
A prática escolar predominante ainda hoje, infelizmente dentro de um modelo
teórico de compreensão que pressupõe a educação como elemento de conservação e
manifestação social, ainda é autoritária na sua prática avaliativa.
Neste contexto pedagógico cumpre-nos colocar a avaliação escolar a serviço de
uma pedagogia que entenda e esteja preocupada com a transformação social via
educação.
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Na análise de Dubet em seu recente livro “A escola das chances” com subtítulo
também bastante sugestivo “O que é uma escola justa? Dubet (2004), observa-se a
colocação do autor em relação às duas funções básicas da escola: a que procura passar
para todos os alunos uma base comum de conhecimentos, valores, princípios e atitudes
considerados componentes essenciais da cultura de uma determinada sociedade, e a que
permite aos mais “bem dotados” de capital social e cultural esgueirarem-se através do
labirinto escolar, passando por exames e provas até chegar aos certificados. Na
vida profissional, estes lhes garantem acesso aos postos de trabalho mais interessantes e
prestigiados.
Na reflexão de Dubet, a escola tem a clara função de formar, não apenas alunos
dotados de conhecimento, mas também de sujeitos completos dotados de valores,
atitudes, comportamentos, de qualificações que constituem os recursos básicos para a
vida em comum dos cidadãos de uma determinada sociedade sem importar-se com suas
origens, social, regional, cultural, étnica etc, e também não importando seu desempenho
em tarefas escolares específicas. Para os professores esse é o grande desafio que se
instala aos educadores e formadores de professores no sentido de encontrar a saída para
esse problema.
Recentemente a escola foi formada em ciclos de formação procurando avançar
na formação do currículo na medida em que a própria estrutura da instituição voltava-se
para as necessidades educativas dos alunos, procurando respeitar a questão básica dos
diversos tempos para a aprendizagem e desenvolvimento diminuindo as interrupções.
Os ciclos desde sua implantação apresentaram dificuldades de ser assumido
pelas instituições escolares, por se tratar de uma reviravolta nos tempos e espaços das
escolas contrariando a função social das mesmas: medir as hierarquias econômicas
escolares. Portanto os ciclos vieram contrariar a lógica da escola e a lógica da avaliação
que sempre foi subordinar, classificar e excluir.
Até o momento o ciclo foi uma experiência fracassada porque visto que veio de uma
reforma educativa imposta verticalmente, onde não houve participação e envolvimento
dos pais, nem dos professores em sua implantação.Transformando-se assim num
instrumento de políticas públicas, onde a repetência constitui um pernicioso “ralo” por
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onde são desperdiçados preciosos recursos financeiros da educação. O custo
correspondente a um ano de escolaridade de um aluno reprovado é simplesmente
um dinheiro perdido. Desperdício financeiro que, sem dúvida, afeta os investimentos em
educação, seja na base física (prédios, salas de aulas e equipamentos), seja,
principalmente, nos salários dos trabalhadores do ensino. A partir dessas informações
podemos concluir que a implantação dos ciclos visou principalmente o lucro, já que não
se importou com a sua aplicação dentro da escola, havendo falta de discussão e
preparação para organização pedagógica.
Sendo assim os professores entenderam os ciclos de forma equivocada, pois não
compreenderam a real função deste, criticando-os a partir de uma concepção neoliberal
conservador, inconscientemente, devido a sua má formação e falta de informação.
Mudou-se o formato da escola e não se mudou a concepção, pois os professores
continuam vendo a avaliação e a repetência como uma arma para punição e como uma
motivação artificial para o aluno.
O ciclo foram implantado e até aplicado como uma progressão continuada e não
como um ciclo de formação, onde o ano seguinte deveria ser uma continuidade do
anterior, mas sabemos que na realidade isso não acontece. Entendeu-se erroneamente
que não era necessário avaliar-se o desempenho do aluno, não seguindo o que prega o
sistema do ciclo (acompanhamento individual dos alunos e avaliação constante). Por
isso os pais, os professores e até os estudantes acabaram responsabilizando os ciclos
pela existência de crianças analfabetas nas escolas, em anos mais adiantados. Até
mesmo Presidente Lula durante a abertura da 18ª Bienal Internacional do Livro de São
Paulo, classificou o sistema de ciclos como um “erro histórico” e pede ao ministro da
educação que crie um método de avaliação no sistema fundamental.
Na verdade o governo ao invés de implantar avaliações, deveria implantar
políticas sociais voltadas às necessidades das camadas populares, pois, a educação, não
pode assumir sozinha os problemas sociais que afetam o desenvolvimento dos alunos na
escola.
Para o sistema de ciclo ter sucesso, é necessária uma nova organização
detrabalho, onde as responsabilidades sejam coletivas dentro da escola, através de um
trabalho pedagógico em equipe, trocas de idéias e uma total cooperação dentro da
33

instituição. Os ciclos só evoluirão se os professores conseguirem inventar dispositivos
de acompanhamento dos alunos durante vários anos. Mas as dúvidas são muitas em
busca de respostas, são questões envolvendo o desempenho do aluno, a
responsabilidade do professor, o modo como foram implantados os ciclos e as
conseqüências sociais na vida dos indivíduos que estão passando por este período
escolar sem dominar os conteúdos básicos essenciais para o desenvolvimento pessoal e
profissional. Portanto, cabe a nós professores e a toda a equipe escolar estudarmos e
discutirmos a real concepção do ciclo, para assim transformá-la em uma proposta
eficiente.
Na verdade, a concepção de avaliação formativa (diagnóstica, emancipatória,
dialética, libertadora) permanece: o ciclo determina apenas a fuga da necessidade de
classificar e reprovar. Esse campo também promete muitas discussões, equívocos e
debates.
O papel do professor é o fator ainda deveras importante para a condução de
qualquer política educativa com sucesso, pois depende de seu grau de consciência, do
seu compromisso e do seu envolvimento.
Tenho observado na minha prática de escolar, como é cruel e desumano apenas
classificar e selecionar alunos utilizando o critério de notas. No caso da avaliação em
ciclo ministro aulas numa 3ª série, onde não existe a reprovação e ouço muitos
comentários do tipo “o professor vai perder sua autoridade”; o aluno sabe que vai passar
de ano, desestimula aquele aluno que “se esforça”.
Esse efeito é bastante grave, pois tem se a impressão que o professor está
desanimado e não acredita no que está fazendo.
È neste momento que percebo quanto é importante à posição do professor na
prática educativa. O desafio é tentar superar os eventuais limites e não ceder a tentação
de recuar para aquela escola tradicional e classificatória como havia antes.
O que está em jogo é a escola produzindo a aprendizagem e desenvolvendo o ser
humano.
Em relação ao professor a tarefa consiste em fazer da avaliação um instrumento
constante, pois só o fator de corrigir e atribuir um conceito não é uma avaliação
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verdadeira. Constatar a dificuldade do educando é essencial para saber exatamente onde
está o problema e agir a fim de promover essa aprendizagem de forma completa. É claro
que existem inúmeros problemas que não permitem a prática de uma avaliação completa
(elevado número de alunos em sala, pressão para cumprir programas, falta de domínio
de estratégias diferentes de ensino, etc.); porém é absolutamente decisivo que seja
completado o ciclo da avaliação para que ela cumpra sua função maior de produção de
conhecimentos, procedimentos e atitudes, conforme o Projeto Político-Pedagógico da
instituição.
Também temos que refletir sobre o papel pedagógico da sobrevivência dos
professores em sala, a avaliação classificatória tem perdido certo espaço em razão das
profundas mudanças que ocorreram na sociedade (a idéia de que a ascensão social
estava ligada à posse do diploma). Uma constatação disso se observa pelo simples fato
também que o trabalho da indisciplina tem sido cada vez mais comentado sem, contudo
ser resolvido, por exemplo, por uma posição autoritária da escola.
Nessa mesma perspectiva, Enguita (1989) nos alerta quando diz;

Embora se suponha que a avaliação verse somente as dimensões
cognitivas da educação, é óbvio que os aspectos intervêm fortemente
(...) O fato de que os sistemas escolares, com freqüência, avaliam os
traços pessoais e o acompanhamento -0 notas em higiene,
pontualidade, obediência, capacidade de trabalho em equipe, etc, etc,
- independentemente do rendimento cognitivo, não deve levar a
pensar que as notas propriamente acadêmicas estejam livres da
influência dos aspectos não cognitivos.(Enguita, 1989, p. 205).

A escola além de transmitir o saber sistematizado, também emite normas,
valores e regras que são incorporados pelos alunos e serão utilizados socialmente de
maneira positiva ou negativa pelo indivíduo.
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Segundo Gatti (1991):

...O modo como a escola vê os alunos (imaturos, doentes e
preguiçosos) e o modo como lida com eles (pouca atenção, separação
destes em fileiras no interior da classe, etc) constituem práticas
inadequadas, de conseqüências danosas para estes alunos no seu
processo de aprendizagem.(Gatti, 1991, p.44).

A partir do que foi citado acredito que a avaliação escolar se faz presente em
todos os níveis escolares. Assim parto da idéia que ela, é um instrumento muito
poderoso

de poder que determina o futuro do aluno, ou seja, sua aprovação ou

reprovação e mais, está presente ao longo de seu cotidiano.
A ênfase nas performances do mercado educacional transformado num
mecanismo disciplinador que tende a promover determinadas formas culturais,
marginalizando outros, selecionando alunos, deve ser desencorajado no sentido de
trabalhar com todas as desigualdades escolares e discriminações sociais, pois a crença
de que o mercado é o melhor arbitro do bem público, a ideologia consumista é assim
uma ameaça à educação pública e a cidadania, incrementando divisões sociais e criando
um novo “Apartheid educacional”.
Uma grande aquisição da prática escolar tem sido o conselho de classe, pois nele
diferentes pessoas opinam sobre o progresso dos alunos, refletem sobre seu cotidiano
escolar e reorganizam suas estratégias de ensino. Trata-se de um momento da situação
escolar numa discussão franca, onde os colegas compartilham da fala do professor.
No conselho, também se tenta estabelecer critérios comuns com vista a uma
unidade de procedimentos ainda que em fase de experimentação e reavaliação.
É fato que o conselho de classe precisa de uma participação mais dinâmica por
parte dos alunos, participação que ainda um tanto quanto pequena, mas já é um começo
de uma prática que pode oferecer grandes experiências a equipe escolar. Uma novidade
que surge é a presença dos pais nas reuniões pedagógicas, onde eles podem movimentar
opiniões e emitir algumas sugestões para o andamento da unidade escolar.
Esta prática que envolve nas reuniões pedagógicas, a presença de pai e alunos,
36

ocorre nas escolas municipais de minha cidade, realizadas mensalmente e oferecem a
oportunidade de contato entre alunos, professores e a família. São discutidas e avaliadas
atitudes e ações que possam contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e também
parcerias que venham a auxiliar a unidade escolar em seus projetos políticos
pedagógicos.
A citação de Paulo Freire – “A avaliação é um ato por meio do qual A e B
avaliam juntos uma prática...”. – ainda é um primeiro passo para este objetivo, pois a
avaliação é um ato de solidariedade, de cooperação em que aquele que ensina, aprende
também.
Na minha unidade escolar, bem como nas demais unidades de minha cidade, esta
conduta tem sido prática efetivada com bastante sucesso. E nela o aluno tem seu
momento de participação expressando algumas de suas idéias.

Discussões finais sobre o processo de avaliação:
Nesse momento podemos pensar e tecer algumas considerações para repensar o
processo de avaliação baseado nas idéias que adquiri com a leitura dos diversos textos
durante o período de minha formação.
Algumas observações devem servir como modelo para nosso replanejamento da
avaliação:
Que a avaliação é um elemento primordial do processo ensino-aprendizagem;
Que existem diferentes concepções de avaliação;
Que há uma dimensão política na avaliação realizada em sala de aula e que afeta
o sistema educacional;
Que a avaliação requer planejamento e deve estar comprometida com a proposta
pedagógica da escola;
Que o processo de avaliação deve ser constantemente revisto e aprimorado;
Que os alunos quando são avaliados, não os são de forma definitiva e sim de
forma permanente;
E para encerrar a avaliação deve ser jamais exclusiva e fundamentalmente
inclusiva.
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Considerações finais
As avaliações propõem várias dimensões integradas, umas às outras, num
processo complexo que implica mudanças em seu conteúdo, sua forma e sua
intencionalidade e também deve relacionar toda prática pedagógica com o conteúdo e a
metodologia de trabalho.
O desafio é reverter o quadro do fracasso escolar a fim de avançarmos na
qualidade do ensino, sem perder as outras funções, visto que o poder do professor não
estará mais vinculado à nota, e sim relacionado à satisfação, a competência, ao respeito
e a autoridade. Onde o educando não seja apenas o único a ser avaliado, mas auto
avalie-se no sentido de crescimento e comprometimento com a prática escolar.
Na sociedade capitalista baseada no valor econômico, os valores humanos
necessitam de um certo tempo para serem revistos na sua essência, ao invés de
utilizarmos a palavra concorrência ou competição, surge um novo conceito: parceiro,
aliado, cumplicidade, compromisso. Para mudarmos o mundo em que vivemos, a
educação é o caminho principal e norteará a sociedade, pois a excelência passa ser um
atributo fundamental no sentido de viver bem.
Neste sentido a avaliação desde as primeiras séries, deve propiciar, contribuir
para o desenvolvimento humano pleno. Promovendo a criticidade, a criatividade, a
utilização plena dos saberes. Pois é ponto pacífico, que o caráter e a cidadania são
elementos imprescindíveis, na construção de uma sociedade, justa e solidária.
Devemos acreditar na execução dessas transformações experimentadas e vividas.
Seria inacreditável supor que elas aconteçam por meio de decretos. Não. Pais, alunos e
professores são componentes que devem exercer essa reforma, esse desafio com
cooperação e parcerias.
Quero argumentar que o método da avaliação não precisa conter uma grande
revolução na prática escolar, é necessário apenas que as experiências que estão sendo
realizadas sejam retomadas dentro de uma compreensão dos diferentes segmentos
sociais implementados de forma gradual, recuperando o indivíduo como ser social e
político.
Assim como na escola, assim como na vida, a avaliação está sempre presente, pois
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é ela que nos aponta o caminho a seguir e deve ser utilizada no sentido de
crescimento com qualidade e responsabilidade. Avaliando para crescer.
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Anexos
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ANEXO I

Colegas educadores

Este questionário faz parte do curso de Graduação, da UNICAMP.
Visa pesquisar alguns critérios, práticas e modelos que são observados nas
avaliações dos alunos, sendo que as informações nele contidas, serão confidenciais e
não serão usadas para outras finalidades.
Agradeço a colaboração dos colegas educadores.
Atenciosamente
Simone G. Sartoratto
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ANEXO II

QUESTIONÁRIO

1 - Qual instituição que você leciona? (particular ou municipal)?
_________________________________________________

2 - Há quanto tempo você leciona?
___________________________________________________

3 - Em que série leciona?
____________________________________________________

4 - Na sua opinião a avaliação é necessária?
______________________________________________________

5 - Na sua escola existem avaliações:

( ) Diárias
( ) Semanais
( ) Bimestrais
( )Outras. ______________________________________________

6 - Indique até 5 itens que você associa a avaliação.

1-_______________________________
2-_______________________________
3-_______________________________
4-_____________________________
5- _______________________________
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7 - Quando você avalia uma classe, você se sente:

( ) Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Preocupado
( ) Impotente

8 - O papel da avaliação na escola é na sua opinião:
( ) Tarefa dos professores
( ) Tarefa dos pais e responsáveis pelo aluno
( ) Tarefa do próprio aluno
( ) Outro. Qual?_________________________________________________

9 - Você é a favor ou contra a progressão por ciclos? Por que?
___________________________________________________________

10 - Nos itens abaixo use sim ou não:

(

) Se os alunos não dominam a matéria não podem passar de ano.

(

) A qualidade de ensino diminui se todos os alunos são promovidos.

(

) Se todos os alunos forem promovidos os menos estudiosos perdem o interesse e

os mais estudiosos, ficam desestimulados.
(

) O aluno que repete a série, acaba tendo benefícios, pois precisa se esforçar mais.

(

) Os pais não concordam que se seus filhos sejam promovidos sem saber a

matéria.
(

) Turmas heterogêneas são mais difíceis para trabalhar.

(

) Quando todos os aluno sabem que vão passar, o professor perde a autoridade.
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11 - Na sua opinião a avaliação deve ser:
a) diária
b) quinzenal
c) mensal
d) bimestral
e) constante

12 - Como você a aplicação da nota em relação ao conteúdo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

13 - Indique algumas sugestões de como o professor pode avaliar seus alunos.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

14 - Sugira algumas palavras que se relacionam com o tema avaliação.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

15 - Na sua Unidade Escolar o Conselho de Classe é meramente burocrático ou
participativo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

16 - Você considera que tem atuado de forma positiva e compromissada em relação às
avaliações efetivadas com seus alunos?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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