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RESUMO
PADERES,

Adriana

Marques.

A

avaliação

enquanto

prática

pedagógica em uma instituição de ensino superior. Campinas,
2007. Dissertação (Mestrado). Curso de Pós-Graduação em Educação.
Pontif ícia Univers idade Católica de Campinas.
Esta dissertação está inserida na linha de pesquisa: Universidade,
Docência e Formação de Professores e ref ere-se à avaliação da
aprendiza gem. Os objetivos que a norteiam estão relacionados à
f ormação de prof essores, à análise da avaliação e da s dif erenciadas
metodologias utilizadas no momento de sua prática, apontando a
relação

prof essor-aluno

nessa

etapa

do

processo

ensino-

aprendiza gem. Pretendeu-se identif icar as dif iculdades presentes na
prática da avaliaçã o e verif icar se a formação do docente interf ere nas
escolhas de suas práticas a valiativa s. A pesquisa realizou-se em uma
instituição de ensino superior privad a, no interior do Estado de São
Paulo e envolveu d ois cursos: Ciênc ias Contábeis e Pedagogia. Por s e
tratar da avaliaçã o, tanto docentes quanto discentes foram sujeitos.
Participaram de uma entrevista semi-estruturada e apontaram seus
pareceres

acerca

da

avaliação.

Constatou-se

que

prof essores

e

alunos apresentam ref lexões que divergem em alguns aspectos e se
aproximam em outros no que diz respeito ao objeto deste estudo.
Apontam as práticas avaliat ivas ino vadoras como parte do processo
do qual participam, mas atribuem à avaliação aspectos pontuais e
negativos, como um ref lexo de toda uma vida acadêmica. Os docentes
reconheceram que suas escolhas quanto às práticas avaliativas pouco
se vinculam à sua f ormação, mas sim à sua concepção de vida e de
mundo. Os resultados obtidos sugerem que a instituição f avoreça as
práticas a valiativa s dif erenciadas, visto que prof essores e estudantes
as concebem como propostas ideais para a ef etiva aprendiza gem.
Palavras-cha ve: avaliação, f ormação de prof essores, metodologia

RESUMO
PADERES, Adriana Marques. The evaluation process as a
pedagogical practice at the university. Campinas, 2007. Dissertation
(Master’s Degree). Post-Graduation Course in Education. Pontifícia
Universidade Católica de Campinas.
This study is related to a research theme called: University, Teachin g
and Teacher’s Development and concerns the evaluation of the learning
process. The goals that lead this research are linked to Teacher’s
Development,

to

the

analysis

of

evaluation

and

to

the

different

methodologies applied while evaluating; pointing out the relationship
between teacher-student at this stage of the teaching-learning process.
It was intended to identif y the difficulties during the evaluation practice
and to verify if the Professor’s academic background interferes in the
choices of his/her evaluation practice. The research took place at a
private university in the state of São Paulo and two courses were
involved

-

Accountancy

and

Pedagogy

and

both

Professors

and

students’ roles were focused in this study. They participated in a semistructured interview and pointed out their opinions about the evaluation
process at a university level. It was seen that Professors and students
presented considerations that diverge in some aspects and converge in
others, in what refers to the object of this study. They also presented
some innovative practices of evaluation as a part of the process in
which they participate, but they attribute to the evaluation, in a broader
perspective, aspects that are very precise and negative as a reflex of a
whole academic life. The Professors, specifically, recognized that their
choices for the evaluation practices are linked to their academic
background in a very subtle way but very strongly when comparing to
their conception of life and world. The results found suggest that the
university sponsor different evaluation practices for Professors and
students conceive them as ideal proposals for an effective learning
process.

Key-w ords: evaluation – teacher’s development - methodology
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INTRODUÇÃO
CONSTRUINDO O CAMINHO

O tema avaliação é algo bastante amplo. Permeia todo o
processo de ensino-aprendiza gem e, por isso, af eta todas as
instâncias educacionais, e também as da vida de cada indivíduo.
Embora

esteja

presente

em

todos

os

aspectos

do

processo

educativo, pretende-se, nesta pesquisa, ter como objet o de estudo
apenas a avaliação da aprendizagem.
Não se pode deixar de discutir tampouco alguns conceitos
tão

intrínsecos

ao

processo

avaliativo.

Conceitos

esses

que,

dependendo da f orma que são explorados, podem af lorar reações
mais ou menos positivas por parte d o binômio envolvid o: prof essor aluno. Trata-se de elementos que se manif estam no ato de avaliar,
tais como: o medo, a culpa, a ansiedade, o juízo de valor, os
critérios. Vale ress altar que são aspectos diretamente associados a
questões subjetivas que, em cada instante, evidenciam-se nas
avaliações.

Esse,

portanto,

é

um

princíp io

gerad or

de

tanta

polêmica acerca dessa temática.

A ava l iação é um dos com ponent es do t r abalho
pedag óg ico q ue m ais g er a ansiedade q uer sej a nos
ava li ados com o no s aval iador es. I nú m er os est udos
sinal i zam alg um g r au de desconf or to com essa
pr át ica: a escolha de cr it ér ios, a concepção dos
inst r um ent os, a at r ibuição de va lor m at er ial pr odu zido,
a pr eocupação com o subj et ivism o dos j ulg am ent os,
as condiçõ es obj et i vas d e t r abalho q ue obst acul i zam
um t r at am ent o dif erenciado aos est uda nt es, o m edo
de r epr ovar e o m edo m aior de ap r ovar sem t er
ag r eg ado alg um conhecim ent o. ( SO RDI , 2002, p. 123)

2

O recorte da pesquisa tem como fatores instigantes as
sensações

incômodas,

de

desconf orto

de

grande

parte

dos

estudantes dos diversos n íveis de ensino - incluindo o nível superio r
- no momento das avaliações. Após anos de vivênc ia e observação
desse fenômeno provocador de sens ações desconf ortáveis, decidese pelo seu estudo e opta-se por re alizá-lo em uma instituição em
que o pesquisador atua como docente.
Uma escolha cuidadosa, principalmente pela insegurança
que o tema agrega e pela conf iança que tanto se deseja para dele
tratar. Af inal, as relações de af etividade, de companheirismo são
esperadas no momento da avaliação da aprendizagem. Entretanto, o
que se encontra s ão essas relações em quase todo o processo de
ensino-aprendiza gem, mas ausentes quando chega o ato de avaliar.
Começam, portanto, as indagações. Por que e xiste um
cuidado

dif erenciado

no

momento

da

prática

avaliativa?

Que

sentimentos envolvem docentes e estudantes nessa prática? As
reações dif erenciadas dos prof essores no ato de ava liar, bem como
sua

escolha

das

práticas

ava liativas,

têm

relação

com

sua

f ormação? Onde ficam a cumplicidade e a ajuda, a preocupação
com o outro, a superação dos medos e dos obstáculos esperados
nessa etapa do processo educativo?
Na

tentativa

questionamentos,

de

encontrar

entrevistou-se

cursos de Pedagogia

1

respostas

prof essores

e

para

estudantes

tais
dos

e Ciências Contábeis, das Faculdades

Integradas de Valinhos. Trata-se de uma instituição de ensino
superior que privilegia a área de Ciências Administrativas, na
medida em que dispõe de inúmeras salas de aulas, envolvendo
cursos como Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e
Propaganda, Ciências da Computação. Na verdade, há apenas duas
turmas de estudantes no curso de Pedagogia, cujo c urrículo está

1 1

O curso, em 2006, deixou de ter a nomenclatura Normal Superior por designação do Mec.
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direcionado às questões especif icamente relacionadas ao ensino,
sem f oco nos aspectos administrativos da educação.
A

opção

nesta

pesquisa

te ve

como

objetivo

primeiro

escolher um curso que corresponde à licenciatura (Pedagogia ) e o
outro à área técnica (Ciências Cont ábeis). Isso porqu e o problema
que norteia o presente trabalho, conf orme apontado anteriormente,
está centrado na interf erência/ ou não da formação do prof essor nas
escolhas de suas práticas a valiat iva s. Outro aspecto motivador é o
f ato de que o pesquisador minist ro u aulas para duas turmas dos
cursos especif icados. Dessa forma, é possível que haja algo mais
espontâneo na disposição para participar das entrevis tas e maior
express ividade nas respostas emitidas, no caso da participação do
estudante.
Na tentativa de encaminhar o problema que abrange o
trabalho, optou-se pela análise de entrevista semi-est ruturada, para
que os entre vistados pudessem expor suas e xperiênc ias acerca da
avaliação da aprendiza gem.
O roteiro das entrevistas consta de dez af irmações, que se
inter-re lacionam e discorrem sobre a avaliação da aprendiza gem e,
para

os

alunos,

onze

itens

com

f ormulações

idênticas

ou

aproximadas àquelas f eitas aos docentes.
Vale regist rar que a turma de Pedagogia, selecionada para
a pesquisa, é composta por 47 estudantes, que cursam o 6º.
semestre e a de Ciências Contábeis tem 58 alunos que também
estão cursando seu 6º. semestre. O f ato de o semestre ser
equivalente é algo proposital, haja vista que se buscou entrevista r
indivíduos que est ão na faculdade há algum tempo, o que, de certa
f orma, entende-se que f acilita ou m inimiza suas preo cupações ao
discorre r acerca de questões que envolvem a instituiçã o e alguns de
seus prof essores.
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Os prof essores que ministram aulas para essas turmas de
6º. semestre, ano 2006, totalizam o número de 10. Isso porque, na
FAV, há três aulas para cada dia da semana e, portanto, o professor
f ica uma noite toda com cada uma de suas turmas. Se f orem duas
turmas, há um total de apenas 5 docentes ministrando aulas para
elas no decorrer de cada semestre.
Apesar de ser u m número signif icativo de a lunos e de
prof essores, a amostragem não f oi tão volumosa. Af inal, por se
tratar de um tema delicado e por en volve r estudantes e prof essores
que estudam e atuam prof issionalmente na instituição que é o
universo da pesquisa, todos foram convidados e tiveram o livre
arbítrio de particip ar ou não das entrevistas.
Faz-se necessário analisar as f alas de prof essores e
estudantes devido ao f ato de que ambos apresentam-se como
elementos-chave no processo ava liativo. Por isso, a importância de
conf rontar o posicionamento de quem aparentemente tem as armas
na mão e de quem se sente supostamente ameaçado por elas. A
perspectiva do discurso tende a variar nesses caso s. Af inal, ele
apresenta uma distinção inegáve l quando feito a partir de óticas
dive rgentes.
As questões ora apresentadas estão dispostas no texto ,
divididas

em

três

desenvolvimento

do

capítulos.
Grupo

O

primeiro

Anhanguera

deles

S/A,

do

evidencia
qual

a

o

FAV-

Faculdades Integradas de Valinhos – f az parte. Rec onstitui-se a
origem do grupo e da própria FAV, seu crescimento bastante rápido
e a disseminação de muitas outras unidades de ensino superior pelo
interior

do

Estado

de

São

Paulo.

Enf atiza-se

o

regulamento

unif icado da instituição no tocante à avaliação da aprendiza gem,
visto que essa é a temática da presente pesquisa.
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No
histórica,

segundo

atrelad a

capítulo

ao

é

traçada

uma

desenvolvimento

do

contextualizaç ão

capitalismo

e

do

neoliberalismo, ressaltando tais sistemas como manipuladores da
educação como um todo e, por isso, da avaliação da aprendiza gem
como

algo

a

serviço

deles.

Pretende-se

destacar

também

os

dif erenciados conceitos de ava liação da aprendiza gem, bem como
as dif erentes linhas pedagógicas que atendem às expectativas de
determinados sistemas político-econômicos.
E,

no

terceiro

capítulo,

conf rontam-se

as

abordagens

teóricas, propostas nos capítulos primeiro e segund o. Busca-se,
com as af irmações dos entrevistados, verif icar aspectos af ins e
dive rgentes. E, por que não, levar o resultado dessa análise às
partes interessadas da instituição que f oi o universo da pesquisa,
visando sempre a possíveis contribuições.

REFINANDO

O FOCO: A MONTAGEM DO INSTRUMENTO DE PESQUISA

A opção pela entrevista semi-est ruturada relaciona-s e a
uma ref lexão qualitativa dos dados. Evidentemente, pensou-se em
estabelecer

relações

da

avaliação

da

aprendiza gem

com

as

vivências dos entrevistados, bem como do próprio pesquisador.
Esperava-se um contato mais direto com cada um dos sujeitos, haja
vista que a avaliação é um tema ainda bastante polêmico, gerador
de constrangimentos e revelador de f ragilidades humanas.
Def inidos os sujeitos da pesquisa – estudantes e docentes
dos cursos de Pedagogia e Ciências Contábeis da FAV -, partiu-se
para a elaboração dos roteiros de entrevista (anexos I e II). Foram
f eitos dois. Um destinado aos prof essores, composto de dez itens e
outro direcionado aos estudantes, com onze.
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Relativamente aos prof essores, pretendeu-se abranger os
seguintes aspectos:

1. Avaliação no pr ocesso
- instituição (regu lamentação, periodicidade, burocracia)
- resultados da avaliação
- dif iculdades
2. Concepções
- ava liação no processo de ensino e aprendiza gem
- ava liação no ensino superior
- relações entre avaliação e poder
3. Inovação
- f ormas dif erentes de avaliação
- mudanças
- regras (instituiçã o)
4. Formação docente
- acadêmica
- pessoal

Com relação aos alunos, os tópicos selecionados foram:
1. Avaliação
- importância
- objetivos
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- tipos de práticas avaliativas
- f reqüência (instit uição)
- aspectos positivos
- aspectos negativos

Os aspectos selecionados, em ambos os roteiros, só fazem
sentido a partir d a visão do proce sso educativo e do papel da
avaliação da aprendiza gem no contexto que se explicita no capítulo
segundo.
A pretensão inicial foi a de realiza r a entrevista com quinze
sujeitos, entretanto, por en volver a instituição em que trabalham ou
estudam, sentiram-se amedrontados diante do tema, polêmico em
sua essência. Assim, efetuaram-se, no total, doze entrevistas, das
quais cinco com prof essores e sete com estudantes.
As entrevistas f oram gravadas e tra nscritas na íntegra. A
partir de sucessiva s leituras, tópicos f oram repetidos por vários dos
entrevistados. Optou-se por uma análise vertica l dos dados. A
interação

desses

aspectos

gerou

eixos

temáticos

que

são

registrados no capítulo “Análise dos Dados” e serviram de base para
a ref lexão, f eita a partir de um cont ín uo diálogo com os autores que
sustentaram a vis ão teórica sobre a avaliação da aprendiza gem
apresentada no capítulo 2.
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CAPÍTULO I
APRESENTANDO O “LOCUS” DE ESTUDO

1.1 – O GRUPO ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A

A partir da década de 70 do século XX, novas atribuiç ões
f oram dadas ao trabalhador, que passou a realizar tarefas simples e
complexas na prod ução. As taxas baixas de crescimento econômico
e

as

altas

taxa s

de

inf lação

f oram

princípios

geradores

do

desemprego. Ref lexo dos efeitos do capitalismo cumprindo seu
poder de exclusão , não apenas em decorrência da automação, mas
principalmente

pela

rotatividade

da

mão-de-obra

que,

neste

contexto, desqualif ica-se com bastante rapidez. A proposta para
driblar a situação era de que o Estado se af astasse da regulação da
economia e permitisse que o próprio mercado viabilizasse a sua
estabilização, prop iciando o desenvolvimento da privatização – ideal
do neoliberalismo 2. Como descreve Ch auí:

[ . . .] o Est ado devia se af ast ar de um a ve z por t odas
da r eg ulação da econom ia, dei xando q ue o pr ópr io
m er cado, com sua r acional idad e pr ópr i a oper asse a
desr eg ulação; em out r as pala vr as, abol ição do
cont r ole est at al so br e o f luxo f inanceir o, dr ást ica
leg islação ant ig r eve e vast o pr og r am a de pr ivat i zação.
( CHAUÍ , 2001, p. 18) .

2

Definição do conceito segundo Chauí (2001): “Seu principal subproduto é a ideologia pósmoderna para a qual o ser da realidade é a fragmentação econômico-social e a compressão
espaço-temporal, gerada pelas novas tecnologias de informação e pelo percurso cotidiano do
capital financeiro através do planeta”.(p. 21:22)
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Houve, portanto, a necessidade de mudanças quantitativa s
e qualitativas na f ormação técnica e ético-política pro piciada pelas
instituições de ensino. Essa situação mostra-se mais incis iva na
década de 90 do mesmo século, quando os go vernos neoliberais
tinham como objetivo f undamental a contribuição para o aumento da
produtividade e da competitividade. A escola, como parceira nesta
empreitada, responsabiliza va-se por desenvolver competências para
a execução das taref as dos trabalhadores.
Assim,

conf orme

Neves

(2002),

a

educação

superio r

acompanha o processo, e passa a ter como prioridade a capacitação
da f orça de trabalho, para adaptá-la à tecnologia produzida no
exterior e conf ormar este novo t rabalhador qualif ic ado às novas
exigências

da

cultura

empresarial.

Isso

ref orça

a

idéia

das

desigualdades soc iais e da competição acirrada entre indivíduos,
algo que permeia o nível acadêmico nos últimos tempos.
Tais aspectos são também apontados por Chauí (20 01),
quando af irma que os traços anti-d emocráticos

e autoritários da

sociedade brasileira aparecem na universidade, na medida em que
nela vê -se: ref orço da carência e do privilégio; da perda de
identidade e de autonomia; ref orço de privilégios, de d esigualdades
e

da

heteronomia

(no

caso

dos

f inanciamentos

privados

às

pesquisas); ref orço da submissão aos padrões neoliberais que
subordinam os conhecimentos à lógica do mercado; ref orço da
privatização do que é público; ref orço da submissão à ideologia
pós-moderna.
No ano 2000, segundo Neves (2002), houve uma expan são
acelerada da priva tização da educação superior. O crescimento das
instituições

privadas

f icou

ainda

mais

vis ível.

Af inal,

responsabiliza vam-se por ce rca de 85% das matrícula s em cursos
de

graduação.

Tal

desenvolvimento

apresenta-se

de

f orma

galopante, pois conta também com o amparo do Estado, uma ve z
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que ele consente com as idéias, os valores e as práticas neoliberais
e o f az estimulando o empresariamento do ensino.
Trata-se da admissão, por parte do Estado, de que é
partidário ao lucro na área educacional, evidenciando uma nova
relação entre ele mesmo e a rede privada de ensino. Opta pelo
cuidado

na

f ormação

técnica

do

trabalho

simples

(educação

f undamental e ensino médio) e transfere ao empresariado do ensino
a f ormação técnica e ético-polít ica do trabalho complexo (ens ino
superior).
Há,

portanto,

como

af irma

Chauí

(2001,

p.

47),

uma

necessidade de encarar a educação como um f enômeno quantitativo
e o caminho para tal é a implantação de sistemas universitários
pautados no modelo administrativo da s grandes empresas.
Os maiores benef iciados com a presente situação são os
empresários da educação, uma vez que detêm uma autonomia
universitária que af asta a interf erência do Estado e que, portanto,
libera

uma

relação

autônoma

entre

a

educação

superior e

a

empresa. Diante desse contexto, o Decreto no. 2.306, de agosto de
1997, regulamentou o sistema de ensino f ederal de ensino superior
nos seguintes termos:

[ . . .] det er m inou q ue as inst it uiçõ es d est e n íve l d e
ensino passass em a ser or g anizadas ac adem icam ent e
em cinco t ipos d e i nst it uições: un i ver si dades, cent r os
uni ver sit ár ios, f aculdades int eg r adas, f aculdades e
inst it ut os super ior es ou escolas super io r es, dos q uais
som ent e as univer sidades cont i nuar ia m a m ant er a
indiss ociab il idad e ent r e ensino, pesq uisa e ext ensão
com o pr inc ípio edu cat ivo, enq uant o t odas as dem ais
se dedicar iam e xcl usi vam ent e ao ensi no, ou sej a, à
capacit ação da f or ça de t r aba lho par a a r ea li zação
das t ar ef as especiali za das, em nívei s dist int os de
com ple xida de, dem andadas pe lo pr oce sso de dif usão
do novo par ad ig m a pr odut ivo. ( NEVES, p. 31, 2002) .
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Não se pode perder de vista a id eologia que o s is tema
neoliberal traça p ara a educação, tendo como fator motivador a
nova base técnica do processo produtivo que, conforme Neves
(2002), ref orça a idéia de que a qualif icação para o trabalho
evidencia -se como algo necessário para o trabalhador deste tempo.
Espera-se que a educação f uncione como mola propulsora para o
crescimento econômico.
Partindo dessa lógica, quanto maior for a sua capacitação,
mais promissor é o acesso do prof issional ao mercado de trabalho.
Seduzida por esse ideal neoliberal, grande parte da população
busca o conhecimento nas instituições privadas, especialmente pelo
f ato de que as públicas of erecem va gas limitadíss imas, que não
conseguem atender a demanda. Mas uma inquietação é notória:
quem garante a qualidade da educação of ertada? Chauí (2001,
p.50) é bastante incisiva ao af irmar que a qualidade é praticamente
inexistente,

pois,

abaixou-se

o

com

n ível

o

dos

aumento
cursos,

do
não

número

de

só

decorrência

em

estudantes,
da

desproporção entre corpo docente e quantidade de alunos, mas
principalmente pela degradação do ensino médio. Na ve rdade, o que
se tem é uma qualidade totalmente vinculada às determinações do
mercado de trabalho. É compreendida como adequação à f ormação
prof issional e à demanda das indústrias. E, como aponta Lima
(2002, p. 45) “nesta lógica, a educação passa a ser o princ ipal
instrumento

para

o

alívio

da

pobreza

e

para

a

garantia

de

desenvolvimento (subordinado) dos países perif éricos”.
Analisando a situação a partir desse prisma, entende-se
que a privatização do ensino superior f oi a forma mais apropriada
de “democratizaçã o” desse nível de ensino, a maneira mais propícia
para universa lizar o acesso à educação.
Sabe-se, entretanto, que as coisas não são tão simples
assim. Af inal, é dif ícil f alar de democratização, quando o que se
tem, segundo Lima (2002), nada mais é do que uma máscara para
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um f enômeno que vem ocorrendo nos países perif éricos : o processo
de certif icação em larga escala. Mu itos estudantes egressos, mas
pouca capacitação para assumir o emprego que está cada vez mais
escasso. Na verdade, o indivíduo encontra-se em uma situação para
a qual não encontra saída. O diploma perdeu seu real sign if icado e
a

busca

por

ampliar

seu

horizo nte

intelectual

chega

a

ser

incessante, sem f im. É o que se percebe em Chauí:

Se t odos podem cur sar a univer s idade , a sociedade
capit al ist a se vê f or çada a r epor , por m eio de
m ecanism os adm in ist r at ivos e de m er cado, os
cr it ér ios de seleçã o. I sso im plicou, em seg undo lug ar ,
a des val or i zação dos dip lom as, o avilt am ent o do
t r abalho e dos salár ios d os un i ver sit ár ios e,
f inalm ent e, o pur o e sim ples desem pr eg o. ( CHAUÍ ,
2001, p. 44) .

É nesse contexto que tem origem a instituição que se
presta como lócus para a presen te pesquisa. Cabe ressaltar,
portanto, alguns aspectos relevantes da sua constituição enquanto
instituição de ensino superior.
A Anhanguera Educacional S/A é um grupo composto por
onze unidades de ensino superior do interior do Estado de São
Paulo. Estão distribuídas da se guin te f orma: Centro Univers itário
Anhanguera
Faculdade

(Leme

e

Politécnica

Pirassununga),
de

Jundiaí,

Faculdades
Faculdade

de

Valinhos,

Comunitária

de

Campinas (FAC 1, FAC 2, FAC 3 ), Faculdade Politécnica de Matão,
Faculdade

Comunitária

de

Santa

Bárbara

d’Oeste,

Faculdade

Comunitária de Limeira e Faculdade de Taubaté.
Em

2006,

o

grupo

inaugurou

mais

três

unida des,

distribu ídas na cid ade de Campinas (FAC 4 ), em Indaiatuba,

Rio

Claro, conf irmando um total de 14 unidades ou campi. Atualmente, a
Unianhanguera Educacional conta com aproximadamente 18.600
(dezoito mil e seiscentos) alunos, distribu ídos nos 11 campi, e o
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objetivo do grupo para o próximo ano será atingir a marca de 30.000
(trinta mil) a lunos.
É indiscutíve l o crescimento do grupo enquanto instituição
de ensino superior, e seu f ortalecimento é ratif icado, considerando
o número de alunos que cresce a cada ano.
A partir de 2004, o Centro Universitário Anhanguera –
Unidade Leme e Unidade Pirassununga, as Faculdades de Valinhos,
a Faculdade Politécnica de Matão, a Faculdade Comunitária de
Campinas (FAC 1, FAC 2 e FAC 3) e a Faculdade Politécnica de
Jundiaí, tiveram suas entidades mantenedoras integradas numa só:
Anhanguera Educacional S/A. A in tegração te ve co mo princípios
básicos, propiciar maior racionalizaç ão à estrutura organizacional e
também transf ormar as entidades anteriores numa única empresa
educacional – uma sociedade anônima
atual Código Civil Brasileiro.

- nos moldes pre vistos n o

No slogan do grupo, percebe-se a

utilização de vocábulos bastante próprios do contexto empresarial,
tais como: oportunidades de sucesso na busca incessante do
MELHOR E SEMP RE.
Os gestores, que hoje compõem a equipe de comando do
grupo, têm muita experiênc ia e vivê ncia no ensino superior, o que
os def ine como um grupo empresarial com f oco na educação, sem
perder de vista a visão voltada para o f uturo. Como foi apontado
anteriormente, tem-se a constatação de que se trata de visar à
f ormação do estudante e à qualidade de ensino, mas também
legit imar os princ íp ios neoliberais.

1.2 - AS FACULDADES INTEGRADAS

DE

VALINHOS

No presente trabalho, destaca-se apenas uma unidade do
grupo, as Faculdades Integradas de Valinhos, haja vis ta que neste

14

campus, dois cursos - Pedagogia e Ciências Contábeis - f oram
“lócus” de pesquisa da avaliação da aprendizagem. Antes, no
entanto, f az-se necessário traçar o perf il do município de Valinhos.
Uma cidade localizada na região metropolitana de Campinas e com
um promissor desenvolvimento econômico, uma ve z que acolhe
inúmeras empresas nas dive rsas atividades das áreas da indústria,
comércio e serviço s.
Valinhos ocupa uma área de 148,9Km² e estima-se que
tenha 94.124 habitantes, distribuídos em grande parte (95%) como
população urbana e uma pequena parcela (5%) como população
rural. Tornou-se conhecida nacional e internacionalmente como “A
capital do f igo roxo”, devido ao seu principal produto agríco la: o f igo
roxo, t ra zido para Valinhos pelo italiano Lino Busato, em 1901.
Esse município, além de se destacar tanto na agricult ura
como no nível em presarial, apresenta outro benef ício . Faz divisa
com

Campinas,

que

oferece

uma

pluralidade

de

atividades

econômicas, o que, certamente, assegura a atração para novos
invest imentos. Além disso, está bastante próximo de São Paulo.
Os atributos ora expostos sobre a cidade de Valinhos
f azem

dela

um

lugar

procurado

por

muitos

paulistanos

que

objetivam nela se radicar. O mesmo acontece com moradores de
Campinas, que optam por morar em Valinhos, pois se sentem
confortáveis em residir em uma cidade demograf icamente menor,
mas com as f acilidades bastante próximas que são oferecidas por
Campinas.
Todos esses aspectos f avorecem a instalação da FAV no
município. Af inal, atende estudantes não só de Valinhos, mas
também das cidades vizinhas que prosperam em diversas áreas de
atuação empresarial e, portanto, demandam prof issionais.
As Faculdades Integradas de Valinhos (FAV) compõem uma
entidade de ensino superior que tem credenciamento pelo Ministério
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da Educação e Cultura (ME C), o qual se deu pelos Decretos de 04 e
05 de janeiro de 1996, publicados no Diário Of icial da União em 05
e

08

de

janeiro

de

1996,

respectivamente.

Isso

implica

a

autorização e o reconhecimento, pelo MEC, dos cursos superiores
of erecidos

pela

FAV.

As

suas

u nidades

educacionais

são

as

seguintes:
•

Faculdade de Administração e Negócios de Valinhos, que
dispõe

dos

cursos

de

Administração

de

Empresas,

Ciências Contábeis e Ciências Econômicas;
•

Faculdade de Ciências Administrativa s de Valinhos, que
dispõe

dos

cursos

de

Ciências

da

Computação,

Comunicação Social e Sistemas de Inf ormação;
•

Faculdade de Direito de Valinhos, qu e of erece o curso de
Direito;

•

Instituto

Superior

de

Educação

das

Faculdades

de

Valinhos, que dispõe do curso de Normal Superior.
De acordo com a Lei de Diret rizes e Bases – Lei no. 9.394
de 20 de dezembro de 1996, houve uma descentraliza ção e, com
isso, maior autonomia ao ensino superior para def inir Diret rizes
Curriculares.

Essa

oportunidade

centrou-se

numa

maior

f lexibilidade dos currículos, uma vez que as particularidades de
cada

instituição

podem

ser

levadas

em

conta.

Com

isso,

a

instituição programa e organiza sua linha de ação conforme os
seguintes princípio s (ou objetivos ):

•

suscitar

o

pen samento

ref lexivo

para

produção

de

conhecimento científ ico, que t ransce ndam o níve l aca dêmico
e se revelem sob a forma de inserção adequada nos setores
prof issionais,

de

f orma

a

contribuir

desenvolvimento da sociedade brasileira;

e

partic ipar

do
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•

estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente,
para interação consciente com os vários

grupos sociais ,

visando a uma formação humanística;
•

considerar

a

capacidade,

a

aptidão,

a

competência

e

a

habilidade como pontos relevantes para o desenvolvimento
dos objetivos apontados anteriormente. (FAHL, 2006).

A
Valinhos

administração
é

exercida

por

geral

das

Faculd ades

dois

órgãos:

Integradas

Administração

de

Superior,

composta pelo Conselho de Administração Superior (CAS) e pela
Diretoria Geral; Administração Básica, composta pelo Conselho
Pedagógico, Diretoria do Instituto Superior de Educação e Diretoria
de Curso.
O Conselho de Administração Superior de ve zelar pelos
objetivos inst itucio nais das Faculdades, que constam do regimento
(Regimento Unif icado das Faculdades Integradas de Valinhos).
Dentre as atribuições, uma se destaca, uma vez que a esse
conselho

compete

também

aprovar

normas

complementares

à

legislação sobre currículos, proces sos de ensino-aprendizagem e
avaliação de desempenho escolar.
O

órgão

e xecutivo

central

da

ins tituição,

numa

visão

estrutural sintética, que coordena, su perintende e f iscaliza todas as
atividades denomina-se Diretoria de Campus, que tem como órgãos
de apoio: a Secretaria Geral, o Controle Acadêmico, a Secretaria de
Extensão

e

Pós-Graduação

e

a

Central

de

Negociações,

o

Departamento Pessoal e a Diretoria d e Cursos.
Nessa estrutura organizacional s intética, a secretaria gera l
tem atribuições re lacionadas à def inição das polít icas e diretrizes
da

área

e

a

supervisão

das

atividades

administrativas

como

cumprimento dos objetivos ge rais, estatutários e re gimentais da
mantenedora. Compete-lhe, inclusive, supervisionar as atividades
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administrativas e f inanceiras. Percebe-se que, num contexto mais
direcionado à educação em si, as questões políticas certamente
seriam responsabilidade da diretoria acadêmica, entretanto, numa
perspectiva empre sarial, o departamento responsável é outro.
Supervis ionado pela secretaria geral, o controle acadêmico
detém inf ormações e controle ace rca de alunos, no tocante à
ausências, notas, atestados médicos, licenças, t rancamentos de
matrícula, etc.
A secretaria de extensão e pós-gra duação da unidade é
responsável pelos programas de iniciação científ ica (PIC) dos
discentes e coordena os cursos de pós-graduação (lato-sensu)
of erecidos na unidade:

•

MBA em Administração Pública e Gestão de Cidades

•

MBA em Controladoria

•

MBA em Gestão Estratégica de Ne gócios

•

MBA em Logística

•

MBA em Marketing e Vendas

•

MBA em Recursos Humanos

•

Psicopedagogia

•

Tecnologia na Gestão da Informação

O departamento de Central de Negociações controla os
recebimentos das mensalidades dos estudantes, viabiliza acordos e
parcelamentos, além de administrar o andamento das bolsas de
estudos of erecidas pela unidade.
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A diretoria do curso coordena, planeja e supervis iona o
cumprimento das atribuições docentes e discentes, no intuito de
garantir a manutenção qualitativa das atividades de ensino previstas
nas ementas e programas do currículo pleno do curso, atendendo às
diretrizes da instit uição. Promove a produção científ ica e intelectual
do corpo discente e docente, não deixando de ser responsável
também pela supervisão das ativida des programadas de avaliação
da aprendiza gem dos alunos. Nota-se, assim, a prese nça bastante
incisiva da f igura do coordenador, o qual assume a postura de
controlador, algo muito próximo da lógica neoliberal, no que se
ref ere à f ragmentação do trabalho, separando os que pensam e
controlam daqueles que de f ato executam o trabalho.
A inf ra-estrutura of erecida pela FAV é completa, pois
possui salas de aulas amplas, equipadas com recursos audiovisuais. Dispõe de uma biblioteca com um rico acervo nas áreas que
envolvem os cu rsos da instituição, além de dividi-la em salas de
estudos para grupos e baias de estudos individuais. Há cinco
laboratórios de inf ormática totalmente equipados com computadores
e perif éricos de última geração, com acesso à Internet ; laboratório
de rádio e TV e anf iteatro.
A Instituição apres enta alguns progra mas institucionais que
são desenvolvidos na unidade:

• PAD – PESQUISA

E

ATIVIDADES DIRIGIDAS

O PAD apresenta-se como uma disciplina, uma nova
atividade discente supervisionada e instrumento de desenvolvimento
de

competências

curricu lares

e

nacio nais.

habilidades,
Foi

prescritas

concebida

nas

objetivando

diretrizes
atender

às

exigências do Projeto Pedagógico Institucional. Nesta disciplina,
assume-se

que

o

aluno

é

co-re sponsável

pelo

processo

de
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aprendiza gem e desenvolvimento intelectual. Tendo como proposta
a melhoria da qualidade de ensino, tal disciplina tem como primazia
a elaboração de trabalhos e participação em atividades f ormacionais
– práticas individu ais ou em equipes - de incentivo à busca de autoaprendizado, de crescimento pessoal e de desenvolvimento de
habilidades

e

prof issional.

competências
Pretende

necessárias

desenvolver,

no

para
aluno,

a

f ormação

atitudes

e

compromissos que o preparem não apenas para o trabalho, mas,
especialmente, para seu projeto de vida.

• PAI - PROGRAMA

DE

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O Programa de Avaliação Institucio nal tem por objetivo,
ações

de

melhoria

para

ele var

a

qualidade

educacional.

Tal

processo ocorre através de uma avaliação interna de cada unidade
de ensino da Anhanguera Educacional. O programa é totalmente
inf ormatizado, desde a elaboração dos questionários à análise de
dados, tabelas, gráf icos e relatórios , o que possibilita um retorno
quase imediato dos resultados à comunidade acadêmica.
A avaliação, nesse contexto, tem o sentido de crescimento,
desenvolvimento,

de

aprimoramento

a

partir

de

dados,

de

constatações. Trata-se da valorizaçã o da educação no sentido de
permitir o crescimento social, econômico, político do país, mas, sem
perder de vista a questão pessoal, a f ormação do indivíduo e o
desenvolvimento de seu projeto de vida.
Esse programa vem sendo colocado em prática desde
1997, antes mesmo da legislação do SINAES (2004), integrando
todas as dimensões acadêmicas das unidades educacionais.
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• PEC – PESQUISAS

E

EXTENSÃO COMUNITÁRIA

O Programa de Extensão Comunitária é concebido como
uma atividade que possibilita, aos estudantes, a integração com a
comunidade,

haja

vista

que

const a

da

realização

de

projetos

comunitários e sociais, que são supervisionados pelo Diretor de
Curso.

Esse

programa

pretende

desenvolver

m elhorias

nas

condições de vida social, dentro dos limites poss íveis d e cada uma
das propostas e de cada projeto.

• PIA – PROGRAMA

DE

INOVAÇÃO ACADÊMICA

O Programa de Inovação Acadêmica apresenta-se c omo
uma iniciativa para a modernização e aperfeiçoamento dos campos
pedagógico e administrativo da Faculdade, associados ao campo de
pessoal,

elementos

caracteriza-se

pelo

materiais
diálogo

e

que

logística.
estabelece

Ess e
com

programa
os

demais

programas da Anhanguera Educacional, a f im de identif icar a
necessidade
específ icos

de
-

ações
,

ou

eventuais
permanentes

–

novidades
–

ações

em

campos

sistematizadas,

incorporação de tecnologias, f ormas e sistemas de trabalho para
otimização do processo educacional.

• PIC – PROGRAMA

DE

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Programa de Iniciação Científ ic a é disponibilizad o a
alunos da graduação, devidamente matriculados. Ele of erece bolsas
de mérito intelectual por um ano a cada aluno contemplado. Para
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tal, os estudantes passam por um processo de seleção realizad o
pela Comissão Organizadora do Concurso de Seleção d os Bolsistas,
que analisa e seleciona os projetos inscritos, que deverão ser
acompanhados

pelos

prof essores

orientadores

escolhidos

pela

mesma Comissão, dentre aqueles que compõem o corpo docente da
instituição. O crit ério de escolha d este prof essor é justamente a
compatibilidade do projeto de pesquisa à área de concentração de
estudos e pesquisa, e a atuação do docente.

• PICD – PROGRAMA INSTITUCIONAL

DE

CAPACITAÇÃO DOCENTE

O Programa Institucional de Capacitação Docente tem
como

objetivo,

prestar

auxílio

aos

prof essores

que

desejem

aprimorar seus conhecimentos através de cursos de capacitação, de
eventos, de curso s de pós-graduação, como intuito de aperf eiçoar
sua qualif icação para atuação docente. O Programa é divulgado
junto

aos

professores

da

instituição,

com

destaque

às

especif icações que compõem sua regulamentação. Além disso,
existe uma inicia tiva institucional que qualif ica professores em
serviço, num sistema de utilização de recursos humanos internos.
Trata-se da troca de experiências com enfoque didático-pedagógico
que acontece em forma de seminários, grupos de estudos, reuniões
pedagógicas e cursos de aperf eiçoamento.

• PLT – PROGRAMA

DO

LIVRO-TEXTO

O Programa do Livro-Texto é um projeto que demonstra o
esf orço institucional da Anhanguera Educacional com o intuito de
possibilitar, ao estudante, o acesso ao material didático necessário
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ao bom aproveitamento de seus estudos. Seu objetivo central é,
através da compra de livros direta mente da editora, em grande
escala, baratear o custo das obras. São edições patrocinadas pela
Anhanguera Educacional para suprir as necessidades centrais de
várias disciplinas dos diversos curso s de graduação. Esse programa
f oi criado pela presidência da Anhanguera Educacional em f evereiro
de 2005, com o apoio da assessoria acadêmica. Seu surgimento
decorre da constatação das necessidades didático-pedagógicas dos
cursos de graduação of erecidos pela instituição, viabilizando a
of erta de um ensino de qualidade, condição primeira p ara inserção
dos estudantes no mercado de trabalho.

• PM – PROGRAMA

O

DE

Programa

MONITORIA

de

Monitoria

incentiva

o

estudante

a

desenvolver habilidades para uma f utura carreira docente. Tem
como pré-requisito determinadas aptidões intelectuais d o aluno, que
são desenvolvidas e aprimoradas a partir de uma cooperação
didática entre corpo docente e discente nas funções unive rsitárias.
O programa apresenta-se como viabilizador de oportunidades de
preparação e pré-capacitação prof issional ao estudante.

• SAE – SERVIÇO

DE

APOIO

AO

ESTUDANTE

O Serviço de Apoio ao Estudante objetiva organiza r um
sistema de ajuda para a superação de problemas de ordem pessoal,
acadêmica e institucional, que podem gerar inf luências em condutas
dos discentes ou dos docentes. A implementação desse serviço
permite a abordagem adequada de dif erentes ordens de problemas
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que podem ser tratados interdisciplinarmente e intersetorialmente.
Para isso, as parcerias e en volvimento dos demais setores da
instituição são necessários para uma comunicação ef iciente no trato
das questões encaminhadas a esse serviço.
Além de todos os programas institucionais oferecidos pela
FAV, há vários pro jetos que vêm sendo desenvolvidos pela unidade
de ensino superior, ora em parceria com a Prefeitura Municipal de
Valinhos, ora contando apenas com o empenho de coordenadores,
alunos e prof essores da própria instit uição. Dentre esses projetos, a
inclusão digital ca racteriza-se por oferecer curso de inf ormática a
pessoas carentes do município. As inscrições são realizadas pela
própria pref eitura, porém esse projeto social concretiza-se através
da atuação de estudantes do curso de Ciências da Computação, sob
orientação e supervisão da diretora de curso.
Outro projeto social of erecido pela Faculdade é o teste
vocacional, realiza do pelas alunas do curso de Pedagogia para os
concluintes

do

ensino

médio.

O

projeto

busca

orientar

prof issionalmente os alunos que desejam ingressa r e m um curso
superior, mas que ainda não sabem o que escolher. Esse mesmo
curso da f aculdade empenha-se na realização de outros projetos,
todos eles direcionados à área da educação. Ensino a pessoas da
comunidade
lín gua

que

não

portugues a

sejam

junto

à

alf abetizadas;
comunidade

de

desenvolvimento
chineses

que

da
se

estabeleceu em Valinhos e a brinquedoteca para atendimento de
crianças com defasagem de aprendizagem no ensino regular.
A

partir

de

2005,

a

Anhanguera

Educacional

S/A,

mantenedora da FAV, passou a inve stir em cursos de capacitação
para docentes, auxiliando-os f inanceiramente no caso de projetos
que sejam de interesse da empresa ou através de curso s of erecidos
pela própria mantenedora, acerca de assuntos relacionados à
educação, tais como: didática, avaliação, etc. Neste ano, houve a 1ª
Convenção de Cultura Organizacion al promovida pela Anhanguera
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Educacional na Red Eventos, na cidade de Jaguariúna. O grupo
contou com a participação dos prof essores, dos diretore s de curso e
dos diretores de todas as unidades. As palestras f oram ministradas
pelo presidente do grupo, em conjunto com a diretora de pesquisa,
extensão e pós-gra duação e o diretor acadêmico.
O

objetivo

da

c onvenção

f oi

demonstrar

a

estrutura

organizacional do grupo e disseminar sua missão, as crenças,
valo res e f ilosof ia para que todos - prof essores e diretores pudessem se sentir motivados a trabalhar em conjunto em busca de
um objetivo comum, que está atrelado ao slogan - Melhor e Sempre.
O evento atendeu às expectativas de um grupo empresarial que não
perde de vista seus objetivos e metas, mas também não deixou de
privilegiar as que stões educacionais na medida em que alguns
aspectos dessa área f oram pontuados no encontro.
Os programas inst itucionais ora apontados contemplam as
expectativas da comunidade acadêmica como um todo. Benef iciam
não apenas funcionários e docentes, mas também os estudantes
que, de alguma maneira, identif icam-se com potencialidades para a
esf era da pesquisa. Ainda vale cons iderar que se torn a conf ortável
e garante uma maior segurança ao graduando o fato de poder dispor
de um serviço de apoio constante, através do SAE. Principalmente
para os alunos ingressantes, esse programa é uma ref erência
substancial, por orientar e dirimir dúvidas que e ventualmente surjam
no processo, tanto no âmbito administrativo, quanto no pedagógico
ou f inanceiro.
Com relação ao PIC – Programa de Iniciação Científ ica -, a
cada ano letivo os estudantes interessam-se mais pela pesquisa
acadêmica. Um dos fatores motiva dores é que são realizados
encontros

internos

desenvolvidos

pelos

para

comunicação

estudantes

bolsistas.

oral

de

trabalhos

Além

disso,

alguns

trabalhos de estudantes da Anhanguera Educacional S/A f oram
premiados

em

nível

nacional,

em

Congressos

de

Iniciação
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Científ ica. Busca-se, portanto, um aprimoramento constante de cada
um dos Programas para que, cada vez mais, discentes, docentes e
f uncionários possam ser benef iciados, aprimorando-se a qualidade
dos serviços of erecidos pela instituição.

1.3 – POLÍTICA

DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Como o presente trabalho pretende invest iga r a a valiação
da

aprendizagem ,

Regimento

f az-se

Institucional,

necessário
ref erentes

que
a

alguns

essa

pontos

temática,

do

sejam

elucidados.
Na instituição em que a pesquisa se realizou – FAV – a
avaliação da aprendiza gem e do desempenho escolar são f eitos por
disciplina
f reqüência

e

est ão
(

que

diretamente
deve

relacionados

equivale r

ao

a

mínimo

dois
de

f atores:
75%)

e

aproveitamento das atividades e dos conteúdos ministrados em
cada uma das disciplinas.
Partindo desse ponto básico, a unidade de ensino deixa
uma brecha na regulamentação, para que se possa atender alguns
estudantes

no

caso

de

imperiosas

necessidades

prof issionais.

Nesse aspecto, há a possibilidade de compensação de ausência por
intermédio de atividades domiciliares supervisionadas. Não se pode
deixar de ressalta r que, a cada solicitação do aluno a esse tipo de
atendimento, lhe é cobrada uma taxa . Isso remete à ref lexão de que
a

privatiza ção

do

ensino

superior,

ainda

que

se

pretenda

democrática, não deixa de mostrar-se como um nicho bastante
sign if icativo para o capital.
Conf orme a regulamentação, o aproveitamento escolar é
avaliado num contínuo acompanhamento do aluno, bem como a
partir de resultados obtidos em atividades escritas ou trabalhos de
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avaliação realizad os. Há uma variação de uma disciplina para outra,
haja vista que a escolha do tipo de avaliação a ser aplicada cabe ao
prof essor; é dele a responsabilidade da elaboração dos exercíc ios
escolares

sob

f orma

de

provas

ou

trabalhos;

e

será

dele

a

autonomia para julgar e registra r os resultados. Entretanto, há a
supervisão dos órgãos competentes para aprovação do que é
proposto por cada docente. Nesse quesito, o diret or de curso
responsabiliza-se

pela

f iscalizaç ão

da

realizaçã o

efetiva

e

adequada de tais atividades pro gra madas, de f orma a garantir a
qualidade de ensino e, conseqüentemente, a aprovação do aluno.
As avaliações escritas acontecem, no mínimo, duas veze s
por semestre e atendem a um Calendário Geral, que delimita os
dias específ icos em que realizar-s e-ão, nos termos das normas
aprovadas pelo CAS (Conselho de Administração Superior). As
disciplinas práticas, em f unção da não aplicação de provas escritas,
têm sua avaliação def inida em norma específ ica aprovada também
pelo CAS. Isso acontece no curso de Pedagogia e demais cursos de
licenciatura que implicam prática de f ormação, estágio curricula r e
atividades acadêmico-científ ico-cult urais of erecidos ao longo dos
estudos.
Em

virtude

da

ausência

no

dia

estabelecido

para

a

realização da pro va escrita, o estudante pode recorrer à a valiação
supletiva, denominação atribuída à avaliação substitutiva. Será
aprovado o aluno que atingir a média f inal igual ou superior a 5,0
(cinco inteiros). Pa ra computá-la, são considerados outros trabalhos
que, eventualmente, tenham sido propostos pelo prof essor ao longo
do semestre. É interessante ressaltar que as atividades vincu lam-se
a pesos estabelecidos pelo CAS e, normalmente, privile giam as
provas escritas realizadas de acordo com o Calen dário Geral,
deixando menor valor ao que f oi desenvolvido no continuum, pelo
prof essor em parceria com o estudante.
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Como

atividade

de

recuperação,

a

Faculdade

of erece

cursos, disc iplinas e atividades programadas em horários especiais,
com metodologia adequada visando à recuperação do estudante que
carrega uma dependência ou encontra-se em período de adaptação.
É permitido ao aluno que tenha apenas duas dependências para que
seja promovido, ca so contrário, a matrícula de ve ser f eita na mesma
série em que estava, podendo, entretanto, cursar outra s disc iplinas
da série subseqüente através de um Plano de Estudos def inido pelo
CAS,

f icando

dispensado

de

cursar

aquelas

em

que

pelas

considerações

já

tive r

aprovação.
Podemos

observar,

expres sas

anteriormente, que o Conselho de Administrativo S uperior (CAS)
tem

a

competência

diretamente

à

de

instituição,

def inir

inúmeras

especialmente

questões
no

que

se

vinculadas
ref ere

à

avaliação da aprendiza gem. Consta ainda do Regimento, que o
Conselho

Pedagógico,

organizacional
auxiliar

na

das

órgão

Faculdades,

coordenação

suplementar
tem

como

na

f inalidade

didático-pedagógica

dos

estrutura
principal,
cursos

e

programas of erecidos pelas unidades educacionais, constituindo-se,
portanto, como assessor do CAS. Do ponto de vista do regulamento,
não é dif ícil perce ber que a avaliaçã o, como parte do processo de
ensino-aprendiza gem, tem um controle da esf era administrativa,
resultado do enfoque maior ao cunho empresarial, reve lando a
centralização do poder e o controle das atividades do magistério.
Na verdade, a avaliação foge do campo administrativo,
visto que é um ato pedagógico e que, portanto, é da competência do
prof essor e de suas relações com o aluno. Assim co nsiderada, a
avaliação mostra-se como parte do espaço pedagógico que se
compõe como dinâmico a partir do momento em que en volve
elementos singulares e em constante mutação: o conhecimento e os
indivíduos.
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Percebe-se, portanto, que a a valiação como elemento
intrínseco ao processo ensino-aprendiza gem tem o prof essor como
elemento responsável por parte signif icante das instâncias em que
ela aparece, sem perder de vista o seu comprometimento com o
aluno. Como revela Anastasiou:

Plan if icar , ag ir , aval iar , r eali zar os aj ust es par a obt er
o r esult ado des ej ado e encont r ar es t r at ég ias q ue
possib il it em apr end er , são ações q ue consist em num
desaf io e num com pr om isso do pr of essor e dos
alunos. ( ANAST ASI O U, 2004, p. 127) .

Ainda

que

exista m

os

parâmetros

institucionais

co mo

limitadores das possibilidades, deve-se considerar também que há a
liberdade

do

docente

em

encontrar

brechas

no

sistema

viabiliza r o desenvolvimento adequado do processo educativo.

para
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CAPÍTULO II
A AVALIAÇÃO EM FOCO

2.1- CARACTERÍSTICAS

E CONTEXTUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM

... a aprendizagem é, verdadeiramente, a nossa própria vida,
István Mészáros

A avaliação da aprendiza gem é elemento integrante do
processo educativo e tem como objetivo p rimeiro s ubsidiar as
decisões a respeito da aprendizage m dos estudantes, garantindolhes a qualidade dos resultados. No entanto, há muitas outras
questões a serem consideradas ao tratar desse tema, especialmente
porque a educação – de modo geral – mantém uma relação estreita
com as instâncias sociais, políticas e econômicas.
Portanto,

para

tratar

da

avaliação

no

atual

contexto

educacional, não podemos perder de vista as quest ões sociais.
Af inal, a escola, desde os seus primórdios, já atende ou ref lete a
estrutura social e econômica de uma época, e, conseqüentemente,
acompanha o mesmo processo.
Conf orme nos aponta Enguita (1989), a aprendizagem,
desde a Roma Antiga, desenvolveu-se no âmbito familiar, com a
interação ef etiva entre crianças e ad ultos. Mas essa postura sof reu
alterações na Idade Média. Os próprios jo vens eram separados de
suas f amílias e encaminhados a outros lares, para que a educação
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se desse de f orma imparcial, sem aproximações vinculadas a
af etividade.

Ha via

também

a

perspectiva

de

que

houvesse

o

aprendizado de outro of ício, que n ão o de sua própria f amília.
Chamava-se isso de “intercâmbio f amiliar”, uma ve z que o mestre
inicia va o aprendiz nas questões religiosas, valo res humanos,
leitura e escrita, e teria a garantia de que a seu f ilho seria
assegurado o mesmo tratamento em outra família.
Em casos de não aceitação dessa condição de educação, o
jovem era enviado à escola que, na época, concebia-se como um
lugar à margem, uma vez que privile gia va o ensino literário –
vislumbrado de f orma negativa no contexto.
Com o passar do tempo, as necessidades dos indivíduos
passaram

por

transformações.

Saiu-se

da

produção

artesanal

individual, percorreu-se o caminho das corporações e chegou-se à
divisão do trabalho, a partir da qual, o trabalhador não teria mais
conhecimento ou interf erência no processo produtivo completo da
sua arte.
Conf orme

Manacorda

(1989),

em

decorrência

da

intervenção crescente da ciência como f orça produtiva, passa-se ao
sistema da f ábrica e da indústria baseada nas máquinas. Neste
caso, a f orça produtiva pro vém de elementos naturais, o que
transf orma o homem em um simples “acessório da máquina”.
Por conta desse desenvolvimento industrial, nota-se que
“os trabalhadores perdem sua antiga instrução e na fábrica só
adquirem ignorânc ia” (MANA CORDA, 1989, p.271) haja vista que
suas práticas volt am-se a atividades repetitivas e em curto espaço
de tempo.
Há também um desenvolvimento contínuo das tecnologias,
o que moderniza e transf orma, com f reqüência, os processos
produtivos. P recisa-se, portanto, de trabalhadores que estejam
aptos às mudanças tecnológicas. Como proceder então?
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Para lidar com essa realidade, vis ando a atendê-la, os
próprios industriais sentem a necessidade da instrução das “massas
operárias”.
moderna

Nesse s

estará

termos,

o

diretamente

tema

dominante

vinculado

às

da

pedagogia

relações

instrução-

trabalho ou instrução técnico-prof issional.
Pensa-se no método da observação e da imitação, o que se
dá por meio das regras impostas pelo sistema f abril ou nos
conhecimentos

prof issionais

através

da

criação

de

escolas

científ icas, técnicas e prof issionais.
Percebe-se,

portanto,

que

com

início

do

pro cesso

industrial, a escola f oi recrutada para preparar prof issionais, em
série,

objetivando

o

atendimento

do

processo

produtivo

–

responsável por uma produção hierarquizada e f ragmentada. Nesse
mesmo tempo, não podemos deixar de ressa ltar a lgo que e ra
comum dentro das f ábricas, em decorrência da lei que fazia do
ensino primário a condição legal para o uso produtivo de crianças
com menos de 14 anos, como aponta Marx:

Ao visit ar um a dessas escolas e xped i dor as de
cer t if icados f iq uei tão chocado com a ig nor ância
do m est r e- escola q ue lh e d isse: “ Por f avor , o
Senhor sabe ler ?” S ua r espost a f oi: “ Ah! Alg o” . E,
com o j ust if icat iva, acr escent ou: “ De t odos o s
m odos, est ou à f r ent e de m eus alun os” . Dur ant e a
elabor ação da Le i de 1844, os insp et or es de
f ábr ica denuncia va m a lam ent áve l sit uação dos
locais, denom in ado s escolas, cuj os cer t if icados
eles t in ham de ac e it ar com o t ot alm ent e vál idos
do pont o de vist a le g al. ( MARX , 1985, p. 27)

A partir dessa ref erência, não f ica dif ícil entendermos em
que contexto a ed ucação que temos hoje se desenvolveu e a que
propósitos visa a atender. As escolas criadas dentro das f ábricas
não

objetiva vam

a

f ormação

meramente a lei imposta.

integral

dos

indivíduos,

mas,
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Da mesma f orma, a educação f ora da indústria também
tinha

como

primordial

não

o

de senvolvimento

intelectual

do

estudante, pelo contrário, uma preparação meramente tecnicista e,
assim,

f ragmentada,

que

atendia

às

expectativas

do

sistema

capitalista. Tratava-se apenas da preparação de mão-de-obra. A
propósito, sabemos que a rapidez nesse processo é prioridade, uma
ve z que a ideologia capitalista está centrada na questão de que
tempo é dinheiro, como f orma de ampliar a mais-valia. “A grandeza
do ganho estimula a vorac idade por mais ganho” (MARX, 1985, p.31)
Nessa linha de int eresses, apenas a maneira tradicional de
educar e inclusive avaliar é que são pertinentes, haja vista que é
mais rápida do que por métodos ativos que exijam a participação e
ref lexão por parte do alunado (FREITAS, 2003, p. 27).
Em
pretende

decorrência

atender

houve

de
a

tais

necessidades

f ragmentação

dos

que

a

esc ola

conteúdos

em

disciplinas e determinou-se aquilo que o estudante deveria ou não
conhecer em determinado espaço de tempo e para ve rif icar a
assimilação ou não desse conhecimento aplicam-se as provas.
Como pode-se verif icar:

O conhecim ent o f oi par t ido em di scipl inas ,
dist r ibu ído por anos e os anos f or am subdi vi dido s
em par t es m enor es q ue ser vem par a cont r olar
um a cer t a veloci dade de apr endi zag em do
conhecim ent o. Con venc ionou- se q ue um a cer t a
q uant idade de conhecim ent o devia ser dom inad a
pelos alu nos dent r o de um det erm inado t em po.
Pr ocessos de ver if icação po nt uais in dicam se
houve ou não d om ínio do con hecim ent o. Q uem
dom ina a vança e q uem não apr ende r epet e de
ano ( ou sai da escol a) . ( FREIT AS, 2003, p. 27)

As crianças passa ram a ser a “gulo seima mais cobiçada
pelos industriais: diretamente como mão-de-obra barata” (ENGUITA,
1989, p. 109). Com esse ideal, disc iplinas e hábitos convenientes
para o trabalho nas f ábricas desenvolveram-se constantemente:
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A disc ip lina dent r o das esco las er a alg o lat ent e e
absolut am ent e
cobr ado
pelos
in st r ut or es
e
pr of essor es. Assem elha va- se ao r eg im e m il it ar , com
hor as m inut os e s e g undos cr onom et r ados. O ensino
ou inst r ução f icava em um obscur o seg undo plano,
at r avés da obsessã o pela or dem , pela pont ual idade,
pela com post ur a, etc. ( ENG UIT A, 1989, p. 118)

Quanto à educação, garantia-se apenas alguma instrução,
af inal, pretendia-se que aqueles indivíduos continuassem ”ocupando
os níveis mais baixos da sociedade, e isto poderia alimentar neles
ambições indesejáveis” (ENG UITA, 1989, p. 110) caso o incentivo
ao conhecimento se mostrasse exacerbado.
Estabeleceu-se um processo de dominação em f unção da
detenção do saber e da limitação do outro, para que não assumisse
o papel de sujeito nessa relação, mas sim de objeto facilmente
manipulado.
interesses

Essa
da

idéia

indústria

converteu-se
e

da

numa

instituição

parceria

escolar,

entre

que

os

acabou

desenvolvendo ao longo do tempo um processo que atende aos
princ ípios do capitalismo:

[ . . .] é bem sabi do q ue a h ist ór ia é escr it a pe los
vence dor es, q ue não g ost am de m ostr ar a r oupa suj a:
sem pr e é m ais con ven ient e apr ese nt ar a hist ór i a da
escola c om o um l o ng o e f r ut íf er o caminho desde as
pr esum idas m isér ias de ont em at é as su post as g lór ias
de hoj e ou de am anhã q ue, por exemplo, com o um
pr ocesso de dom est icação da hum anid ade a ser viço
dos poder osos ( ENG UI T A, 1989, p. 131 )

É imperativo, portanto, pensarmos em uma escola que não
surgiu em detrimento do capitalismo, mas que se desenvolveu com
ele, atendendo às suas necessidades e às da indústria. Reforçou,
com isso, a idéia de af astamento da escola do cotidiano dos
estudantes, uma ve z que transf ormou essa instituição em algo
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artif icial, f orjado e, portanto, à margem da f amília, dos sentimentos,
sonhos e valores de cada aluno, na sua singu laridade. Isso ainda
tem sido uma constante na educação, quando diz que ainda
permitimos que nossos alunos, “is olados em sala, assistam da
janela da escola à vida passar”.(FREI TAS, 2003, p.29)
As salas de aula daquele tempo – século XI X - rest ringiamse a cubículos que acolhiam muitas crianças em dif erentes níveis de
aprendiza gem e os prof essores tinham a f unção de adestrar tais
indivíduos de acordo com os ideais da indústria. Os aspectos
educacionais são pouco considerados, a preocupação quanto à
aprendiza gem f icava sempre para um segundo ou terceiro plano.
Importavam-se mais em atender às leis que poderiam atrapalhar a
exploração por parte das empresas, caso não f ossem cumpridas.
Muitas ve zes, os próprios mestres não tinham domínio
algum sobre o conhecimento e, ainda assim, quando questionados,
usavam de sua autoridade para evitar respostas ou explicações
plausíveis.

Da í o caráter punitivo que marcou a escola e que se

mantém vivo nela até os dias atuais. Mais uma ve z, as relações de
poder. E este sempre atrelado ao conhecimento, num mundo onde
quem sabe manda, quem não sabe obedece.
Essas circunstâncias avocam nossos olhares a situações
do dia-a-dia na escola, que ref letem um descontentamento vis ível
por parte dos alu nos quanto ao f ato da obrigatoriedade de sua
presença neste ambiente. Decorrente disso constatamos os diversos
apontamentos que são f eitos no que diz respeito a condutas e
atitudes discentes.
[ . . .]
t al
r esig nação
expr im e- se
tam bém
pela
m ult ipl icação dos s inais de pr o vocaçã o em r elação
aos pr of essor es, com o walk m an lig ado, alg um as
ve zes, at é m esm o na sala de au la, o u as r oupas,
ost ensi vam ent e des cuidadas, e m uit as ve zes e xib indo
o nom e de g r upos de r ock da m oda, inscr it os com
canet a esf er og r áf ica ou com f elt r o, q ue desej am
lem br ar , dent r o da Escola, q ue a ver dadeir a vi da
encont r a- se alhur es. ( BO URDI EU, 1992, p. 224)
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Não é de se estranhar tal postura dos estudantes, af inal, a
motivação, propiciada pela abordagem dos problemas a serem
enf rentados

e

resolvidos

na

vida ,

distancia-se

b astante

das

propostas f ragmentadas encontradas na escola.
Nesse
esquece-se

de

modelo

de

que

aprendizad o

o

escola

f ormadora
acontece

de

mão-de-obra,

numa

totalidade,

envolvendo circun stâncias de necessidades, dif iculdades e busca
incessante para encontrar soluções. Entretanto, na escola, esses
desaf ios ou não existem ou, se existem, mostram-se como algo
simulado e, logo, não despertam interesse algum por parte do
estudante.
É inerente a relaç ão existente entre a sociedade, o capital
e a educação. Seja no contexto da educação básica ou acerca do
ensino superior, a sociedade que inf luencia suas atividades é a
mesma, e esta inf luência é oriunda de uma construção histórica
direcionada por fatores de desenvolvimento da lógica do capital,
sustentada pelo Sistema Capitalista.
Na verdade, segundo Shiva (2003), a ligação entre o saber
e

o

poder sempre

f oi bastante estreita

e,

em

linhas

gerais,

representa o sistema dominante. Isso, por sua ve z, a ponta para a
desigualdade e a dominação que são uma constante em nossas
sociedades.
Como essa relação é f orte, o sistema dominante acaba por
deter o monopólio e, conseqüentemente, o seu saber científ ico cria
uma monocultura mental, o que desencadeia a substituição e a
destruição da dive rsidade local. Entenda-se por local, a cultura que
não domina, ao contrário, é dominada. Percebe-se, as sim, a busca
da

homogeneização,

com

base

nos

ideais

dominantes,

uma

verdadeira modelagem da diversidad e. Exatamente a reprodução do
modelo industrial na educação. Nesse aspecto, provoca inquietação
a questão das identidades.
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Considerando as identidades inseridas no espaço-tempo
simbólicos chama atenção o aspecto da globalizaç ão que, em
determinados momentos, carrega um cunho de homogeneização por
parte

da

força

dominante

(Ocidente)

mas

também,

contraditoriamente a esse f ato, traz o respeito àquilo que

é local.

Se assim se pensar, a homogeneização, supostamente provocada
pela globalização, é algo paradoxal.
Numa primeira ins tância, ela ameaça a unidade, o que se
chama de local (HALL, 2000), por tentar impor o que é de desejo
daquele que domina. De f ato, todos os luga res são a f etados pela
globalização? Sabe-se que a resposta é negativa, uma ve z que há
uma desigualdade bastante perceptível na distribuição de todas as
inf ormações e conhecimentos.
Por

outro

lado,

ainda

que

se

pretenda

uma

suposta

homogeneização c om inf luências cult urais ocidentais, o que se tem
observado é uma “possibilidade de que a globalização possa levar a
um f ortalecimento de identidades locais ou à produção de novas
identidades” (HALL, 2001, p. 84).
Para que isso seja viabilizado - partindo do princípio de
que a dive rsidade existe, mas que há uma tentativa incessante de
ignorá-la - é necessário que cada indivíduo conheça o que o domina
para poder lidar com isso de f orma apropriada, sem que seja
eliminado

de

imediato.

A

educação,

para

tanto,

presta-se

ao

“of erecimento de subsídios para a resistência a uma civiliza ção
massif icadora”

(SANCHIS,

2001).

Af inal,

o

que

observamos,

conforme Hall (2001) é que “a periferia também está vivendo seu
ef eito pluralizador, embora num ritmo mais lento e desigual”.
Segundo Demo (2002), a culpabilidade do sistema não
pode ser uma válvula de escape, ao contrário, sabendo da realidade
que temos, da exacerbação da classif icação que nos é imposta pelo
capitalismo, devemos lidar com esses f atores e, a partir deles –
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realidade – promover a administra ção da f orma mais adequada
possível.
De qualquer maneira, o que nos f ica evidente dentro da
história é que as desigualdades sempre existiram, em sociedades
capitalistas ou nã o, af inal, “todas as sociedades sã o desiguais,
porque ‘social’ e ‘d esigual’ tendem a coincidir”. (DEMO, 2002, p. 8)
Isso

nos

direciona

a

pensar

que

as

mudanças

mais

f undamentais ocorridas em todos os âmbitos da sociedade, inclusive
na escola, só acontecem em decorrência da desigualdade, pois ela
possui duas f aces: uma que exclui naturalmente e outra que
propicia

condiçõe s

para

ino vaçõe s

e,

conseqüent emente,

a

passagem para uma nova f ase. (DEMO, 2002).
O princípio dialético do movimento histórico é def endido
por Més záros (2005) quando suge re a promoção de uma mudança
educacional radical. Para tal, a internalização é ponto-chave.

Assim , não se pode r ealm ent e escapar da ‘f or m idável
pr isão’ do sist em a e scolar est abelec ido r ef or m ando- o,
sim plesm ent e. Pois o q ue e xist ia a nt es de t ais
r ef or m as ser á cert am ent e r est abelecido , m ais cedo ou
m ais t ar de, devido ao absolut o f r acasso em desaf iar ,
por m eio de um a m udança inst it ucion al iso lada, a
lóg ica aut or it ár ia globa l do pr ópr io capit al. O q ue
pr ecisa ser co nf r ontado e alt er ado f undam ent alm ent e
é t odo o sist em a de int er nal i zação, com t odas as suas
dim ensões, vis íve is e ocu lt as. ( MÉS ZÁ RO S, 2005, p.
46- 47) .

A lógica do capital manipula os indivíduos a partir dessa
internalização, ou seja, ele mesmo assume a legitimidade da
posição

que

lh e

conseqüentemente,

f oi
é

atribuída
induzido

numa
a

uma

hierarquia
aceitação

social
quase

e,
que

resignada “dos princípios reprodutivos orientadores dominantes na
própria sociedade, adequados a sua posição na ordem social e de
acordo

com

as

tarefas

reprodutivas

que

lhes

f oram
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atribuídas”. (MÉSZÁROS, 2005, p. 44) Trata-se de uma manipulação
por parte daquele que domina e da função estática daquele que se
submete f orçosamente ao sistema. É o aprisionamento do ser no
círculo

vicioso

propiciado

e

institucionalmente

articulado

pelo

capital.

Essa espéci e de ab or dag em é incur ave lm ent e elit ist a
m esm o q uando se pr et ende dem ocr át ica. Pois def ine
t ant o a educaçã o com o a at i vidade i nt elect ual, da
m aneir a m ais t aca nha poss ível, c om o única f or m a
cer t a e adeq uada de pr eser var os ‘padr õ es civil i zados ’
dos q ue são desig nados par a ‘e ducar ’ e g over nar ,
cont r a a ‘ anar q uia e a sub ver são’. ( MÉS ZARO S, 2005,
p. 48- 49)

Há a exclusão da grande maioria da humanidade do campo
da

ação

enquanto

desempenharem

o

sujeitos

e

papel

de

a

condenação
meros

dos

objetos

mesmos

a

manipuláveis,

subordinados à “suposta superioridade da elite” (Més záros, 2005, p.
49). Nesses casos, o indivíduo, por si só, admite o f racasso e o que
lhe é imposto. Por sua ve z, se há sucesso f oi por méritos próprios
também. A isso Enguita (1989) chama de meritocracia. Algo
bastante

desenvolvido

no

sistema

capitalista.

Especif icamente

depois da década de 90 do século XX, com a privatiza ção do ensino
superior, são muitos os egressos disponibilizados para o mercado
de trabalho, que n ão consegue empregar todos que rec ebe, ou seja,
há

muitos

diplomados,

mas

postos

de

trabalho

insuf icientes.

Aqueles que conseguem encontrar um posicionamento em uma
empresa são os que, supostamente, mereceram estar lá e todos os
demais que não tiveram a mesma sorte, culpam-se incessantemente
por não terem obtido o mesmo mérito sem que, na lógica d o
sistema, haja qualquer questionamento sobre a base estrutural que
reproduz essa desigualdade.
Daí a importância de ressaltar a imp ortância e a existê ncia
de capitais socia is, culturais e f inanceiros (BOURDIEU, 1992), que
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interf erem diretamente no processo de ensino-aprendiza gem dos
alunos, pois eles f acilitam, dif icultam e/ou hierarquizam o acesso
deste ao conhecimento, o que é uma variá vel poderosa em se
tratando de rendimento escolar.
Na ve rdade, neste contexto acadêmico, o que se pretende
é f azer acreditar que as igualdades permeiam o espaço, entretanto,
sabe-se que isso não é verdade. A única fonte de igualdade é o
espaço compartilhado, mas a f orma como cada indivíduo o ocupa é
singula r e, logo, d if erente. Cada um o aproveita de acordo com seu
repertório cultu ral. Nesse ínterim, a escola enf atiza o seu processo
de

exclusão,

de uma f orma bastante

silenciosa, sem

que

os

envolvidos perceb am, e pior, de forma que estes acreditem que a
f alta

do

sucesso

diz

respeito

apenas

a

eles

mesmos,

em

decorrência de seu empenho insuf iciente. “[...] aqueles que a Escola
rejeita va f icavam convencidos (especialmente pela Escola) de que
eram eles que não queriam a Escola”. (BOURDIE U, 1992, p.199).

Na r ealid ade, a escola é hoj e o pr incip al m ecanism o
de leg it im ação m er it ocr át ica de nossa s ociedade, po is
supõe- se q ue at r avés dela t em lug ar um a seleção
obj et iva dos m ais capazes par a o de sem penho das
f unções m ais r elevant es, às q uais se associam
t am bém r ecom pensas m ais ele vad a s. ( ENG UI T A,
1989, p. 192)

O

que

se

evidencia

com

esse

conceito

é

que

as

oportunidades sociais, bem como as classes a que pertencem os
indivíduos são responsabilidades pessoais, como se o sistema não
f osse o eixo propulsor para tais realidades. Dessa forma, os que
obtêm os méritos acabam por vangloriarem-se por isso, enquanto os
que não têm a mesma sorte culpam-se em absoluto pelo f racasso.
Aí tornam-se notórias as discrepâncias dos cargos e f unções
exercidas

por

cada

Mészáros (2005)

cidadão

dentro

da

sociedade.

Algo

que

aponta, destacando que as medidas aplicadas a
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trabalhadores pobres eram bastante diversas daquelas aplicadas
aos “homens da razão”. São, portanto, as verdadeiras relações de
poder expressas e impostas nessas condutas.
O que parece é que, de f ato, nossa sociedade dedica-se à
radicalização de uma escola que privilegia esse m ecanismo de
legit imação meritocrática, que desencadeia uma seleção dos mais
capazes e a exclusão daqueles que não conseguira m chegar lá.
(ENGUITA,

1989,

p.

192)

E

isso

tem

sido

desenvolvido

e

aprimorado, atendendo aos princípios capitalistas de se pensar a
educação, entendendo que a harmonia perf eita entre autoridades
escolares e interes ses das empresas seja a grande joga da.
Daí encontrarmos especialmente universidades que emitem
diplomas, mas que, na grande maioria das ve zes, nã o conseguem
assegurar empregos para esses egressos, independentemente do
curso. Tem-se, portanto, um grande número de indivíduos com
diplomas e um número ainda maior de desempregados. Exemplo
disso são as f aculdades privadas que, em sua gra nde maioria,
of erecem cursos de Administração, por exemplo. Entretanto, os
alunos

concluintes

normalmente

mantêm-se

em

seus

próprios

empregos ou continuam sem um local de trabalho. São poucos os
casos em que o certif icado garante ao prof issional um alavancar na
empresa ou uma abertura de portas para o mercado de trabalho.
Af inal, são muitos na mesma situação. Um paradoxo que af lige a
atualidade e que repõe, num outro nível – mais radical – o
mecanismo de f ormação do exército de reserva a que aludia Marx
(1985) como mecanismo de barateamento dos custos de mão-deobra.

Permitiram-lhes os acessos às universidades, entretanto,

“mudou-se

prof undamente

o

valor

econômico

e

simbólico

dos

diplomas” (BOURDIEU, 1992, p. 221). Isso provoca u ma sensação
de incompetência, de culpa, de f alta de mérito. E a pior delas, de
insuf iciência e, por isso, de busca in cessante por algo que temos a
certeza de que não nos dará garantia alguma de sucesso.
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Assim , a inst it u ição escolar t ende a se r consider ada
cada ve z m ais, t ant o pelas f am ílias q uant o pelos
pr ópr ios alunos, c om o um eng odo, f ont e de um a
im ensa decepçã o colet i va: essa esp écie de t er r a
pr om et ida, sem elhant e ao hor izont e, q ue r ecua na
m edida em q ue se avança em sua dir eção.
( BO URDI EU, 1992, p. 221) .

Sem dúvida, nada mais temos aqui do que a conf irmação
de que a educação apresenta-se ainda a serviço da ordem social
alienante e o f az de f orma consciente ou não, relegando ao vento a
f ormação integral dos indivíduos, o que deveria ser sua prioridade.
Nesse contexto, a educação não pode ser en xergada senão
como algo distante da vida, em relação à prática social. Sua
artif icialidade desencadeia alguns mecanismos que, com esse perf il,
passam a ser desenvolvidos também na avaliação enquanto parte
do processo ensino-aprendiza gem. São as provas, os testes, as
verif icações absolutamente pontuais sobre o conhecimento, que
distanciam-se

tanto

da

vida.

Em

conseqüência

disso,

os

motivadores naturais também são substituídos pelos artif iciais que,
nos nossos dias, são as notas associadas à avaliação, que servem
como estímulo à aprendiza gem e como controle do prof essor com
relação ao comportamento dos estudantes.

O s pr ocessos de a va liaç ão t om am o l ug ar dos
m ot ivador es nat ur ai s e passam a ser a pr inci pa l
ancor ag em , além da pr essão f amil iar , par a
pr oduzir a m ot i vaç ão par a o est udo. Com o na
escola a pr endem - se/ ensinam - se r el ações, a
ava li ação assum e a f or m a de um a ‘mer cador ia’
com as car act er íst ic as de dua li dade e xis t ent es na
sociedade cap it al ist a: va lor de uso e valor de
t r oca, com pr edom ínio do últ im o sobr e o pr im eir o.
‘Apr ender par a t r ocar por not a. ’ ( FREI TAS, 2003,
p. 28)
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A avaliação vista assim nos remete a um ato camuflado
dessa etapa do processo de ensino-aprendiza gem. Contrário a isso
temos uma prática avaliativa transpa rente, através da qual podemos
identif icar falhas, erros, inconsistências e lapidá-las no decorrer do
processo.
apenas

Dessa

com

a

f orma,
nota,

o

estudante

como

citado

deixaria

de

acima,

mas

preocupar-se
se

deteria

principalmente à “importância do conhecimento como construção
pessoal e poder de interf erência no mundo”. (FREITAS, 2003, p.
28).
Tal concepção da avaliação não implica necessariamente
impor o f im das desigualdades sociais, mesmo porque isso seria
impossível,

mas

a

partir

delas

abrir

caminhos

para

que

a

equalização de oportunidades seja ponderada e não algo tão
discrepante. Permitir ao estudante o desenvolvimento de suas
potencialidades, ainda que tenhamos que admitir que as dif erenças
existem. É justamente a partir da identif icação das dif iculdades, dos
problemas, muitas ve zes notórios através da a valia ção, que os
trabalhos deveria m ser desenvolvidos e aprimorados. Como diz
Demo

(2002,

p.

10)

“O

ef eito

mais

positivo

da

crítica

é

a

desconstrução. Também na avaliação (...) para saber dar conta dos
problemas, primeiro é mister saber deles com a melhor clare za
possível”.
Ainda que se conheça a sociedade a que pertencemos e se
tenha consciência do nosso poder de ação, poucas têm sido as
inovações e a busca por elas.
É incoerente dizermos que a avaliaç ão não exclui, ness e
contexto, que ela não está relacionada à classif icação mais odiosa
por

parte

dos

estudantes

e

prof essores.

É

mais

prudente

acreditarmos que a desigualdade social não pode ser escondida
para que seja possíve l conf rontá-la de peito aberto. Administrar
democraticamente a desigualdade implica tomá-la a sério, partir
dela. Todo processo educativo só é democrático, se tive r viva
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consciência do qu anto pode excluir ou camuf lar a e xclusão (DEMO,
2002, p. 14-15). Conscientes de como f unciona o sistema, f az-se
necessário encontrar uma alternativa para romper essa lógica do
capital, e essa chance que vislumbramos está centrada na idéia de
que a internalizaç ão historicamente pre valecente seja rompida e
alterada, mas de forma duradoura.

2.2 - CONCEPÇÃO

DE AVALIAÇÃO

Antes da crítica, sempre a autocrítica, porque a validade da crítica só
pode estar na autocrítica.
Pedro Demo

A concepç ão de a valiaç ão t em um ent endim ent o
do pr ocesso de ensi no com o o de m odif icação de
com por t am ent os.
Concebe
o
pr ocesso
pedag óg ico de f orm a análog a ao pr ocesso de
pr odução in dust r ial; dest a f orm a, pr evê- se q ue a
ava li ação cum pr a, n a escol a, o m esm o papel q ue
cum pr e na indúst r i a, ou sej a, o de c ont r ole d a
q ualidade da pr odu ção. E, nest e caso, os alu nos
são as unidades a ser em pr ocessadas. Abst r aise, assim , da co ns ider ação dos va lor es e das
condições concr et a s dos alunos e dos out r os
ag ent es envol vido s no pr ocesso. Não f az,
t am bém , r ef er ência à ar t iculaçã o do pr ocesso
pedag óg ico com as car act er íst ic as do cont ext o
escolar e socia l, onde se desenvol ve, n em à sua
indepen dênci a. ( SOUSA, 1986, p. 192)

Diante da realidade da avaliação apontada no excerto
anterior, f ica evidente que a sociedade está em processo de
mudanças constantes e, em decorrência disso, tod o o sistema
educacional e inclusive a a valiação também devem acompanhá-las.
No entanto, essa não tem sido uma verdade.
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O primeiro aspecto a ser destacado nesse contexto é o
conceito da avaliação, que apresenta signif icados dif erentes quando
associado à vida ou à escola, como aponta Hoff mann (p.147, 2003):

Nada é m ais f or t e q ue o sig nif icado c onf er ido à
ava li ação na escola ver sus o sent ido da
ava li ação em nossa vid a. A ava liaçã o na escol a
car r eg a um sig nif icado m uit o dif er ent e da
ava li ação
no
nosso
di a- a- dia.
(...)
Par a
educador es e edu candos, par a a sociedade,
ava li ação na esco la é obr ig ação: penosa, um m al
necessár io. No ent a nt o, nos nossos at o s diár ios,
sig nif ica r ef let ir par a m udar , par a t ent ar m elhor ar
nossas vidas. T ent am os encont r ar soluções e
am adur ecem os a cada t ent at iva.

Essa mesma idéia de avaliação permeia as discussões de
Luckesi (2005), u ma ve z que e xpõe a avaliação da aprendiza gem
como um entendimento novo de uma situação e, portanto, uma
oportunidade de tomada de novos rumos, que concret izar-se -á na
prática diária. Ainda destaca que “a avaliação é um julgamento de
valo r sobre manif estações relevantes da realidade, tendo em vista
uma tomada de decisão.” (p. 33). Nessa perspectiva , observamos
uma avaliação constituída num momento em que o processo de
avanço está atrelado a ações, a crescimento, tanto para autonomia
quanto para o desenvolvimento de competências. A essa etapa do
processo

ensino-aprendiza gem

cabe,

portanto,

identif icar

a

distância em que se está e o que falta para chegar à quilo que f oi
traçado como objetivo a ser atingido.
Nesse caso, segu ndo Perrenoud (1999), vale lembrar qu e
não é uma idéia nova possib ilita r que a avaliação auxilie o aluno a
aprender.

Desde que a escola e xiste, os questiona mentos f eitos

acerca das notas, das punições, vê m sendo uma constante, bem
como o desejo de colocar – conforme apontado anteriormente – a
avaliação mais a serviço do sistema do que do aluno.
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Se assim f osse concebida, talve z não houvesse t antos
obstáculos

ao

lidar

com

essa

etapa

do

processo

ensino-

aprendiza gem. Mas a grande inquiet ação é: como f azê-la ter como
princ ípio - possibilidade de crescimento - se, na maioria das ve zes,
é

utilizada

apenas

como

mensuração,

como

classif icatória,

objetivando atender à demanda do mercado de trabalho?
Discutir a avaliaç ão da aprendizagem, nesse cenário, é
uma das perspectivas do p resente capítulo. Na ve rdade, pretendese analisá-la do ponto de vista do que deveria ser a sua prática e,
ao mesmo tempo, de que f orma tem se apresentado no âmbito
educacional e, especif icamente, no nível superior.
Para

entender

a

prática

avaliativa,

antes

mesmo

de

conceituá-la com clare za, f az-se necessário retomar as questões
sociais, políticas e econômicas em que a escola está inserida. Tais
aspectos já foram abordados em instâncias anteriores deste texto.
Entretanto, algumas idéias podem ser retomadas para que se tenha
mais lucide z e compreensão apropriada do papel da avaliação nas
instituições escola res.
Da f orma que tem sido exercida, como mostra Luckesi
(2005, p.41), a avaliação escolar se rve de mecanismo mediador da
reprodução

e

conservação

da

sociedade,

no

contexto

das

pedagogias domesticadoras; para tanto, a avaliação necessita da
autoridade
aspectos

exacerbada,
de

relevância

ou

seja,

precisam

do

autoritarismo.

ser

pontuados:

Aqui,
os

dois

ef eitos

provocados pelo c apital na educação e o desenvolvimento de uma
pedagogia que atenda a esses princípios. Trata-se de um elo f orte
que conduz as linhas de pensamento e ação dos educadores, no
que diz respeito a o processo de ensinagem (Anastasio u) como um
todo. É a ratif icação de que a avaliação escolar “está a serviço de
uma pedagogia, que nada mais é do que uma concepção teórica da
educação, que, por sua ve z, traduz uma concepção teórica da
sociedade” (LUCK ESI, 2005, p. 28). O que vemos, portanto, é uma
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pedagogia dominante que tende, a qualquer custo, servir a um
modelo social também dominante. Nessa lógica, a avaliação da
aprendiza gem

acompanha

os

mesmos

princíp ios

–

manter

as

desigualdades.
Se a idéia implica domínio, poder, anulação do sujeito,
como conseqüência temos avaliações que, associadas à atuação
docente

autoritária,

tornam-se

ve rdadeiras

armas

contra

os

estudantes, os quais deixam seu papel de atores na aquisição do
conhecimento e tornam-se seres manipulados, especialmente em
decorrência do medo. Nesse tipo de contexto:

De inst r um ent o de diag nóst ico par a o cr escim ent o, a
ava li ação pass a a s er um inst r um ent o q ue am eaça e
discip li na os al uno s pelo m edo. De i nst r um ent o de
liber t ação, passa a assum ir o pap el de espa da
am eaçador a q ue pode descer a q ualq uer hor a sobr e a
cabeça daq ueles q ue f er ir em possíve i s dit am es da
or dem escolar . ( LUCKESI , 2005, p. 40) .

As exigências são variadas e extre mamente relacionadas
ao que a autoridade do docente permitir. Trata-se, portanto, de uma
relação de poder na qual a superioridade do prof essor f rente ao
aluno é algo latente.

Mais uma ve z resgatamos a dicotomia

dominante

já

e

dominado,

evidente

na

sociedade

e

bastante

presente na educação. Isso ref orça a idéia de que as concepções
pedagógicas tendem a atender, de f ato, a classe dominante vigente.
São “pedagogias que pretendem a conservação da sociedade e, por
isso, propõem e praticam a adaptação e o enquadramento dos
educandos no modelo social”.(LUCK ESI, 2005, p. 31) A avaliação,
nesses casos, não f oge dos padrões de classif icação, uma ve z que
o prof essor tem o livre arb ítrio de aprova r ou reprovar com critérios
prévios

ou

não,

correndo,

inc lusive,

incompetentes e reprovar competentes.

o

risco

de

aprova r
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Nesse aspecto, entra-se no âmbito da subjetividade da
avaliação. Ponto-chave em que a objetivação do juízo de valor dá
lugar ao autoritarismo do docente em parceria com o sistema social
vigente, o qual p ermite o exerc ício do poder disciplinador. É a
instância em que o prof essor passa a manipular livremente os
critérios da avaliação, tendo em mente possíveis punições, controle
da

disciplina

em

sala,

sanção

a

estudantes

supostamente

irre ve rentes, etc., o que lhe garant e a possibilidade de alteração
desses mesmos critérios, em qua lquer tempo do processo de
ensino-aprendiza gem, de acordo com determinados interesses.
Luckesi (2005, p. 38) evidencia ainda que tal situação de
autoritarismo pode ultrapassar os limites e chegar à exacerbação,
uma vez que nenhuma pedagogia, le galmente falando, pode coibir
esses abusos tão f reqüentes. Trata-se, na verdade, do poder total
nas mãos do prof essor.

Com o uso do poder, via ava liação c lassif icatória,
o professor, representado pelo sistema, enquadra
os alunos-educandos dentro da normatividade
socialmente
estabelecida.
Daí
decorrem
manif estações
constantes
de
autoritarismo,
chegando mesmo à sua exacerbação . Senhores do
direito ex-cathedra de classif icar def initivamente
os alunos, os prof essores ampliam o arbitrário
desta
situação
por
meio
de
múltiplas
manif estações [...] (LUCKESI, 2005, p. 37).

Como

se

destaca

a

avaliação

classif icatória

no

meio

acadêmico, é interessante também entender de que maneira ela é
conceituada por alguns autores. Hoffmann (2003) nomeia esse tipo
de avaliação como classif icatória e que, por isso, tem a qualidade
como algo ref erente a padrões pré-estabelecidos, adequados a
critérios de prom oção elitista, padrão de comportamento ideal,
gabaritos de res postas às taref as. Nesses casos, pretende-se
apenas verif icar o que é certo ou errado – da ótica do prof essor - e,
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a partir disso, aprova r ou reprova r. É um processo único para
exc lusão e não para o objetivo p rimeiro da avaliaç ão: avanço,
crescimento.
Utilizando-se da mesma nomenclatura, Luckesi (2005,
p.37)

também

conceitua

tal

avaliação

como

”um

instrumento

autoritário e f renador do desenvolvimento de todos os que passarem
pelo ritual escolar, possibilitando a uns o acesso e aprof undamento
no saber, a outros a estagnação ou a evasão dos meios do saber”.
Mantém-se,

assim

a

distribuição

social

injusta.

Cabe

ressaltar que essa possibilidade de fracasso e de sucesso não está
exc lusivamente associada ao empenho do aluno, mas também ao
arbítrio do prof essor e de todo capital cultural, social e econômico
de que esse estudante dispõe.
Como

af irma

Bourdieu

(1992),

são

capitais

bastante

dive rsif icados e que, de certa f orma, comprometem a aprendiza gem
no tocante à igualdade na apropriação do saber. Ainda assim, o
sistema neoliberal desconf igura essa realidade e trabalha agora
com a questão da culpabilidade. Se um indivíduo é exc luído, não f oi
por culpa de ninguém, exceto dele mesmo.
Depara-se mais uma vez com a meritocracia tão discutida
por Enguita (1989), ou seja, no f ato de que a escola contribui para
que o indivíduo int eriorize a idéia de que as oportunidades sociais
são, única e exclusivamente,

sua responsabilidade pessoal e,

conseqüentemente, que a capacidade de desempenhar funções mais
rele vantes, com recompensas mais signif icativas, é decorrência de
seus próprios méritos. São as determinações sociais mascarando-se
em diagnósticos individuais, que nada mais f azem a não ser
legit imar a autoridade escolar.
Para Perrenoud (1999), a nomenclatura aparece como
avaliação tradicional, entretanto, o enf oque não foge aos padrões
anteriormente

mencionados.

Para

ele,

o

ato

de

avaliar

está
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intrinsecamente associado à criação de hierarquias de excelência ,
que def inem o progresso na vida acadêmica ou não; valoriza
determinados modelos de aluno e exclui outros.
Tais situações nada mais são do que a conf irmação das
lógicas

do

sistema

educativo,

que

articulam

a

seleção

e

a

f ormação, o reconhecimento e a negação das desigualdades. Esse
último aspecto é legitimado pelo f ato de que a cada indivíduo é
“ga rantido” o acesso à educação, independentemente das condições
geográf icas e f inanceiras, ou da condição de origem de cada ser.
Sabe-se que essa crítica f eita pelo autor vem ratif icar as
idéias

def endidas

anteriormente.

É

pelos

algo

demais,

imposs ível

que

acreditar

f oram

anunciadas

que

estudantes

os

elaboram aprendizagem e realizam a s a valiações em c ondições de
igualdade, em detrimento das desigualdades existentes entre eles.
A avaliação, observada nessa perspe ctiva, nada mais é do que uma
negociação, uma transação injusta, uma ve z que as armas são
desiguais,

não

só

por

parte

do

educador,

mas

também

pela

distinção existente entre os próprios estudantes.
Nessa

vertente

da

avaliação

da

aprendiza gem

alguns

pontos merecem destaque. Dentre eles, o medo é algo digno de um
cuidado especial. Af inal, tem marcado cada estudante no decorrer
de

sua

vida

bloqueios

no

acadêmica.

E,

direta

desenvolvimento

ou

indiretamente,

pessoal

e

provoca

acadêmico

de

determinados indivíduos. Ele é f ruto do erro, tão mal explo rado no
âmbito escolar.
Não é taref a dif ícil imaginar por que o medo e o erro têm
uma relação estreita com a avaliação classif icatória. Como o
sistema

educacional

mantém

uma

parceria

com

o

sistema

capitalista, a a valiação assume o papel de arma, de coação, de
manipulação e, como o elemento a quem ela se aplica é um ser
humano, surge o medo.
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Na verdade, conf orme Luckesi (2005 , p. 51) “o medo tolhe
a vida e a liberdade, criando a dependência e a incapacidade para ir
sempre em f rente”. Esse é o grande propósito desses sistemas há
pouco apontados, nos quais, as oportunidades de sucesso são
restritas a poucos e todos os cidadãos são conscientes de tal f ato.
O erro aqu i é tomado meramente para mensurar, para classif icar o
ser humano, sem qualquer preocupação com o f ato de ter ocorrid o
ou não a aquisição do conhecimento, sem ser considerado como
ponto de partida para a aprendizage m.
Nesse caso, a idéia de crescimento, que deveria se r o
princípio básico d a avaliação da aprendiza gem, acaba sof rendo a
substituição pelo castigo e o interesse do educador em se restrin gir
a

apontar

quem

publicamente

esse

não

aprendeu,

estudante,

com

o

destacando

objetivo
seu

de

expor

momento

de

f ragilidade, de f racasso.
O erro passa a ser f onte de condenação e castigo porque
implica culpa e essa deve sof rer reparos. Atende-se, portanto, a
expectativa do sistema que quer manter o controle, e não há
maneira

mais

apropriada

para

f azê-lo

senão

por

meio

desse

sentimento tão constrangedor que tem afetado nossos estudantes
ao longo dos anos: a culpa.
Fica complicado u m indivíduo encontrar f orças diante de
circunstâncias tão constrangedoras que en gendram o ambiente
educacional. Da mesma f orma, é praticamente inconcebível conviver
num local como esse de forma tranqüila, com viva cida de e desejos
de superar barreiras. Tampouco o sentimento de culpa se af asta
desses alunos, ao contrário, ele se aprof unda de f orma tal, que a
espera não vai além do castigo.
Na

verdade,

o

próprio

estudante

internaliza

essa

concepção de f racasso e culpa e, com isso, segundo Bourdieu
(1992), ocorrem a exclusão branda e a violência simbólica, através
das quais o indiví duo coloca-se f ora do contexto, mas sem se dar
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conta de que é o sistema quem o leva a ter tal postura. Como diz
Luckesi (2005, p. 53) “A culpa gera muita limitação da vida e produz
uma rigide z na conduta, o que, em última instância, produz um
autocontrole sobre os sentimentos, os desejos e os mo dos de agir
de cada um”.
Segundo Hoff mann (2003), esse erro está diretamente
vinculado à postura do professor no momento da correção das
avaliações

aplica das.

E,

em

gran de

parte

do

corpo

docente,

percebe-se o mesmo tipo de trabalho ao lidar com as respostas
erradas. Mas, a autora def ende a idéia de que, muitas ve zes, o s
prof essores têm uma atitude que conduz à culpa e ao castigo em
detrimento das cobranças feitas pelos pais, que não são dif erentes
de

tudo

o

que

observamos

acerca

da

internalização

de

determinados valores.
De certa maneira, ao tratar do erro nessa perspectiva,
percebemos que a responsabilidade não f ica estritamente ligada ao
docente. Ao contrário, nos é dado o enfoque de que em algumas
instâncias ele tenta romper com esse ciclo vicioso em que se
encontra a avaliação. No entanto, muitas tentativas são em vão,
haja vista que o sistema mostra-se detentor do poder. Então,
retoma-se a valorização dos acertos e deixa-se de lado o trabalho a
ser desenvolvido a partir do erro.
A subjetividade é notória inc lusive na elaboração das
avaliações.

A

compreensão

vis ão
de

de

mundo

do

determinados

prof essor,
conceitos,

bem

como

sua

automaticamente

canalizam, direcio nam o suposto entendimento ideal por parte do
discente.

O

mesmo

se

dá

no

processo

corretivo,

quando

a

subjetividade não pode ser eliminada.
É importante evocar que a classif icação do aluno acontece
justamente a partir desse processo de correção.
Hoff mann enf atiza tal discussão ao dizer que:
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No m om ent o em q ue o pr of essor f orm ula um a q uest ão,
sej a or alm ent e ou por escr it o, r evela um a int enção
pedag óg ica e um a r elação com o edu cando, o q ue
im plica
o br ig at or iam ent e
subj et ivid ade
[ . . .]
As
q uest ões elabor ad as r eve lam o ent endim ent o do
pr of essor
[ .. . ]
sua
visão
de
conhecim ent o.
( HO FFMANN, 2003, p. 50)

Envolvido por esta tríade - erro, culpa e castigo -, o
estudante

mostra-se

impossibilitado

na

sua

capacidade

de

superação, de aprimoramento e de tomada de decisão a partir do
insucesso momentâneo. Assim, a avaliação não o auxilia a buscar
novos caminhos para o crescimento. Ao contrário, o limita, mas não
apenas no âmbito escolar, pois a sensação do fracasso aqui
permeia também a sua vida social. A insegurança e a baixa autoestima, estimuladas na escola, não f icam prisioneiras apenas desse
espaço, misturam-se à vida e deixam suas seqüelas.
Enguita
motivações

(1989)

analisa

f undamentais

para

esse
a

medo

educação

como
e

uma

acrescenta

das
a

esperança como a outra delas. Uma estranha dicotomia, da qual o s
indivíduos são reféns durante sua vida acadêmica. Motivam-se aos
estudos pela via b enéf ica de ter a es perança de conseguir algo ou o
f azem devido ao medo que têm do castigo que rece berão, caso o
objetivo não seja atingido plenamente.
A

esperança

é

vislumbrada

como

f ator

motivador

especialmente por possibilitar, nest e caso, uma perspectiva de
mobilidade

social.

Nesse

aspect o,

conseguir

notas

implica

diretamente receber t ítulos e não t ê-las, estagnação social. Mais
uma vez a a valiaç ão com seu caráter class if icatório e, portanto, de
exc lusão;

mais

um

entrosamento

econômico.
Como aponta Enguita :

entre

educação

e

sistema
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Na r ealida de, est uda- se por q ue as not as conduzem
aos t ít ulos e est es, ao m enos su post am ent e, a
m elhor es opor t uni d ades soc iais de t odo g êner o,
f undam ent alm ent e de t r abalho e ec onô m icas. Est udase, em sum a, por que a escola pr om e t e m obil idade
social aos q ue não g ozam de um a posição desej áve l e
pr om et e m ant ê- la par a os q ue j á d esf r ut am dela.
( ENG UI T A, 1989, p. 195)

Segundo Perrenoud (1999), essa f unção tradicional da
avaliação certif ica apenas as aquisiç ões em relação a terceiros, ou
seja, o diploma, de certa f orma, atesta ao empregador em potencial
que determinado funcionário recebeu uma formação. No entanto,
limitadas são as críticas com relaç ão à qualidade com que tal
bagagem de conhecimento f oi adquirida.
Portanto, o certif icado – que o processo avaliativo gara nte
– acaba por f ornecer pouquíssimos detalhes sobre os saberes
assimilados,

f ato

que

ref orça

a

idéia

de

que

uma

avaliação

classif icatória ass egura aqu ilo que determinou-se como

o que é

necessário saber – de f orma global – para f inalizar um níve l
escolar; nada mais específ ico. Os erros, portanto, são sancionados
sem que se dê muita rele vância ao fato de serem compreendidos e
superados.
Uma

outra

faceta

da

avaliação

classif icatória

é

a

competição que lhe vem agregada. Não é dif ícil identif icá-la nos
processos avaliativos, quando estes apresentam-se vinculados a
sistemas

econômicos

e,

por

sua

ve z,

à

ascensão

social.

A

competição - mecanismo do neoliberalismo – passa a se r estimulada
na educação desde a idade mais tenra. A premiação, portanto, se
dá através de notas.
Nesse tipo de competição, a rele vância é atribu ída à nota e
se, eventualmente, alguém não conseguir at ingi-la, res ta apenas a
exc lusão.

Não

são

procurem

incentivar

desenvolvido s
o

indivíduo

quais quer
a

tentar

pro cessos
chegar

ao

que
que

54

anteriormente não f oi possível. Torna-se evidente que é ínf ima a
importância do conhecimento, do desenvolvimento das habilidades,
das competências. O que realmente é observado e pre stigiado é o
resultado f inal, sem análises mais prof undas e específ icas.
Conf orme Enguita (1989), palavras como solidariedade não
existem nesse tipo de avaliação. Af inal, competir implica uma
corrida so litária, uma concorrência individual em b usca de sua
própria

sorte.

Trata-se

de

uma

estratégia

do

sistema,

que,

independentemente dos meios utilizados, privilegia qu em alcançou
os objetivos em curto espaço de tempo e com qualidade. São os f ins
justif icando os meios e, assim, a s ações mútuas e coletivas
apagam-se e f icam à sombra da competitividade. Na verdade, elas
encontram-se apenas no discurso d e grande parte da s instituições
escolares.

A escola, m esm o q ue seu r ef or m ismo pedag óg ico
t enha inc or por ado def init i vam ent e a seu d iscur so
t er m os com o “ solidar iedade” , “ cooper a ção” , “ t r abalho
em eq uipe” e out r os do est il o, est im ul a por t odos os
m eios a seu alc anc e a com pet ição ent r e os alunos.
( ENG UI T A, 1989, p.196) .

Se pensarmos numa avaliação conf orme Perrenoud (1999)
como “uma representação, construída por alguém, do valo r escolar
ou intelectual de outro indivíduo”, automaticamente nota-se que nos
vínculos a valiativo s não existem apenas avaliador e a valiado, mas
também os grupo s f amiliares. Estes mantêm uma relação direta
com o processo de desenvolvimento dos estudantes, bem como dos
resultados obtidos através da a valiaç ão.
Nesse caso, os conf litos tornam-se ainda mais amplos.
Af inal, assim como a escola, as f amílias centram se us interesses
nos resultados de provas e exames; secundarizam o signif icado do
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ensino e da aprendiza gem. A avaliação, portanto, não consegue
cumprir sua f unção de subsidiar a melhoria da aprendizagem.
Como

se

desven cilhar

dessas

entranhas

é

o

grande

questionamento. Como ser um movimento de resistência diante da
realidade

apresentada

no

que

diz

respeito

à

avaliação

da

aprendiza gem?
A primeira reação é acreditar que não há possibilidades de
interf erir nesse sistema, mas Luckesi (2005, p. 42) n os remete à
ref lexão de que há chances sim, embora bastante singelas: “Is so
não quer dizer que no seio da sociedade conservadora e no
contexto de uma pedagogia autorit ária não surjam o s elementos
contraditórios

e

antagônicos

que

vão

possibilitar

a

sua

transf ormação”.
Considerando as condições e interesses sócio-econômicos,
percebe-se que há possibilidades para mudanças na avaliação ,
porém essa medida não condiz com o suposto pacto existente entre
educação e sociedade. Assim sendo, há que se travar uma árdua
luta contra um sistema educacional consolidado e os interesses das
classes dominantes. Como f azê-lo?
Luckesi (2005) sugere que as mudanças podem ocorrer a
partir de uma pedagogia que distancie-se do modelo conservador.
Para isso, seus princípios de vem nortear a educação, almejando-a
como mecanismo de perspectivas e possibilidades de transformação
social, não mais como responsável pela conservação d a sociedade.

O ideal, portanto, é buscar

“pedagogias que pretendem

of erecer ao educando meios pelos quais possa se r s ujeito desse
processo e não objeto de ajustamento” (LUCKESI, 2005, p. 31).
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[ . . .] haver á a super ação do aut or it ar is m o, f ocando a
aut onom ia do est udant e, um a vez q ue est e m odelo
social r eq uer um a par t icip ação d e m ocr át ica de
t odos. O bj et iva- se o diag nóst ico par a um ava nço, par a
um cr escim ent o int elect ual. ( LUCK ESI , 2005, p. 32)

Participação implica envolvimento, comprometimento no
ato de aprender. De certa maneira, demanda também desejo,
vontade, pré-dispo sição para as atividades escolares. A motivação,
que

pouco

exist ia

no

modelo

conservador,

apa recia

como

bonif icações ou punições por meio de notas, destaque apenas para
os melhores alunos.
Em um contexto mais democrático, a motivação apresentase

de f orma diferenciada,

muito mais

centrada no

prazer da

invest igação, na satisf ação de buscar ef etivamente o conhecimento.
Essa é, na ve rdade, uma prática pedagógica democrática,
pois,

através

dela,

todos

dispõem

de

oportunidades

para

o

aprender. Isso não quer dize r que os obstáculos e as diferenças não
existam, mas sim que a f orma de lidar com eles é dif erenciada. Não
se visa apenas ao julgamento, ao apontamento dos f racassos, mas
especialmente a que ações devem ser colocadas em prática para
que

haja

a vanço

e,

conseqüentemente,

o

desenvolvimento

intelectual dos educandos.
Nessa perspectiva , a avaliação deixa de ser classif icatória
e, conf orme Luckesi (2005), apresenta-se como diagnóstica, ou
seja, a avaliação da aprendizagem toma para si um objetivo maior,
que é a transf ormação social, na medida em que mostra-se como
instrumento de avanço, de identif icação de novos rumos.
Perrenoud

(1999)

também

lança

mão

de

uma

prática

avaliativa que atende a esses princípios. Trata-se da avaliação
f ormativa

que,

segundo

ele,

é

algo

que

f az

parte

da

lógica

emergente do sist ema, principalmente por ainda estar à margem da
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sociedade e, conseqüentemente, da educação, por implicar uma
intervenção dif erenciada.
Essa avaliação é def inida como uma regulação contínua
das intervenções e das situações didáticas. Seu papel não é mais
criar hierarquias, mas delimitar a s aquisições e o s modos de
raciocínio de cada estudante, o suf iciente para auxiliá-lo a progredir
no sentido dos objetivos.

A a val iação f or m at iva de ve f or j ar seus pr ópr ios
inst r um ent os,
q ue
vão
do
t est e
cr it er ioso,
descr even do de m o do anal ít ico um n ív el de aq uisiç ão
ou de dom ín io, à o bser vação in loco d os m ét odos de
t r abalho,
dos
pr ocedim ent os,
dos
pr ocessos
int elect ua is no alun o. ( PERRENO UD, 1 999, p. 15)

Hoff mann

(2003),

utilizando-se

de

uma

nomenclatura

dif erenciada, não deixa de se mostrar partidária dessa mesma
concepção de avaliação da aprendiza gem explicitada anteriormente.
Para ela, essa etapa do processo de ensino-aprendizagem implica
necessariamente trabalho em parcerias, reorganização de tudo
aquilo

que,

num

resultado

primeiro,

apresentou-se

de

f orma

desfavorá vel, não atendendo plenamente aos objetivos traçados.
Neste caso, são necessários acompanhamento e diálogo
constantes, pois o saber vai sendo lapidado, moldado. O empenho
de professor e aluno, portanto, são fundamentais, haja vista que a
relação entre ambos torna-se intensa nesse tipo de processo
avaliativo,

nomeado

por

Hoffmann

(2003)

como

avaliação

mediadora.

A per spect i va de aval iação m ed ia dor a pr et ende,
essencia lm ent e, opor - se ao m odelo do “ t r ansm it ir ver if icar - r eg ist r ar ” e e volu ir no sent i do de um a ação
r ef lexi va e desaf iador a do educ ador em t er m os de
cont r ibuir , eluc idar , f avor ecer a t r oca de idé ias ent r e
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e com seus alunos, num m ovim ent o de super ação do
saber t r ansm it ido a um a pr od uç ão de s aber
enr iq uecido, const r u ído a par t ir da co m pr eensão dos
f enôm enos est udados. ( HO FFMAN N, 2003, p. 114) .

A prática da a valiação mediadora compromete-se com o
desenvolvimento máximo possíve l, deixando de lado os limites, de
f orma a não perder de vista os objet ivos traçados, af inal, eles são
desencadeadores da ação educativa que a qui destaca a autonomia
moral e intelectual do estudante.
Remete-se,

diante

dessas

práticas

ava liativas,

a

um

processo de verif icação constante, contínuo; o que propicia as
interf erências do educador e os reajustes por parte d o aluno e do
prof essor para o desenvolvimento adequado de suas competências
e habilidades.
É notório, portanto, que a p rática da ava liação mediadora,
da avaliação diagnóstica ou da formativa demanda uma pedagogia
dif erenciada,

que

suponha

uma

qualif icação

crescente

dos

docentes, tanto nas áreas de atuação quanto no domínio didático,
pois somente com esse comprometimento poderá exis tir o estímulo
à emancipação, alvo primordial ness e tipo de prática avaliativa.
Segundo Freitas (2003), a avaliação em sala de aula tem
pelo menos dois momentos, dividid os em duas vertentes: avaliação
f ormal, que contempla o “aspecto instrucional”, na qual serão
constatadas as habilidades do aluno em momentos como prova e
testes;

avaliação

inf ormal,

que

contempla

as

avaliações

do

“comportamento” e dos “valores e at itudes”. Todos eles trabalham
em conjunto. Seria uma avaliação completa.
Enguita

(1989)

também

atribui

à

avaliação

da

aprendiza gem os aspectos formal e inf ormal, evidenciando a sua
amplitude:
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A aval iação é, de f at o, um m ecanism o onipr esent e na
cot idiane idad e das salas de aula, pois t em lug ar
f or m al ou inf or m alment e – m as sem pr e com ef eit os –
cada ve z q ue o alun o r esponde ou dei xa de r esponder
um a per g unt a do pr of essor [. . .] À ava l iação do
t r abalho e d o com por t am ent o escolar es j unt am - se,
além disso, o em pr eg o de pr ovas psicológ icas ou
psicom ét r icas [ . . .] (ENG UI T A, 1989, p. 203) .

Em uma conotação mais ampla, Mészáros (2005) apro priase dos termos f ormal e inf ormal, atribuindo este ao processo
contínuo da aprendiza gem e que, via de regra, encontra-se f ora das
instituições

educacionais

f ormais.

Portanto,

libertam-se

da

manipulação e do controle desse tipo de educação.
Ressalta ainda que as “aspirações emancipadoras” da
educação f ormal tornam-se cada ve z mais distantes quanto maior
f or o distanciamento entre a escola e a vida. Aspiraçõ es essas que
se constituem por meio de prátic as pedagógicas que visem à
transf ormação social e que

não deixem as a valiaç ões f ugirem

desses ideais.
Dif erentemente
f ormativa,

o

que

da

avaliação

incomoda

no

mediadora,

processo

diagnóstica

avaliativo,

e

conf orme

análises de Freitas (2003), Enguita (1989) e Mészáro s (2005) é o
peso que tem a avaliação inf ormal do prof essor que, permeado pelo
contexto social n eoliberal, perde o controle de toda a sala em
consenso com práticas pedagógicas que garantam a eqüidade e a
ef icácia anteriormente comentadas, realiza uma avalia ção baseada
em juízos de valor que inf luenciam a existência de estratégias
metodológicas distintas, de acordo com esses pré-julga mentos.
Ainda

que

a

avaliação

f ormal

seja

substituída

por

processos mais ju stos, a atuação do prof essor em sua relação com
o

aluno

deve

ser

pautada

em

ref lexões

c rít icas

sobre

a

aprendiza gem, já que o problema trazido com as notas sobre a
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ênfase na meritocracia não se dissolve, continua com o perigo de
acentuar.
Considerando que o processo educativo se f az atra vés de
uma relação bipolar (prof essor – aluno), na qual não se distingue
ensino da aprendizagem, percebe-se que, da mesma forma, se faz a
avaliação, considerando-se que essa ocupa lugar privile giado dentro
do processo formativo.
Diante disso, Luckesi (2005) aborda a avaliação numa
perspectiva comparativa entre as práticas iso ladas do prof essor
preocupadas

apenas

com

as

questões

formais

(exames)

–

apontadas anteriormente por Freitas (2003) – e uma avaliação
contemplativa de inúmeros f atores, principalmente subjetivos, que
contribuam

com

o

aumento

da

auto-estima

do

estudante,

do

prof essor e, conseqüentemente, do trabalho educacional.
É, na verdade, a avaliação da aprendizagem compreendida
por Luckesi (1994) como um resumo útil e necessário p ara auxilia r
cada educador e cada educando na busca e construção de si
mesmo e do seu melhor modo de ser na vida.
Faz-se necessário sabermos discernir bem entre exames e
a

avaliação,

pois

esta

deve

conter

característ icas

como:

ser

amorosa, inclusiva , dinâmica e construtiva; diversa, p ortanto, dos
exames: excludentes, não amorosos e classif icatórios. Trata-se, na
verdade, do que nos aponta Enguita (1989) com relação a essas
práticas:

O bt er a m enção de “ apt o” , “ apr ovado” ou “ suf icient e”
em um a m at ér ia ser ve par a l i vr ar - se d ela, m as não
asseg ur a por si m esm o nada no f ut ur o. Se t odos
obt êm , ent ão só g anha q uem obt ém a m enção
“ not ável” , “ exce lent e” , et c. Ao cont r ár io, a m ais baixa
das not as acim a do um br al de apr ovaç ão adq uir e um
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g r ande va lor se os q ue
( ENG UI T A, 1989, p. 197)

a

obt êm

são

po ucos.

O ato de avaliar, antes de tudo, deve implicar a disposição
em acolher. Ava liar um educando, portanto, signif ica acolhê-lo no
seu ser e no seu modo de ser, exatamente como ele está, para, a
partir daí, decidir o que f azer. Não é possível a valia r um objeto,
uma ação ou pessoa caso ela seja recusada ou excluída desde o
iníc io, ou mesmo julgada pre viamente. A disposição para acolher é
o ponto de partida para a prática a valiativa f ormativa, diagnóstica e
mediadora.
Assentado nesse ponto, o ato de avalia r implica dois
processos articu lados e indissociá veis: diagnostica r e d ecidir. Não é
possível uma decisão sem um diagnóstico, e um diagnóstico sem
uma

decisão

é

um

processo

abortado.

Trata-se

da

avaliação

diagnóstica, proposta anteriormente por Luckesi (2005).
Esse processo de diagnosticar compõe-se de duas partes:
a constatação e a qualif icação do objeto da avaliação. A primeira
tem por f inalidade descobrir as prop riedades específ icas do objeto,
servindo como “base material” para o ato de qualif icar, ou seja,
atribuir uma qualidade, positiva ou negativa, ao objeto que está
sendo avaliado. Sendo assim, é a partir dos dados constatados que
lhes atribui uma qualidade, a qual é considerada como parte de um
todo maior: o processo de ensino-aprendizagem.
Todavia, essa qualif icação não se dá no vazio. Ela é
estabelecida a partir de um determinado padrão, de um determinado
critério de qualidade que temos ou que estabelecemos para o
objeto. Qualif icações como satisfatório ou insatisf atório surgem a
partir de uma tessitura teórica, conceitual, cultural e social em que
estão envolvidos a avaliação e seus objetos.
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Assim sendo, um mesmo objeto pode ser ava liado como
satisf atório em um determinado contexto e insatisf atório em outros,
para um aluno e não para outro.
Desde que diagnosticado um objeto de avaliação, ou seja,
conf igurado e qualif icado, há algo, obrigatoriamente, a ser f eito:
uma tomada de decisão sobre ele, haja vista que a avaliação ora
descrita não é um ato neutro, que se encerra na constatação; ela é
um ato dinâmico, que requer a decisão de “o que f azer?”.
Eis uma concepção de avaliação qu e se distin gue daquela
que se conhece como classif icatória ou tradicional. Nesse caso,
portanto, avaliar é o ato pelo qua l, atra vés de uma disposição
acolhedora, qualif ica-se alguma coisa (um objeto, ação ou pessoa),
tendo em vista, de alguma f orma, tomar uma decisão sobre ela.
São pontos comuns identif icados na avaliação mediadora
de Hoff mann (2003) e na avaliação f ormativa de Perrenoud (1999).
Af inal, nessa linha de raciocínio, qu ando atuamos junto à pessoa,
há uma necessidade de diálogo entre a qualif icação e a decisão,
pois, não apenas os critérios de um, mas de ambos – acerca da
qualidade – serão considerados, já que o ato de a valiar não é
impositivo, mas sim dialógico, amoroso e construtivo. Assim como
se pode observar em Hoffmann (2003), ao discorre r acerca da
avaliação mediadora:
[ . . .] a ava li ação, enq uant o r elação dial óg ica, vai
conceber o conheci m ent o com o apr opr iação do saber
pelo a luno e p elo pr of essor, com o ação-r ef lexão- açã o
q ue se passa na sala de aula em dir eção a um saber
apr im or ado, enr iq uecido, car r eg ado d e sig nif icados,
de com pr eensão. D essa f orm a, a ava li ação passa a
exig ir um a r elação epist em ológ ica com o aluno. Um a
conexão ent end ida com o um a r ef lexã o apr of undada
sobr e as f or m as com o se dá a com pr eensão do
educando
sobr e
o
obj et o
do
conhecim ent o.
( HO FFMANN, 2003, p. 116)

Deste modo, a avaliação é vista como auxílio para u ma
vida melhor, mais rica e mais plena, em qualquer de s eus setores,
desde que constata, qualif ica e orienta para novas possibilidades e,
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certamente, mais adequadas porque assentadas nos dados do
presente.
É necessário ressaltar que uma clara opção epistemológic a
está

associada

à

invest igação

f eita

pelo

professor

sobre

os

trabalhos dos alunos, na tentativa de dispor de dados suf icientes
para a aprovação ou reprovação. Nesse caso, ref lete-se uma visão
positivista que, como já foi apontado, está vinculada às práticas das
avaliações tradicio nais e classif icatórias.
Por outro lado, existe uma visão dia lógica na medida em
que a ref lexão sobre o objeto do conhecimento acontece numa
parceria entre prof essor e aluno que, juntos, almejam a superação.
Esse,

do

ponto

de

vista

de

Hof fmann

(2003),

é

o

princ ípio

prática

d ialó gica

f undamental da avaliação mediadora.
Perrenoud

(1999)

remete-se

a

e ssa

quando ref ere-se à avaliação f ormativa, à medida em que esta
impõe uma ruptura, porque desloca a aprendizagem do critério dos
níveis e passa a tratá-la de f orma individualizada. Essa nada mais é
do que uma estratégia de luta contra o f racasso e as d esigualdades
presentes

no

âmbito

escolar.

É

o

ref lexo

de

uma

pedagogia

dif erenciada que, por assim ser co ncebida, cumpre um papel de
resistência, o que envolve desaf ios e conf litos diante do contexto
educacional dominante. Dentre as dificuldades, algumas podem ser
apontadas:

[ . . .] obst áculos m at er iais e inst it uci onais num er osos: o
ef et ivo das t ur m as, a sobr ecar g a dos pr og r am as e a
concepção dos m ei os de ensino e das didát icas, q ue
q uase não pr i vi leg ia m a dif er enciação. ( PERR ENO UD,
1999, p. 16) .

Como a consideração às particularid ades dos estudantes e
o processo avaliativo contínuo são características marcantes dessa
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avaliação f ormativa, há que se pensar no aspecto da predisposição
dos docentes para praticar essa teoria.
Para isso, não se pode perder de vis ta as limitações que o
sistema educacional impõe e tampouco a exigência de uma total
dedicação do professor para a realização desse t ipo de avaliação,
com êxito tanto para ele quanto para o aluno. Af inal, o docente
consciente enxerga que essa a va liaç ão contínua é uma das poucas
f ormas que há para aprimorar a aprendiza gem, mas, em f unção das
dif iculdades que agre ga, normalmente ela é aplicada apenas “em
escolas

expe rimentais

ou

em

algumas

classes-piloto”

(PERRENO UD, 19 99, p.78). Restrin ge-se, de certa f orma, a práticas
inovadoras e que não se apresentam como algo majoritário na
educação.
Diante disso, conf orme Perrenoud (1999, p.81) “[...] o
principal instrumento de toda a avaliação f ormativa é, e continuará
sendo, o prof essor comprometido em uma interação com o aluno”.
Chega-se,

então,

ao

prof essor

-

ponto

crucial

das

avaliações que buscam a emancipação do estudante. É importante
pensar na f ormação desses prof issionais, principalmente no que se
ref ere à avaliação. Segundo Cunha (1989, p. 109), “Parece que
ninguém pode ensinar bem alguma coisa, se não consegue para si
uma resposta sobre a f inalidade do conhecimento que aprof undou”.
Além disso, há qu e se considerar vários outros aspe ctos
que, certamente, estão agregados a essa formação docente. Tratase

da

visão

epistemológica

de

mundo
diante

do
dos

professor,

da

sua

acontecimentos

visão
não

éticoapenas

educacionais, mas principalmente sociais, no sentido amplo. Sem
dúvida alguma esse conhecimento interf ere na sua atuação no
processo

ensino-aprendiza gem.

(1989) explica tal situação:

Partidária

dessa

idéia,

Cunha
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A f or m a de ser do pr of essor é um t odo e depend e,
cer t am ent e, da cosm ovisã o q ue ele p ossui. Não se i
at é q ue pont o é im por t ant e ou poss íve l class if icar as
at it udes dos pr of essor es. At é por q ue t am bém elas,
com o f r ut o da cont r adição soc ial, nem sem pr e
apr esent am f orm as li near es e t ot alm ent e coer ent es
com um a cor r ent e f ilosóf ica. É ineg ável, por ém , q ue a
f or m a de ser e de ag ir do pr of essor r evela um
com pr om isso. E é est a f or m a de ser q ue dem onst r a
m ais um a ve z a nã o- neut r alidade do a t o pedag óg ico.
( 1989, p. 70) .

Tal situação denuncia, de certa forma, o despreparo do
docente ao lidar com essa perspectiva d if erenciada de ava liação da
aprendiza gem, pois, como af irma Hoffmann (2003, p. 108) “o modelo
que se instala em cursos de f ormação é o que vem a ser segu ido
pelos

professores

que

exercem

o

magistério

nas

escolas

e

universidades” e não raro esse modelo atende ao tradicional,
conservador.
Portanto, dif icilmente o prof essor conseguirá se libe rtar
das amarras crista lizadas na sua f ormação. Além disso, devem ser
considerados os aspectos peculiares de cada curso, qu e pode f azer
uso de avaliações meramente reprodutivas ou lançar mão de uma
prática avaliat iva bastante permissiva. Pelo que se destacou até
então, nenhum extremo atende às expectativas de uma avaliação
emancipatória. É por isso que f az-se necessário atentar para a
f ormação de um prof essor ref lexivo.
Percebe-se que u ma inquietação é latente: os prof essores
com f ormação nas licenciaturas ou no magistério têm consciência
de que reproduzem esses modelos?
Segundo Hoffmann (2003, p.109) parece que não, pois
“muitos demonstram surpresa quando a questão é colocada em
debate”.

Perrenoud (1999, p.82) vai mais lon ge, dizendo que:
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Exist em pr of essor es m al- f orm ados e m al- inf or m ados,
indif er ent es ao f r acasso esco lar , q ue j am ais ou vir am
f alar de avali ação f or m at iva ou de obj et ivos q ue
f uncionam na eco nom ia e se cont e nt am com um
ensino f r ont al.

Isso é muito comum no ensino superior, especialmente
porque as sa las de aula são bastante numerosas – uma média de 90
estudantes na FAV - e os p rof essores utilizam esse pretexto para
justif icar a impossibilidade de acompanhamento individualizado do
estudante, como propõe a avaliação mediadora.
Além disso, grande parte das avaliações e trabalhos são
realizados em períodos de f echamento de semestre e, portanto,
nota-se que não há diálogo algum entre prof essor e aluno acerca da
discussão e compreensão dos erros e acertos. Na verd ade, “o corpo
a corpo”, a proximidade desses dois elementos f undamentais do
processo avaliat ivo inexiste, e a discussão, os argumentos sobre as
idéias

expostas

na

avaliação

são

meramente

arquivados.

A

emancipação, o aprimoramento e a transformação caem por terra.
Segundo Hoffmann (2003), essa idéia é assim exposta:

[ . . .] a ação aval iat i va, enq uant o m edia ção, não est á
ao f inal do pr ocess o, m as pr et ende se f azer pr esent e
ent r e um a t ar ef a do aluno e a et apa post er ior de
const r ução, por ele, de um saber enr iq uecido,
com plem ent ado.
O
sig nif icado
do
aluno,
su a
cur iosida de e com pr om et im ent o sobr e o obj et o de
conhecim ent o, r ef let indo j unt am ent e co m o pr of essor
sobr e seus a vanços e suas d if iculdade s, buscando o
aper f eiçoam ent o de am bos. ( HO FFMAN N, 2003,
p. 124) .

Diante dessa vert ente do ato de avaliar, não se pode
esquecer de que a a valiação f ormativa (Pe rrenoud), mediadora
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(Hof fmann), diagn óstica (Luckesi) e f ormal/inf ormal (Freitas) sof rem
inf luências de pré-supostos subjetivo s do avaliador, qu e decidirá os
padrões e critérios de qualidade, assim como a tomada de decisão
sobre o objeto. É algo inerente ao processo.
Colaborando com a discussão, Dias Sobrinho (2005) chama
a atenção para a necessidade de uma ética-epistemológica crítica
presente

no

avaliador,

a

qual

pe rmeará

o

processo

decisivo,

procurando garantir legit imidade na ação avaliativa e possibilidade
de diálogo, assim como a existência de pontos objetivos, cla ros,
que justif iquem as decisões.
Tal f ato explicita, dialogicamente, questões de caráter
subjetivo pertinent es ao educador e à sua concepção de mundo e
ideologias que, direta ou indiretamente, serão vislu mbradas nas
práticas ava liativa s.

I sso im plica em r econhecer q ue a a val i ação, além de
aspect os t écnicos e cient íf icos, t em em alt o g r au
com ponent es po l ít ic os e ét icos, q ue ul t r apassam os
cr it ér ios de cient if icidade e obj et i vi dade e t r azem um a
ele vada dose de subj et ividade e de elem ent os
im pr edi zíveis. ( DI AS SO BRI NHO , 2002, p. 42)

CAPÍTULO III
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INTERPRETANDO OS OLHARES
A razão da avaliação é a aprendizagem.
(Pedro Demo)

Compreendendo o contexto histórico dialético-dialó gico do
qual o ser humano f az parte, somado ao entendimento que se tem
de avaliação como ação partícipe de outras tantas atividades no
trabalho pedagógico docente, opta-se, neste capítulo, por discutir
as ref lexões de prof essores e estudantes acerca de um tema que,
nos últimos tempos, tem se composto como um mito, que assusta e
é provocador de tantas inquietações: a avaliação da aprendizagem.
Para viabilizar o diálogo a qui p roposto, contou-se com uma
pesquisa realizad a em f orma de entrevistas semi-estruturadas,
envolvendo a temática em questão: a avaliação. Conf orme exposto
no capítulo “Const ruindo o Caminho”, os docentes e discentes que
compõem

nosso

universo

pertencem

aos

cursos

de

Ciências

Contábeis e Pedagogia da FAV. Trat a-se de um pequeno grupo de
pessoas que integram o 6º. semestre/ 2006 dos respectivos cu rsos.
Pensar

nesses

cursos,

em

específ ico,

não

f oi

algo

aleatório. Ao contrário, tal seleção se deu em função de uma opção
do pesquisador qu e, atuante como docente nas turmas envolvidas
no projeto, sentiu-se mais se guro e motivado para lidar com os
dados.
A proposta de análise está vinculada à idéia de retomar os
teóricos apresentados no capítulo 2, estabelecendo um diálogo
entre suas concepções de avaliação da aprendizage m e as dos
entrevistados na pesquisa.
3.1- REFLEXÕES
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Com
pesquisa,

o

os

estudantes

e

decorrer

f atos

do

tempo

re velaram

prof essores,

um

e

o

desenvolvimento

cenário

enquanto

as

complexo.

entrevistas

não

da

Muitos
eram

ef etivamente realizadas, evidenciavam desejo de contribuir com o
pesquisador. Mas, chegado o momento de discorrer acerca da
avaliação

e

expor

as

f ragilidades

que

ela

evidencia,

os

comportamentos mudaram. As desculpas, tanto dos docentes quanto
dos alunos, f oram inúmeras e bastante variadas. Não cabe ressaltálas aqui, ao menos não neste momento.
Ainda assim, algu ns poucos colaboradores mostrara m-se
parceiros e pe rmitiram a si próprios e ao pesquis ador apontar
elementos discutíveis sobre a a valia ção. É justamente a partir das
ref lexões desse pequeno unive rso de entrevistados que se f ará uma
análise dialógica d e pareceres de in divíduos com f unções distintas
no âmbito acadêmico: o prof essor e o aluno. Ambos, somados à
avaliação, f ormam a tríade que se pre tende discutir.
Remetendo o olhar para a def inição da avaliação da
aprendiza gem, as respostas apontam para um níve l bem elevado de
aproximações por parte dos docentes. Af inal, entendem a avaliação
como uma etapa do processo ensino-aprendizagem. Entretanto,
indicam enf oques dif erenciados sobre seu papel. Isso oscila desde
a ref erência ao diagnóstico do conhecimento adquirido pelo aluno,
até

mesmo

ao

diagnóstico

sobre

a

atuação

do

prof essor.

É

interessante perceber que nem todos os docentes enxergam na
avaliação algo que tenha a ver com seu próprio trabalho. Ao
contrário, atribuem toda sua f unção ao estudante. Nesse caso, ela
não passa de mera averiguação do desempenho do aluno.

Considerando os resultados das práticas ava liativas, há
docentes que destacam apenas a questão das notas baixas e da
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precariedade da capacidade discente com relação ao conhecimento,
mas existem aqueles que destacam os resultados do ponto de vista
do aprimoramento, do trabalho a partir do erro, ainda que as
limitações dos estudantes sejam de grande proporção.
São

indivíduos

que

conseguem

identif icar

as

reais

dif iculdades que af etam não só a avaliação da aprendiza gem, mas
principalmente a prática educativa c omo um todo. Reconhecem no
estudante a acomodação, a f alta de disposição para o a prendizado,
a precariedade do conhecimento, mas, ainda assim, compreendem
tais obstáculos como barreiras a serem transpostas. Trabalho
árduo, especialmente porque tais c ircunstâncias não existem na
educação

aleatoriamente.

Sabe-se,

conf orme

apontado

nos

capítulos anterio res, que há todo um sistema conspirando para que
os estudantes sejam amarrados por essa teia neolib eral que os
corrompe a cada dia.
É f ácil, portanto, reconhecer na ava liação um instrumento
de

poder.

Af inal,

nessa

perspectiva,

ela

será

o

elemento

responsável pelo aprisionamento do estudante. Através dela as
regras

serão

julgamentos

imp ostas,
dos

o

controle

prof essores.

O

será

f eito,

papel da

bem

avaliaçã o

como

os

ratif ica

a

conotação que lhe tem sido atribu ída: um mito. Não poderia ser
dif erente, uma vez que ela transf orma-se em um mecanismo de
autoridade e, portanto, de regras rígidas atre ladas às escolhas do
prof essor e também da própria in stituição. É, verd adeiramente,
intimidação, na medida em que o docente a concebe como momento
em que o estudante revela suas supostas f raquezas.
O que fazer então? Realizações concretas para inovaç ões
existem, mas de forma ínf ima diante de um sistema educacional de
proporções gigant escas. Os prof essores, em sua maioria, acreditam
numa desmistif icação da avaliação. E pensam nisso como um dos
caminhos para romper com o aspecto negativo que tal instância
conota.

Procuram

considerá-la

como

algo

necessário

e

de

71

importância ímpar para o estudante e para si próprios, isso numa
dimensão maior, transcendendo a vida acadêmica e chegando à
vida particular de cada indivíduo.
Em contrapartida, todos, sem exceção, identif icam regra s
institucionais

que

limitam,

cerceiam

a

prática

docente,

especialmente no que se refere à avaliação da aprendiza gem.
Tendo em vista esse engessamento institucional, é possível notar
que, nem sempre, o que garante a disposição do docente em buscar
novas alternativas como práticas avaliativas se de ve apenas a sua
f ormação acadêmica. Muitas ve zes, as interf erências estão muito
mais

vinculadas

desenvolvendo
agentes

a

no

ref lexões
decorrer

educacionais

pessoais
de

atribuem

sua
aos

que

vida.

o

prof issional

Mesmo

novos

porque,

prof issionais

vem
tais
uma

f ormação precária, repleta de restrições, as quais serã o apontadas
ao longo da análise dos dados.
Uma abordagem que se aproxima do que aqui f oi exposto é
a de Cunha (1989) quando também inf ere que as percepções do
prof essor vão além de sua f ormação acadêmica, que são intrínseca s
às relações sociais que lhes f oram possíve is durante a vida.

[ . . .] é im por t ant e per ceber q ue a pr odução d e
conhecim ent o não é necessar iam ent e um a pr át ica
lig ada a um a concepção pol ít ica de e ducação. Pelo
m enos de f or m a conscient e no pr of essor . No noss o
cot idiano, na sala de aula, ela t ant o pode expr essar
um a int enção m eram ent e pedag óg ica com o pode
r esult ar de um a opção m adur a de per ceber a
r ealida de.
Par ece
q ue
t udo
depende
das
opor t unidades q ue cada um t eve de d escobr ir a t eia
das r elações soci ais q ue ant ecede m o saber .
( CUNHA, 1989, p. 11 3)

A abordagem dos estudantes dos cursos de Pedagogia e
Ciências Contábeis apresenta aspectos bem mais negativos com
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relação à avaliaçã o da aprendizage m, se comparados ao que f oi
apontado pelos docentes dos mesmos cursos. Na verdade, eles
demonstram uma clare za evidente quanto ao tipo de avaliação que
desejam

e

acreditam

ser

a

ideal,

entretanto,

apontam,

com

veemência, a realidade que a eles se apresenta no ensino superior.
Que a avaliação é necessária para o processo ensinoaprendiza gem é algo indiscut ível e plenamente aceitável por parte
dos discentes. Acreditam que somente a partir e atra vé s dela é que
poderão nortear os caminhos a serem traçados e percorridos ao
longo do processo educativo. Mas, em contrapartida, deixam nas
entrelinhas
avaliação

de
tra z

suas

palavras

consigo

que ,

uma

na

carga

sua

grande

maioria,

absolutamente

a

negativa,

envolvendo o medo, a insegurança, a angústia, a incerteza e uma
pressão signif icativa que, aos olhos dos estudantes, limita a sua
produção

durante

a

realização

d as

atividades,

re velando

um

resultado nem sempre compatível ao que de f ato f oi assimilado.
Como decorrência das sensações negativas apontadas por
eles, o “bloqueio” no momento da avaliação f oi uma constante no
discurso de todos os entrevistados. Reve lam uma sensação de
esquecimento de tudo o que foi estudado ou aprendido diante da
incerte za, ou até mesmo da f rieza do prof essor no momento da
avaliação. Nesse caso, havendo o erro, tais a lunos sentem-se
culpados e incompetentes, atribuindo a si mesmos o f racasso. É a
denúncia, a exposição completa de suas f ragilidades diante do outro
(prof essor) que nem sempre se mostra parceiro do estudante no ato
de avaliar.
Entendem, portanto, que avalia r implica ve rif icar se houve
a aprendizagem e medir o conhecimento, mas ultrapassa a alçada
dos estudantes e pontuam também que implica analisar a prática
docente.

Revelam

que

a

avaliaçã o

deveria

estar

muito

mais

relacionada ao prof essor que ao aluno, pois através dela o docente
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tem

um

retorno

de

seu

trabalho

pedagógico

e

pode,

assim,

determinar as mudanças que devem ser f eitas.
Se essas questões f ossem consideradas no planejamento e
execução deste momento da prática pedagógica, poss ivelmente se
vivenciaria a prát ica a valiativa apontada pelos estudantes como
ideal: a ava liação contínua, um processo diário de tra balho com o
discente, um acompanhamento f reqüente, que va lorize o estudante
também como pessoa, reconhecendo e respeitando suas limitações
distintas. Trata-se, na verdade, de um ato de envolvimento. E, se
assim enxergado pelo prof essor, o erro ganha um novo signif icado:
“poder começar de novo”. Af inal, é sempre bom ter a oportunidade
do recomeço, principalmente se ela se der numa parceria de
conf iança entre prof essor e aluno. Os entrevistados acreditam que
apenas nessa perspectiva é que a avaliação poderá auxiliá-los no
aspecto ref lexivo e crít ico, tão almejado pelos prof essores ao longo
do curso.

3.2 – O

OLHAR DO PROFESSOR

As

entrevistas

semi-estruturas

direcionadas

aos

prof essores contam com dez ícones ref lexivos acerca da avaliação
da

aprendizagem.

processo

Partem

de

sua

ensino-aprendiza gem

conceituação,

como

um

todo,

percorrem

o

destacando

resultados e dif iculdades; transitam pelas instituições em que os
entrevistados atuam e pelas relações de poder que são intrínseca s
à avaliação.
Das dez ref lexões propostas pelo pesquisador, sete e ixos
temáticos foram selecionados para a discussão dos dados. São
eles:
o

def inição de avaliação
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instituição

o

o inovação
o resultados
o dif iculdades
o avaliação e poder
o f ormação docente

De acordo com os dados, no que se ref ere à def inição de
avaliação da aprendiza gem, pode-se concluir que os docentes a
compreendem como diagnóstico. Do seu ponto de vista, ela lida com
resultados, os quais necessariamente apontam em que etapa do
processo

o

estudante

encontra-se

e

em

que

condições

se

apresenta.
“ Eu ent endo q ue a ava li ação no pr oces so de ens inoapr endi zag em é um diag nóst ico cont ín uo par a saber
onde o aluno est á e com o ele est á. ” ( Entr evist ado 1) .

Conf orme Luckesi, não há problema algum em ter na
avaliação o objeto de diagnosticar, de verif icar, mas há que se dar
continuidade ao processo.

A ava li ação, dif er ent em ent e da ver if icação, envo l ve
um at o q ue ult r apassa a obt enção da c onf ig ur ação do
obj et o, exig indo de cisão d o q ue f azer ant e ou com
ele. A ver if icação é um a ação q ue “ cong ela” o obj et o;
a a val iação, por s ua ve z, dir ec iona o obj et o num a
t r ilha dinâm ic a de ação. ( LUCKESI , 2005, p. 93).
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Os entrevistados 1, 2 e 3 remetem essas ref lexões ao
crescimento do estudante no processo ensino-aprendiza gem, pois
enxergam a avaliação como um processo contínuo, do qual não só o
aluno faz parte. Chegam a apontar, que ela não s e apresenta
apenas como diagnóstico do estudante, mas também do trabalho
docente, uma vez que esse é ref letido nos resultados apresentados
pelo aluno.
“ O sig nif icado pr in cipal é o r esult ad o q ue eu t enho,
pois assim consig o ava li ar não som ent e o m eu aluno,
m as o m eu t r abalho” . ( Ent r evist ado 3) .
“ A ava liaçã o é um a r espost a do t r abalh o do pr of essor
no sent ido de ver i f icar de q ue m aneir a q ue essa
int er ação r eal i zad a com seu alun o possa t er
r esult ado. ” ( ent r evis t ado 2) .

Conf orme

Anastasiou,

tais

pontos

de

vista

são

consistentes, af inal:
As int er venções b aseadas no diag nó st ico ef et uado
pelo pr of essor para ver if icar as est r at ég ias q ue os
seus alunos em pr e g am são inf orm ações conf iáveis e
f acilit am int er pr et ar o q ue est á acontecendo com a
apr endi zag em . ( ANAST ASI O U, 2004, p. 129)

Os sujeitos evidenciam a necessidade de uma anális e
constante de sua prática pedagógica em f unção dos resultados
obtidos com as avaliações. Enxerga m, portanto, a avaliação como
parte do processo educativo e colocam-se também como elementos
integrantes desse todo. Ao discursarem de tal f orma, revelam que
são capazes de reconhecer determinados pontos que não caminham
bem em suas práticas e dispõem-se a mudanças. Segundo Luckesi,
essa é uma atitude sensata do docente, não restringir-se ao ato de
medir, mas reconhecer a necessidade de transf ormar.

I m por t a- nos t er clar eza q ue, no m ovim ent o r eal da
oper ação com r esu lt ados da apr end i zag em , o pr im eir o
at o do pr of essor t em sido, e necessit a ser , a m edida,
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por q ue é a par t ir de la, com o pont o de p ar t ida, q ue se
pode dar os p as sos seg uint es da af er ição da
apr endi zag em . ( LUCKESI , 2005, p. 89) .

Vale

ressaltar

que

os

entrevista dos

1,

2

e

3,

são

prof essores do cursos de Pedagogia e lidam diretamente com a
f ormação de professores. Destaca m ainda que a avaliação não
vislumbra

apenas

desenvolvimento

do

o
aluno

conteúdo,
como um

mas
todo,

principalmente
como um

o

indivíduo

completo.
“ Ava liaç ão
nã o
s ig nif ica
apenas
ava li ação
do
cont eúdo q ue f oi adq uir ido, at é por que, se coloc o
com o um dos obj et ivos a f or m ação plena do m eu
suj eit o, não poss o a val iar s im ples m ent e se el e
apr endeu isso ou aq uilo. T enho q ue a val iar o
cr escim ent o dele com o pessoa” . ( Entr evist ado 1) .

Essa visão mais abrangente do processo avaliativo não
permeia as concepções dos entrevist ados 4 e 5, docentes do curso
de Ciências Cont ábeis. Ambos mantêm o enf oque centrado no
conteúdo. O diagnóstico direciona-se apenas a ele. Concebem a
avaliação da aprendiza gem como instrumento responsável por medir
os conhecimentos adquiridos pelo aluno, identif icando, portanto,
seu grau de desempenho.
“ É um a f err am ent a par a m edir o desem penho dos
alunos” . ( Ent r evist ad o 4) .

Tal perspectiva aproxima-se das idéias de Luckesi (2005,
p. 93) quando indica que, ao caracterizar as f ormas tradicionais de
avaliação, que “o uso dos resultados tem se encerrado na obtenção
e regist ro da conf iguração da aprendiza gem do educando, nada
decorrendo daí”.
Há

também

uma

ênf ase

interessante

no

discurso

do

entrevistado 4, na medida em que aponta que a avaliação não se
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restrin ge à a veriguação, mas que é o “momento em que o aluno
(sob pressão do te mpo/ ou por nota) tem a total atenção ao assunto
(o que pode não ocorrer em aula)”.

Nota-se, nas en trelinhas, um

tom bastante punitivo, como se apenas por meio desse momento
estanque do processo ensino-aprendiza gem o estudante pudesse
estar atento à aquisição do conhecimento. Remete-se, portanto, à
ref lexão da avaliaç ão como algo imposto, que obriga, qu e cerceia o
estudante. Algo de domínio único e exclusivo do prof essor.
Subentende-se que, f ora a avaliaçã o, não há motivo para
estudar, aprender, ampliar conhecimentos.
No que tange à instituição e sua re gulamentação pode-se
observar que a atuação docente, com relação à avaliação da
aprendiza gem, mostra-se muito limitada. A instituição tem sido
bastante incisiva em suas imposições. Normalmente engessa não
apenas

a

avaliativa.

prática

pedagógica

do

professor,

mas

também

a

Dentro dessa visão, as avaliações concentram-se em

práticas pouco reflexivas e muito mais objetivas, o que forma um
aluno pouco questionador e, portanto, mais submisso.
Percebe-se, pelo que f oi apontado anteriormente pelos
entrevistados 1, 2 e 3, que esse tipo de proposta não é condizente
ao desejo dos entrevistados, visto qu e conceituam a avaliação como
um processo contínuo, ainda que sua prática não o contemple da
f orma que gostaria m.
Trata-se de um sistema fechado e limitador, que impõe
datas, normas, critérios pré-estabelecidos que, muitas ve zes, não
se aproximam das práticas pedagógicas dos docentes. Foge-se,
então, das relações necessárias entre o trabalho em sala de aula e
a escolha das práticas avaliativas, como apontam os sujeitos desta
pesquisa.
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“ Eu com pr eendo q ue a par t ir do m o m ent o q ue eu
m udo a m inha f orm a de ava liar , o f aço em f unção
t am bém da m inha pr át ica did át ica, da f orm a com o
t r abalho em sala de aula” . ( Ent r evist ado 1) .

Em sua grande maioria, as ava liações consideradas of iciais
pela instituição têm caráter de múltipla escolha ou dissertativa.
Normalmente não fogem de tais práticas. Além disso, os prazos
para aplicação das provas e a entre ga das notas pouco garantem a
devolutiva das mesmas aos estudantes, o que os imp ossibilita de
discutir os resulta dos com os prof essores. É uma disputa acirrada
com o tempo.
“ Dent r o do cal endá r io esco lar , há um a l im it ação de
t em po par a a evol ução da m at ér ia, conf ecção de
exer c ícios e cor r eção dos m esm o s. Com o as
at ividades com pet e m ent r e si no t em po, o q ue cada
ve z m ais oc or r e é a dim inu ição do núm er o de t ar ef as
ava li at i vas em det r i m ent o da bai xa pr o dut ividad e dos
discent es” . ( E ntrevistado 4)

Anastasiou caracteriza esse t ipo de avaliação apontado,
como somativa, pois se limita à nota e, portanto, termina nos
resultados. Evidentemente, elimina o caráter positivo, haja vista a
perda do processo em si.

As cr ít ic as à ava li a ção som at iva, q uando aplica da à
apr endi zag em escol ar , indicam q ue o r e sult ado obt ido
pelos a lunos cr ist ali za- se no r eg ist r o da not a,
t r ansf or m ando a ava liaç ão num a co n t abil i zação d e
r esult ados. Nesse caso, a a val iaç ão assum e a
capacidad e de est a belecer a dir eçã o d o pr ocesso d a
apr endi zag em , or iu nda da car act er íst i ca pr ag m át ica
da
aval iação
em
q ue
a
f r ag m ent ação
e
a
bur ocr at izaçã o le vam à per da da dinâm ica do
pr ocesso. ( ANAST ASI O U, 2004, p. 125- 126)

Infelizmente, a perspectiva,

é de qu e

a tendência aponta

para mecanismos cada ve z mais f echados, chegando inclusive a
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uma padronização não só das avaliações, mas também dos planos
de

ensino

e

do

processo

como

um

todo.

Isso

implica

uma

interf erência negativa no trabalho docente, uma vez qu e limita sua
ação e sua liberdade de escolha.
“ [ . .. ] há um a t endência d as inst it uiç õe s de ca da ve z
m ais padr on i zar em pr azos, not as, conceit os e
inst r um ent os de a valiaç ão. Eu vej o is so com o um a
per da da aut onom ia do pr of essor e de s ua capac idad e
de
const r ução
do
se u
pr ó pr io
t r abalh o. ”
( Ent r evist ado 1)

Com esse panorama, os sujeitos mostram-se conscientes
de que não se pode fugir desse p erf il social e ente ndem que a
instituição educacional aqui apontada constitui-se como empresa.
Tem-se, portanto, como ponto de partida, administrá-lo da melhor
maneira possíve l. Numa ref lexão inicial a esse respeito,

[ . . .] é pr eciso r edir ecionar a pol ít ica c uj a ênf ase
est á no pr od ut o e no lucr o p ar a o pr og r esso
hum ano e a plena r eali zação pessoa l, ao m esm o
t em po em q ue, em ve z de cons i der ar os
in vest idor es ou os acion ist as com o os pr incipa is
r esponsáveis por d ar as car t as na em pr esa, é
necessár io q ue com ecem os a nos pr eo cupar em
aum ent ar a inf luên cia dos em pr eg ados, e cr iar
dif er ent es f orm as de par t icipaçã o na s ociedad e
em pr esar ial. ( MO RA ES, 1997, p. 49)

As unive rsidades e a escola em si podem contribuir para
essa

transf ormação.

No

entanto,

para

evitá-la

ou

quem

sabe

prorro gá-la, as instituições impõem suas exigências, criando suas
próprias re gras, so bre as quais se discorreu anteriormente.
Que

caminhos

seguir,

então,

diante

da

realidade

apresentada? Como sobreviver ao sistema mantendo a concepção
de educação em que se acredita?
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Apesar de tais limitações, que não são poucas, alguns
docentes

têm

conseguido

escapar

da

estrutura

organizacional

acadêmica, inserindo, nesse contexto, algo que lhes é peculiar ou
em que acreditam como crescimento dos estudantes e de todos os
demais envolvidos no processo. Interessante destacar que, nas
entrevistas, tanto os prof issionais do curso de Pedagogia, quanto
um dos docentes do curso de Ciências Contábeis, conseguem
visualiza r brechas bastante singelas nessa estrutura

f echada.

Pensam que, de alguma maneira, para o docente que se mostra
desejoso em romper as barreiras, há f ormas alternativa s de manter
sua autonomia e de levar, aos alunos, práticas pedagógicas e
avaliativas

que

os

instiguem

à

ref lexão,

à

desenvolvimento mais amplo, mais completo.

crítica

e

ao

seu

Tais prof issionais

demonstram, portanto, maior propensão à f lexibilida de, mudança,
inovação.
“ Eu pr ocur o sem pr e, na m edida do p o ss ível, ut i li zar
f or m as alt er nat ivas de a va li ação, em b or a aind a sej a
dif íc il, em f unção das inst r uções da ins t it uição a q ual
eu per t enço. ” ( Ent r evist ado 2) .
“ O sist em a se f echa e im põe um a li m it ação, m as,
apesar dos l im it es e r eg r as im post as pela inst it uição,
ainda m e r est a aut onom ia par a const r uir novas f or m as
de ava liar . ” ( Ent r evi st ado 2) .

Sentir-se encoraja do para tal é virt ude de poucos. Ainda
assim, Anastasiou indica que a parceria entre prof essor e aluno
f acilita a luta contra o sistema e, portanto, a disposição para o
novo.
A di ver sida de de est r at ég ias, t écnicas, pr ocedim ent os
e exper iênci as f az par t e desse caldo q ue com põe a
cult ur a da pr át ica pedag óg ica, q ue se de nsif ica
q uando se t or nam conscient es o conh ecim ent o e o
pr ocesso r eal i zado,
ou sej a, a pr át ica da aut oava li ação. Ness e pr ocesso a lunos e pr of essor
r eali zam o esf or ço de super ação do não conhec ido
par a pr oduzir em a apr endi zag em . ( ANAST ASI O U,
2004, p. 123)
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Para

a

ref lexão

ora

apresentada,

Perrenoud

também

aponta que o sistema bloqueia, mas que apresenta lacunas, que
devem ser explo ra das pelos docentes.

Sabem os q ue os pr of essor es dever ão har m onizar - se
com o sist em a de ava liaçã o f orm al em vig or , cuj a
lóg ica é r ar am ent e a r eg ulação das apr endi zag ens.
Mas acr edit am os q ue um a f orm ação coer ent e e
inst r um ent ada em aval iação f or m ati va dar á aos
pr of essor es
a
vo nt ade
e
os
m eios
par a
o
desen vol ver em , em det r im ent o da a valiaç ão f or m al
q ue lhes é im post a, ut il i zando a m ar g em de m anobr a
q ue sist em a lhes of er ece. ( PERRENO UD apud
VASCO N CELLO S, 2002, p. 54) .

Apenas um entrevistado aponta os valo res impostos pela
instituição como limitadores, mas, em nenhum momento, revela
atitudes autônomas contra eles. Ao contrário, elenca uma série de
f atores que contribuem para que o docente não consiga realiza r um
trabalho

adequado,

preocupação

por

incluindo

parte

das

a

avaliação.

instit uições

em

Dentre
reduzir

eles,

a

custos

e,

conseqüentemente, manter salas re pletas de estudantes, garantir
uma nota mínima para aprovação, e xigindo deles pouco empenho e
pouca dedicação durante as aulas.
“ As r egr as inst it uciona is int er f er em no pr ocesso
ava li at i vo q uando lim it am a at ividad e docent e ao
exig ir do aluno po uco em penho e de dicação. Um a
not a de cor t e cinco ( 5, 0) , num pr ocesso de zer o ( 0, 0)
a dez ( 10, 0) , f az com q ue m uit os alunos não se
esf or cem ao m áxim o, cr iando um am bient e de esf or ço
suf icient e apenas par a apr o vação e não par a
apr endi zado” . ( Ent r evist ado 5) .

De acordo com a amostra, com relação ao eixo temático
ora abordado – a inovação – pode-se concluir que os prof issionais
da área contábil interpretam a mudança numa perspectiva de f ormas
de avaliação. Apontam práticas avalia tivas que realizam e entendem
como inovadoras. Ressaltam os trabalhos em grupo, as aulas de
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nive lamento

para

estudantes

que

apresentam

defasagem

com

relação a determinados conteúdos, técnicas de re laxamento que
antecedem os momentos da avaliação, etc. No entanto, não f azem
ref erência a uma análise mais crítica dessa inovação.
Por sua ve z, os sujeitos do curso de Pedagogia destacam a
inovação de f orma mais aprof undada, pois discorre m acerca de
algumas práticas a valiativas, mas nã o deixam de ressaltar que tudo
o que conceituam como mudança na avaliação, deve e star atrelado
automaticamente à transf ormação também da metodologia de ensino
e da

prática docente. Isso ref orça a idéia de que a avaliação da

aprendiza gem aqu i é compreendida como integrante do processo
ensino-aprendiza gem e não algo à parte.
“ Q uando m udam os nossa m et odolog ia, há t am bém a
necessidad e de m u dar a nossa f or m a de a va liar , o
q ue pr om over á t r ansf orm ação na apr endi zag em do
aluno” . ( Ent r evist ad o 1) .

Faz-se necessário res gatar a idéia de Anastasiou no que
se ref ere a essas considerações, uma vez que se assemelha ao
discurso dos entrevistados:

Nossa conc lusão é de q ue não ha ver á m udanças na
ava li ação da apr e ndi zag em enq uant o não hou ver
m odif icações na m et odolog ia de ens i no. E nossa
sug est ão é q ue a m et odolog ia de e ns ino e ncam pe a
epist em olog ia da p r át ica, pois, ao as sum i- la, suas
possib il idades de m udança est ar ão f avor ec idas n a
dir eção d a a va li aç ão f or m at iva. A pr át ica pod e ser
obser vad a cot idi an am ent e e, por t ant o, aval iada.
( ANAST ASI O U, 2004, p. 137) .

Os entrevistados indicam ainda que as mudanças são
urgentes, posto qu e a sociedade está em plena transformação, mas
reconhecem que romper paradigmas é um processo árduo e lento,
ainda mais quando o ícone em questão é a avaliação.
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“ Acho q ue t em os q ue r ever t odos os nossos conceit os
per iodic am ent e, por q ue a sociedade e st á m udando,
ela se t r ansf or m a e, m uit as ve zes, a inda est am os
m uit o pr esos, at r elados a coisas do passado” .
( Ent r evist ado 2) .

Na ve rdade, os passos estão sendo dados, af inal, “estamos
caminhando, mas precisamos amadurecer” (Entre vis tado 2). Nem
sempre estabelecer mudanças para contribuir com as rupturas de
paradigmas é taref a f ácil de ser realizada e nem sempre as
conquistas são gra ndiosas. Importa saber que a resistência existe e
que, a partir dela, o novo se constituirá.
Ainda
envolvendo

a

no

que

se

in teração

refere

à

inovação,

aluno-prof essor

é

a

algo

subjetivid ade
que

merece

destaque, uma vez que os suje itos voltaram seus olhares para esse
aspecto

da

avaliação

da

aprendiza gem.

Sem

dúvida

alguma,

acreditam que a avaliação perderá esse caráter de mito para os
estudantes a partir do momento em que houver uma relação de
conf iança e de parceria entre docentes e discentes. Para isso,
reve lam que as práticas ava liativas mais oportunas e convenientes
serão aquelas que propiciarão essa troca recíproca, um diálogo
constante entre as duas partes, para que se detecte a f alha, o erro
e se elabore um aperf eiçoamento a partir dele. Nessa perspectiva, o
prof essor tem o compromisso de conhecer efetivamente seu aluno
e, a partir disso, pontuar com segurança como tem sido o seu
crescimento ao longo do processo ensino-aprendizagem.
É notório, portanto, que num trabalho desse tipo, a autoavaliação é uma constante tanto para o prof essor quanto para o
estudante e, do ponto de vista dos entrevistados, não há maneira
mais adequada para aprender do que rever aquilo que não surtiu o
ef eito esperado.
“ [ . .. ] conhecendo m elhor a t ur m a, t em - se m ais
cont at o, conseg ue- se enxer g ar m ais e ter um r et or no
deles m ais r ápid o” . “T ant o pr of essor q uant o aluno
conseg uem aval iar q ue pr ogr esso exis t iu e em q ue
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pont os
o
t r abalho
( Ent r evist ado 3) .

pr ecisa

ser

apr im or ado” .

Diante do expost o, parece que a responsabilidade da
mudança vincula-s e única e exclusivamente ao prof essor. Também
pode-se inf erir que existem os docentes que não querem transgredir
as regras impostas pela instituição, tampouco correr riscos que
podem custar-lhes o emprego. São aqueles que não conseguem
identif icar as brechas que as normas institucionais po ssibilitam. O
interessante é ressaltar que a resist ência não se dá apenas nessa
instância, ao contrário, ela também é encontrada no corpo discente
que, muitas ve ze s, não compreende e não aceita as inovações
propostas

pelo

prof essor.

Elabora

um

verdadeiro

grupo

de

resistência quanto às f ormas alternativas de ava liação e até mesmo
de metodologias de ensino. Os entrevistados 3 e 4 indicam suas
dif iculdades em circunstâncias de aula e alertam para cuidados ao
decidir f azer parte de um grupo que acredita na aplicação de
mecanismos mais ef icazes na educação.
“ O g r upo q ue est á sendo ava l iado a par t ir do q ue você
est á t r abalhando j á pensa de out r a f or ma, e t em uma
r esist ência. A d if iculd ade pr inc ipa l é essa: a
r esist ência do a luno ao se dei xar condu zir e apr ender .
Ele t em um a visão do q ue, par a ele, é o pr ocesso
ensino- apr end i zag em
–
ensinar ,
apr ender ,
ser
ava li ado” . ( Ent r evist ado 3) .
“ Já apliq uei t écni cas de r ela xam en t o ant es das
ava li ações, com o t ent at iva de a m enizar essas
int er f er ências, o r esult ado f oi m uit o bom . Há de se
t er um cuidado e specia l em apl icar m os t écnicas
dif er enciadas, em vir t ude de os aluno s ainda t er em
pr econceit os
d iant e
do
q ue
não
conhecem . ”
( Ent r evist ado 4) .

Aproveitando essa discussão dos dados sobre a inovação,
sugere-se a ref lexão acerca dos resultados, um outro eixo temático
explorado na presente pesquisa. Evidentemente, os olhares dos
docentes para os resultados apresentam-se de f orma distinta,
principalmente

porque

estão

ligad os

às

suas

concepções

de
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avaliação

e

às

suas

perspectivas

de

inovaçã o

descritas

anteriormente.
A proposta dos sujeitos direc iona-s e, quase que em sua
totalidade, à necessidade do trabalho com os dados. Na medida em
que os resultados são analisados, a melhor conduta não é mostrarse indif erente a eles.

Pretende-se uma ref lexão sobre o que eles

espelham, af inal, uma tríade compõe o processo: o prof essor, o
estudante e a avaliação realizada.
Dessa f orma, é possível pensar em uma adequação das
práticas docentes às práticas avaliativas, por meio de uma autoavaliação do professor. Torna-se necessário re ve r d eterminadas
ações que não apresentaram o ef eito almejado, bem como manter
as práticas de boa repercussão diante do grupo. Na verdade, a
revisão dos resultados implica um verdadeiro incentivo a mudanças,
as quais, se bem elaboradas, promovem uma maior motivação para
os alunos.
“ At r avés da c or r eção da a va li ação j á se t em um
r et or no do aluno, de com o ele est á t r abalhando. É
poss íve l r epensar se aq uilo vale a pe n a. A par t ir do
r esult ado, com eço a r epensar a m i nha f or m a de
ensinar , m inha pr át ica em sa la de aul a, aq uilo q ue
est ou
f azendo.
Com eço
a
f aze r
dif er ent e” .
( Ent r evist ado 3) .

O trabalho com o erro, considera ndo os resultados da
f orma

que

os

entrevistados

apontam,

ganha

uma

conotação

bastante dif erenciada do que se tem observado no ens ino superior.
Nessas condições, ele deixa de ser v isto no seu sentido pejorativo:
como punição, culpa, f racasso e passa a ser elaborado como ponto
a ser

aprimorado, como indicador

pontual de aspectos que

precisam ser mais explorados e aprof undados tanto pelo prof essor
como pelo aluno.

86

“ A pessoa t em m edo de m ost r ar os seus er r os e o
pr ópr io er r o ainda e xist e de um a m aneir a não cor r et a,
e é vist o com o alg o r uim q uando, na ver dade, o er r o
nos le va ao acer t o e ao conhec im ent o” . ( Ent r evist ado
2) .

Luckesi e outros são partidários dessa perspectiva do erro,
como f ator gerador do crescimento, do desenvolvimento acadêmico.

[ . . .] o er r o, com o manif est ação de um a condut a nãoapr endida, dec or r e do f at o de q ue há um padr ão j á
pr oduzido e or dena do q ue dá a d ir eção do a vanço da
apr endi zag em do aluno e, conseq ü ent em ent e, a
com pr eensão do desvio, possibi l it ando a sua cor r eção
int el ig ent e. I sso sig nif ica a aq uisição conscient e e
elabor ada de um a condut a ou de um a habil idad e, bem
com o um passo à f r ent e na apr endi zag em e no
desen vol vim ent o.
[ . . .]
Ou
sej a,
f oi
o
err o,
conscient em ent e
elabor ado,
q ue
possib il it ou
a
opor t unidade de r e visão e a vanço. T odavia, se nossa
condut a f osse a de cast ig ar , não t er íam os a
opor t unidade de r e or ient ar , e o aluno não t er ia a
chance de cr escer . (LUCK ESI , 2005. p. 57)

Em

contrapartida,

um

dos

entrevistados

remete

o

pensamento às f ragilidades dos resultados, af irmando que, na
verdade, o que temos não é uma tradução real daquilo que o aluno
conhece ou não.

Isso acontece por f atores distintos, que serão

apontados na discussão sobre as dificuldades que exis tem ao lidar
com a avaliação.
“ Q uando ava liam os, ainda t em os um pr ocesso m uit o
t r adiciona l de bus car um a r espost a at r avés de
f or m ulár ios, de pr ovas escr it as e q ue sabem os q ue,
ao long o do t em po, não t êm m ost r ado ef et ivam ent e o
q ue os alunos apr e ndem . Ent ão, m uit as ve zes, um a
pr ova descr it i va n ão t r aduz aq uil o q ue o aluno
apr endeu
ao
lon g o
do
pr ocesso
de
ensinoapr endi zag em ” . ( Ent revist ado 2) .

Além
abordagem

disso,

para

Vasconcellos

esses

“f alsos”

(2002,

resultados.

p.171)
Está

tra z

uma

diretamente
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associada

à

aprendiza gem,

tensão,

à

af etando

pressão
os

imposta

resultados

pela

avaliação

apresentados

da

pelos

estudantes. Pontua que alguns est udantes chegam a considerar
suas aprendiza ge ns como enganadoras, não exp ress ando o real
conhecimento.
Para f inalizar ess a parte da ref lexã o, não se pode deixa r
de explicitar que u m docente, dentre o unive rso entre vistado, atribui
todo o resultado da avaliação ao estudante. Atribui-lhe a baixa
produtividade nas atividades avaliativas, enf atizando que os alunos
têm

suas

preocupações

centradas

única

e

exclusivamente

na

aprovação e não na aprendizagem de f ato. Tal enfoque denuncia
uma preocupação excessiva da parte do corpo discente com relação
à nota.
Essa questão remete o pesquisador a apontar o olhar dos
entrevistados direcionado às dif iculdades mais signif icativas, que
f icam no entorno da avaliação da aprendizagem. Trata-se de um dos
eixos temáticos mais e xplorados pelos sujeitos da pes quisa. Af inal,
percebe-se que lid ar com avaliação nunca f oi algo de f ácil acesso.
Gratif icante é saber que há quem tenha a postura de nela pensar,
de sobre ela ref letir e projetar melhoras, ainda que sejam para um
f uturo distante.
No que se ref ere ao discurso dos entrevistados, alguns
pontos evidenciam-se como comuns. Um deles é a questão da
subjetividade, algo que, voluntária ou involuntariamente relacionase à avaliação. Tal aspecto pode ser explorado por um lado positivo
ou negativo, pois, na medida em que o professor, por conhecer o
aluno, lança à sua avaliação um olhar dif erente, f az uma análise
que transcende o regist ro. Isso é bas tante positivo, cas o se trate de
um olhar consciente, sem julgamento de valor. Sabe-se, portanto,
que nem sempre é isso o que acontece. O docente identif ica a
avaliação de determinado estudante e, em alguns momentos, chega
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a tirar-lhe nota em f unção de comportamentos em sala de aula. Aqui
se tem a ref lexão sobre o juízo de valor.
“ Faço o esf or ço m áxim o, por e xem plo, par a não s aber
de q uem é o t r abalho, m as, q uando vej o q ue o
t r abalho t em um a not a bai xa, pr ocur o saber q uem o
r eali zou. Se o a luno m er ece um a not a maior , aum ent o
a not a, por q ue ele t em um a par t icipação e xcele nt e” .
( Ent r evist ado 3) .
“ Não há com o neg ar q ue a aval iação t em um car át er
t am bém subj et ivo, a inda m ais q uando c onhecem os os
nossos alunos de out r os sem estr es. Ent ão t em os
alg um as
pr é- concepções
desse s
alunos” .
( Ent r evist ado 1) .

A

análise

aprendiza gem
ponderações

é

desse

aspecto

ressaltada

por

relacionam-se

de

subjetivo

Luckesi
f orma

e,

direta

da

a valiação

certamente,
às

ref lexões

da
suas
dos

sujeitos desta pesquisa.

[ . . .] a def inição do r ele vant e o u do ir r el evant e f ica na
dependênc ia do ar b ít r io pessoal do pr of essor e do seu
est ado psico lóg ico. [ . . .] Q uant o ao com ponent e j u ízo
de val or , encont r a m os a poss ibi li dad e ar bit r ár ia do
est abelecim ent o e da m udança de cr it ér ios de
j ulg am ent o, a par tir de det er m inados int er esses.
( LUCKE SI , 2005, p.37- 38)

De certa f orma, os prof essores re velam que a subjetividade
implícita na avalia ção tem um caráter bilateral que, nas mãos de
prof issionais

pouco

comprometidos

com

a

educação,

pode

transf ormar-se em uma arma.
Um outro ícone aparece nesta ref lexão: o medo. Ele
transf orma-se em dif iculdade a partir do momento em que o aluno e
o professor mostram-se f ragilizados e inseguros para admitir que
determinada prática, ou determinada avaliação não deram certo.
Nenhum ser humano encara a revelação de suas fraque zas ou
deslizes como algo natural. Conf orme os entrevistados, isso é algo
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peculiar do sistema educacional em que se encontram, que implica
algo bastante f echado e que impõe limitações, como se discorreu
anteriormente. A própria f orma de enxergar o medo na avaliação
está diretamente ligada a essa padronização que, assim sendo, não
permite

ponderar

as

dif erenças

existentes

entre

classes

e

estudantes. Todos são tratados de f orma única, com avaliações
idênticas e, por isso, muitos acabam perdendo-se no processo.
Esse é o ref lexo da prática tradicio nal de ensino, a qual não tem
como garantir o aprendizado dos estudantes, como se pretende.
Como reconhecer como iguais os estudantes do nível
superior

se

cada

um

deles

re vela,

no

contexto

acadêmico,

características esp ecíf icas, não apenas cognitivas, mas também de
inf luências extern as? Se cada um se envolve no estu do com suas
limitações, com suas dif iculdades diárias, com as atribulações do
trabalho,

com

as

divergências

f amiliares,

etc.

E sse

aspecto

apresenta-se como incisivo no disc urso do entrevista do 4, que o
aponta como algo f ora do controle do docente, e que dif iculta a
prática avaliativa.
“ O r epensar nas f or m as de aval iação é um a
pr eocupação m ar cant e no m om ent o, as ava li ações
f or m ais t êm sido cada ve z m ais q uest ionadas. As
causas
são
as
m ais
var ia das
poss íve is,
pr incipa lm ent e no q ue se r ef er e ao ambient e e xt er no
e seus r ef lexos no m om ent o da aval iaç ão. O dif ícil é
int er f er ir
nesse
am bient e
t r azido
pelo
aluno” . ( Ent r evist ado 4) .

Em

contrapartida

a

tudo

isso,

três

dos

entrevist ados

apontam como dificuldade o f ato de os estudantes não saberem
lidar com as prop ostas inovadoras quando elas acontecem. Parece
que estão marcados pelo sistema f echado e não demonstram
disponibilidade

para

aceitar

o

no vo.

Fecha-se

num

grupo

de

resistência contra a atuação do prof essor.
Para

f inalizar

a

discussão

acerca

das

dif iculdades

encontradas no processo avaliat ivo, há que se ressaltar a ênfase
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presente nas palavras do entre vista do 5. Vale destacar que é um
prof issional da área de exatas. Aponta que, em detrimento de salas
de aulas compostas por um número exa gerado de estudantes, pela
acomodação e desinteresse dos mesmos, o momento da avaliação
transf orma-se

num

duelo

entre

prof essor

e

aluno.

Af inal,

os

estudantes mostram resistência à prática avaliativa e, do seu ponto
de vista, cabe ao docente manter as regras f azendo uso de sua
autoridade. Partindo desse olhar, é latente que se tem um estudante
absolutamente preocupado com sua aprovação, ainda que seja com
notas mínimas, e pouco interessado em identif icar se houve de f ato
o aprendizado.
“ O s pr incipa is con f lit os ent r e docent e e d iscent e
ocor r em pr óxim os ao per íodo d a a val iação: por um
lado os disc ent e s em sua m aior ia at ua lm ent e
pr eocupados som e nt e com o m om ent o at ual de
apr ovaçã o na disc i plin a ( sem vis lum b r ar a f alt a ou
im por t ância par a a vida pr of issiona l da q uele assunt o
abor dado) e de out r o o docent e q ue tent a com sua
aut or idade m ant er o f oco no assunt o e nas r eg r as de
ava li ação. Na pr á t ica, o a luno de sej a m ais a
elim in ação
da
di scipl ina
no
hist ó r ico
q ue
o
conhecim ent o
dis ponib il i zado
pe la
discip lina” .
( Ent r evist ado 5) .

De acordo com os dados, no que se ref ere ao eixo temático
avaliação

e

poder,

as

considerações

dos

entrevistados

são

unânimes ao apontar que a autoridade do docente nas práticas
avaliativas é uma constante e, muitas ve zes, transf orma-se em
autoritarismo.

Essa

idéia

denuncia

uma

visão

unilateral

da

avaliação, uma vez que o processo se dá de cima pra baixo, ou
seja, do professor para o aluno.
“ As pessoas q ue ava liam , ainda
aut or it ar ism o” . ( Ent revist ado 2) .

o

f azem

com

Na verdade, pelo que f oi exposto anteriormente, nota-se
que não é dessa f orma que os sujeitos dessa pesquisa def inem – no
nível ideal – a a valiação da aprendizagem.
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Ainda que sejam conscientes de qual seria a concepção
correta de avaliação, os entrevistad os reve lam, em cada palavra,
que

a

maioria

dos

docentes

com

os

quais

se

relacionam

demonstram uma visão sobre a avaliação como instrumento de
poder, como mecanismo de autoridade e, portanto, como forma de
exerce r

soberania .

Seguindo

essa

linha

de

pensamento

e

de

conduta, a nota – resultado f inal das avaliações – torna-se uma
intimidação aos alunos e, portanto, uma arma para o prof essor. Na
verdade, uma f orma de manter a ordem e impor regras rígidas.
Nesse caso, não há uma preocupação sequer no que tange
à

exposição

do

estudante,

às

suas

f ragilidades

ou

às

suas

f raquezas. Isso o transf orma em um indivíduo inseguro e que,
certamente, terá a concepção de avaliação como um mito, algo já
explorado

nesta

pesquisa.

Alguns

docentes

mantêm-se

nessa

postura radical e tradicional porque não aceitam realizar uma autoavaliação de seu trabalho e buscam, por isso, a intimidação para
que ninguém ouse questionar suas práticas.
“ As pessoas t êm m edo de r ever seus conceit os.
T r azem , no seu inc onscient e, q uest ões de vaida de e
isso, conseq üent em ent e, pr ej udica no m om ent o em
q ue se f az um a aut o- aval iação do s eu t r abalho e
m udar sem pr e é dif íci l. ” ( Ent r evist ado 2 ) .

Como último eixo temático resta a f ormação docente.
Pretende-se,

com

essa

ref lexão,

identif icar

se

a

f ormação

acadêmica do prof essor interf ere na escolha de suas práticas
avaliativas.

Interessante

ressaltar,

que

apenas

um

dos

entrevistados atribui à sua f ormação em Pedagogia e à sua prática
como educador, em cursos de f ormação de prof essores, a sua
compreensão do que é educação, de quem é o estudante e,
conseqüentemente, da sua f orma de avaliar.
“ Há um a r elaçã o, sem dúvida, d a m i nha f or m ação
acadêm ica e pessoa l, com a m inha f or ma de a va liar ” .
( Ent r evist ado 1) .
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Há também o entrevistado 3, que reconhece, na sua
graduação, uma forma dif erenciada de compreender os processos
avaliativos, haja vista que, conf orme seu discurso, dispôs de um
ensino f undamental absolutamente tradicional no que diz respeito à
avaliação da aprendiza gem. Procura, portanto, com suas práticas,
leva r a seus alunos aquilo que ele descobriu somente na graduação.
Os demais entrevistados, oriundos de diversas f ormações:
Ciências

Contábeis,

Licenciatura

em

Matemática

e

Geograf ia,

Administração de Empresas, apontam que suas escolhas, tanto de
metodologias, qua nto de práticas avaliativas estão diretamente
ligadas a ref lexões pessoais que os levam a determinada concepção
de vida. Indicam que sentiram necessidade de ultrapassar os limites
da graduação específ ica a que se dedicaram, em busca de autoconhecimento e de um signif icado dif erente para a educação. O
entrevistado
questões

2

af irma

educacionais

que

seu

aprimoramento

ef etivou-se

através

do

relacionado
mestrado

a
em

educação que realizou. Evidentemente, trata-se de um docente
dentre

os

poucos

privilegiados

que

podem

aprofundar

suas

ref lexões acerca d a educação e da avaliação numa pós-graduação
stricto-sensu.
A necessidade de buscar algo mais se dá, conforme
Vasconcellos, em f unção de no ensino superior, o docente não ter
uma f ormação especif icamente pedagógica. Ainda que seja f ruto de
uma licenciatura, não há garantias de que os aspectos pedagógico s
tenham sido bem explo rados na graduação.
Essa f alha or ig ina- se na pr ópr ia f orm ação ou na
ausência de f or mação do pr of essor de Ens ino
Super ior . A m aior ia dos pr of essor es do Ensin o
Super ior não pos sui um a f or m ação pedag óg ica.
Mesm o aq ueles q ue cur sar am um a licenc iat ur a
possuem um a f ormação pedag óg ica m uit o discut ível.
Poucos t êm a possi bil idade de r eceber essa f orm ação
em cur sos de especial i zação, m est r ado ou dout or ado.
Muit os e xer cem a p r of issão de m aneir a im pr ovisada,
apoiand o- se nos m odelos de sua hist ór i a com o aluno.
( VASCO NC ELLO S, 2002, p. 167- 168) .
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Essa busca, diante do que f oi exposto nesta análise,
resulta em um dif erencial por parte desses docentes quanto às
concepções

que

têm

da

avaliação.

Vale

ressaltar

que,

não

necessariamente, todos eles, sem exceção, pratiquem a todo o
momento aquilo em que acreditam. É importante perceber, portanto,
que ainda que não consigam coloca r em prática seus ideais, pelo
menos são conscientes de que exist em e de que vale a pena lutar
por eles, mesmo que o retorno seja bem a longo prazo.

3.3 – O

OLHAR DO ESTUDANTE

Como a temática que nos instiga à re f lexão na pesquisa é a
avaliação da aprendiza gem, seria inviá vel o desenvolvimento de
entrevistas

envolvendo

prática: o prof essor.

apenas

um

elemento

integrante

de

tal

Tratando desse tema, o estudante é parte

rele vante do processo, haja vista que é ele quem se submete às
práticas ava liativa s propostas pelo corpo docente.
Os sujeitos participantes – espontâneos colaboradores –
pertencem

aos

cursos

de

Pedagogia

e

Ciência s

Contábeis.

Objetivando manter a privacidade de suas identidades, serão aqu i
nomeados por entrevistados de 1 a 7, sendo que os sujeitos 1, 2 e 3
f azem parte da Pedagogia e 4, 5, 6 e 7, do curso de Ciências
Contábeis. Os part icipantes discorreram sobre onze ite ns ref lexivos
envolvendo a avaliação da aprendizagem. Entretanto, para análise
dos dados, o pesquisador optou pela seleção de cinco eixo s
temáticos que são:

o objetivos da a valia ção
o f reqüência
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o tipos de avaliação
o aspectos positivos
o aspectos negativos

Antes de iniciar a análise, é interessante descrever alguns
pareceres dos entrevistados quanto à importância da avaliação.
Oscilam da sua validade como mera documentação, comprovação
de que o estudante f oi avaliado, a considerações que permeiam
principalmente

o

aprendiza gem.

Os

papel

do

sujeitos

docente

no

compreendem

processo
a

ensino-

avaliação

como

responsabilidade não só do aluno, mas também do prof essor, bem
como a vêem como o ref lexo do trabalho docente. Os resultados
implicam, para eles, uma crítica para aprimoramento de ambas as
partes.
De

acordo

com

a

amostra

do

unive rso

selecionado,

conforme o eixo te mático “objetivos da avaliação”, os respondentes
apontam que os p rincipais objetivos são: medir o que o prof essor
ensinou, medir o grau de conhecimento do aluno e analisar a
metodologia do docente.
O vocábulo “medida”, redundante nos apontamentos, é
def inido por Luckesi (2005, p. 87) como “[...] uma forma de
comparar grandezas, tomando uma como padrão e outra como
objeto a ser medido, tendo como resultado a quantidade de ve ze s
que a medida padrão cabe dentro do objeto medido”.
No caso da aprendiza gem, utiliza-se tal conceito ao lidar
com

o

acerto

da

questão,

e

a

medida

acontece conf orme

a

quantidade de acertos. Fala -se a qui de uma análise qu antitativa da
avaliação da aprendiza gem, atribuindo-lhe uma conotação numérica
e não de uma abordagem mais centrada no prisma qualitativo.
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Percebe-se, pelo que é indicado, que os entre vistados t êm
uma ref lexão de avaliação que ultrapassa o patamar do estudante e
que

atin ge

também

toda

a

prática

docente.

Entendem

como

objetivos principais da avaliação, uma indicação daquilo que f oi
assimilado ou aprendido pelos alunos, mas consideram que, tudo o
que não f oi atingido como se pretendia também é responsabilidade
do prof essor, o qual, portanto, d eve utilizar os resultados da
avaliação para retomar seus projetos e suas práticas pedagógicas.
“ Eu acr edit o q ue a aval iação s ir va pa r a m edir não
aq uilo q ue o alun o t enha apr end ido, m as aq uilo q ue o
pr of essor t enha ensinado” . ( Ent r evist ado 2) .
“ É um a m edida de absor ção do conhecim ent o. A
ava li ação va i m e dir q uant o a g en t e absor veu. ”
( Ent r evist ado 4) .
“ Eu acho m uit o impor t ant e par a o prof essor esse
pr ocesso. É a f orm a q ue ele t em par a ava liar o q ue f oi
absor vido e ent endi do pelos alu nos” . ( Ent r evist ado 6) .

Luckesi ref orça a idéia apontada, destacando que:

[ . . .] os encam inham ent os q ue est ar em os f azendo par a
a pr át ica da a val iaç ão da apr endi zag em dest inam - se a
ser vir de base par a t om adas de decisões no sent ido
de const r uir com e nos educand os conhecim ent os,
habi lida des e hábit os q ue possibilit em o seu ef et ivo
desen vol vim ent o, por m eio da ass im il ação at i va d o
leg ado cult ur al da sociedade. ( LUC KESI , 2005, p. 86).

Diante disso, os discursos perco rre m o caminho dos erro s
e das f alhas, palavras presentes no tema avaliação. Na verdade, é
na prática avaliativa que o estudante e o prof essor expõem-se para
que

tais

questões

sejam

apontadas.

Três

dos

entrevistados

acreditam que o caminho ideal seja vislumbrar uma avaliação que
tenha como objetivo primeiro detectar erros, mas que esses sejam
utilizados

como

ponto

de

partida

para

um

trabalho

mais

aprof undado, visa ndo a possíveis melhoras, novas descobertas.
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Nesse aspecto, o aluno espera uma parceria do pro f essor para
auxiliá-lo nas tomadas de decisões subseqüentes.
“ Eu pr ef ir o q ue m e m ost r e, q ue m e f ale, por q ue penso
q ue, com isso, é m ais f ácil enxer g ar o er r o, porq ue às
ve zes est am os dent r o da sit uação e nã o enxer g am os
q ue est am os er r ados, q ue não est am os conseg uindo
apr ender , q ue est am os indo p ar a o cam inho de
apr endi zado m ais d i f ícil” . ( Ent r evist ado 7 ) .

Tem-se, nesses casos, uma expect ativa pela a valiaç ão
f ormativa, caracte rizada como responsável d ireta pelo crescimento
intelectual, cognit ivo e pessoal do estudante, conforme af irma
Anastasiou:

A a val iação f or m at iva consist e na pr át ic a da a va liaçã o
cont ínua r eal i zada dur ant e o pr ocesso de ensino e
apr endi zag em , com a f inalidad e d e m elhor ar a
apr endi zag ens em c ur so, por m eio de u m pr ocesso de
r eg ulação per m anent e. Pr of essor es e alunos est ão
em penhados em ve r if icar o q ue se s abe, com o se
apr ende e o q ue não sabe par a i ndic ar os passos a
seg uir , o q ue f avor ece o desen vol vim e nt o pelo alu no
da pr át ica de apr ender a apr ender . (ANAST ASI O U,
2004, p. 126)

No que se ref ere à “f reqüência” com que as avaliações
ocorrem, outro eixo temático da pesquisa, tanto entrevistados do
curso de Pedagogia, quanto os s ujeitos do curso de Ciências
Contábeis puderam inf erir que as avaliações acontecem bimestral e
semestralmente, atendendo aos princípios buroc ráticos . Entretanto,
paralelos a elas são realizados t rabalhos semanais, através dos
quais é possível ao prof essor observar o desen volvimento do
estudante ao longo do processo, até que chegue às avaliações
of iciais, impostas pela regulamentação da instituição.
“ A pr ópr ia inst it uiç ão e xig e q ue um a ve z a c ada
sem est r e o pr of essor t enha um a a va liaç ão diss er t at iva
de
cada
alun o
par a
poder
a r q uivar
com o
docum ent o” . ( Ent r evi st ado 1) .
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“ Com o o nosso cur so é sem est r al, nó s t em os duas
pr ovas. Um a no m e io do sem est r e e um a no f inal do
sem est r e. I ndependent em ent e disso, há aval iações
em f orm a de tr abalhos q ue os pr of essor es nos
passam , et c”. ( Ent r evist ado 7) .

Na verdade, os docentes que co nseguem praticar tais
ações mostram-se comprometidos com o aprendizado do estudante;
acreditam, assim como os sujeitos, que a melhor f orma de avaliação
não

será

a

imposta

pelo

sistema,

mas

sim

aquela

realizada

continuamente. Arriscam-se ao transcender o que lhes é imposto.
Risco, porque as instituições f echam-se justamente para promover o
caráter

discip linador

da

educação

e

das

práticas

avaliativas,

cerceando docentes e, conseqüentemente, discentes no processo.
Trata-se da sua mostra de poder. Essa visão está presente no
discurso de Vasconcellos, quando af irma que:

O poder t am bém se ar t icula d ir et am ent e sobr e o
t em po. O t em po discip lin ar se im põe , org aniza ndo
di ver sos est ág ios separ ados uns do s out r os por
pr ovas g r aduadas; det er m inando pr og ram as q ue deve
desenr olar - se cada um dur ant e um a deter m inada f ase,
m ediant e e xer c íc io s com dif iculdade s cr escent es;
q ualif icando os indi víduos de acor do c om a m aneir a
com o per cor r em essas sér ies. ( 2002, p. 104) .

Apesar das imposições da instituição quanto à avaliação, o
entrevistado 1 não deixa de consid erar que as a valiações diárias
são aquelas que, certamente, permitirão ao docente uma visão mais
abrangente do desempenho dos alunos.
“ Se o pr of essor cr ia o hábit o de aval i ar o aluno em
t oda aula, f ica m ais f ácil par a ele m esm o na hor a de
at r ibuir a not a, no m om ent o de elabor ar um a pr ova,
exer c ícios e plan ej ar sua au la, do q ue f azer um a
ava li ação só ( m ensalm ent e ou s e m est r alm ent e) ”.
( Ent r evist ado 1) .
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As parcerias pre valecem nesses casos e o consenso é
ponderado entre prof essor e estudante. Assim aponta Anastasiou
(2002), ao valo rizar a intersubjetivid ade nas relações pedagógicas,
o que prestigia a maturidade cada ve z mais intens a das partes
envolvidas.
É o conse nso, t r abalhado em sala de aul a pe lo
pr of essor com os alunos, q ue vai e st abelecer os
cr it ér ios par a a ap r endi zag em . E cada ve z q ue f or
necessár io m odif ica r um cr it ér io ser á preciso cheg ar a
um consenso t am bém q uant o a esse procedim ent o, o
q ue som ent e é poss ível se o t r abalho est iver sendo
desen vol vido
em
par cer ia,
um a
par cer ia
cot idianam ent e inst i t uída, com o f orm a de exist ir da
classe. ( 2002 p. 135) .

Ao discorrer sobre os “tipos de avaliação”, pró xima eixo
temático

a

ser

discutido,

os

entrevistados

f izera m

referência

também às práticas avaliativas do e nsino f undamental e médio. De
certa

maneira,

houve

a

possibilid ade

de

estabelecer

algumas

relações que aqui são expressas.
As inf erências dos sujeitos com base em suas vivências no
ensino

de

Enfatizam

base
a

apresentam-se

que stão

da

nota

de
como

f orma

bastante

negativa.

ponto

marcante

e

pouca

preocupação com o aprendizado em si. O mesmo acontece com o
erro que, naquela instância educacional, pouco era explorado, mas
sim apenas assinalado. Trata-se de uma vertente absolutamente
tradicional

de

educação.

Essas

interf erências

incentivam

o

estudante a perder sua auto-estima e a colocar-se de forma
submissa no processo avaliativo.
“ As lem br anças q u e eu t enh o no m eu t em po são
exat am ent e
as
neg at ivas.
For am
elas
q ue
pr eva lecer am . Aq uela q uest ão de n ot a ver m elha
g r avou m uit o. O s conceit os t odos neg at ivos pesa vam
t ant o. Nossa baixa a ut o- est im a” . ( Entr evi st ado 3) .
“ No ensin o m édio e r a só aq uilo. Er a u m cr onog r am a
de aula, voc ê t inha q ue f azer aq uilo e não t inha por
q ue buscar m ais inf or m ações” . ( Ent r evist ado 5) .
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Cunha (1989, p. 108) remete seu olhar para uma ref lexão
aproximada ao qu e se ref ere às dif erentes instâncias educacionais.
Indica que “a prát ica escolar, na sua maior parte, tem sido a que
valo riza a passividade, a obediência e a memória. Quando nos
graus mais a vançados de ensino se quer que o alu no pense, o
processo é muito mais dif ícil”.
É justamente neste ponto de análise que os entre vista dos
chegaram em seu discurso. Af inal, no ensino superior, os sujeitos
entendem que há um compromisso maior com o aprendizado e,
conseqüentemente, com o conhecimento. Ressaltam que se trata de
um contexto dif erente, com um grau de exigência mais elevado, o
qual

os

motiva

a

buscar

mais

inf ormações

a

cada

temática

explorada nas disciplinas.
As estratégias avaliativas viabiliza m suas ações, pois se
apresentam

de

forma

bastante

diversa.

São

aplicadas

provas

dissertativas que, do olhar dos entrevistados, são as mais utilizadas
pelos docentes de seus cursos. Ch ega inclusive a ser apontada,
como a melhor maneira de ser a valiado, visto que através das
observações

dos

docentes

nesse

tipo

de

trabalho

existe

a

possibilidade de uma melhor ref lexão do caminho a seguir.
“ O ideal é um a a valiaç ão disser t at i va, pois eu acho
q ue é o ún ico j e it o de e xpr essar o co nhecim ent o. A
par t ir do m om ent o em q ue coloca as idé ias, conseg ue
r ealm ent e dem onst r ar o q ue conhece e m ost r ar o q ue
apr endeu r ealm ent e ” . ( Entr evist ado 6) .

Os trabalhos em equipe e seminários também são bastante
valo rizados pelos entrevistados.

Acreditam que esses tipos de

avaliações implicam a visualização de uma variedade interessante
de habilidades (oralidade, expressã o corporal, se gura nça, etc). O
mesmo

acontece

apresentações

nas

teatrais

práticas
que,

além

avaliativas
do

lúdico,

em

forma

despertam

criatividade e análise de conteúdos de forma dif erenciada.

de
a
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“ Eu acr edit o q ue a m elhor f or m a de a val iação é
aq uela q ue o pr of essor par t icipa j unt o com o aluno.
Q uando eu est a va no pr im eir o ou no seg undo ano,
não m e r ecor do. N a m at ér ia de C om unicação, ho u ve
um a apr esent ação de t eat r o. O pr of essor nos
acom panhou des de a m ont ag em at é o m om ent o a
ava li ação. E le pôd e per ceber o dese n vol vim ent o e o
envo l vim ent o de cad a um no t r abalho, n o pr oj et o, par a
depois a va liar ” . ( Ent r evist ado 2) .

Faz-se necessário ressaltar que os relatos de três dos
entrevistados direcionam-se a uma avaliação contínua do estudante,
a qual é vivenciad a por eles. Coincidência ou não, são alunos do
curso de Pedagogia.
“ Na f aculdade e xist em vár ias f orm as de ava liaçã o. E,
em par t icular , no cur so de Pedag og ia, há m ais
t r abalhos em eq uip e, sem inár ios, por q ue é a lg o j á
vo lt ado par a a pr át ica. O pr of essor t r abalha m uit o em
eq uipe” . ( Ent r evist ad o 1) .

Uma percepção bastante válida para esse eixo temático é a
ref lexão dos sujeitos com relação à f orma que gost ariam de ser
avaliados. Os desejos oscilam, mas todos convergem para um ponto
elementar: o respeito por parte do prof essor, a conf iança que ele
deixa transparecer no processo. Considerando esse ponto marcante
para todos, percebe-se que algun s acreditam que a a valiação
contínua seja a melhor prática a valiativa. Ref orçam, além disso, o
desprestígio que a memorização tem em sua vida acadêmica.
“ Não
decor ar ,
por q ue
decor ar
não
le va
ao
apr endi zado. S e você decor ar , va i f azer hoj e e
am anhã j á esq ueceu” . ( Ent r evist ado 7) .

As mesmas aspirações e crít icas são manif estadas por
Luckesi, visto que af irma que a avaliação não deve restrin gir-se à
verif icação. Ao contrário, deve-se ter a verif icação com ponto de
observação
sujeitos,

para

aponta

retomada
que

as

do

processo.

ações

devem

Ele,
ser

assim

como

os

o bservadas

e
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ref ormuladas, caso seja necessário. Tem-se, portanto, a avaliação
contínua.
O m om ent o de af er ição do apr o veit am e nt o escolar não
é pont o def init i vo d e cheg ada, m as um m om ent o de
par ar par a obser var se a cam inhada e st á ocor r endo
com a q ualidade q ue dever ia t er . Nest e sent ido, a
ver if icação t r ansf or m a o pr ocesso dinâm ico d a
apr endi zag em em passos est át icos e def init ivos. A
ava li ação, ao cont r ár io, m anif est a- se com o um at o
dinâm ico q ue q ual if ica e subs idia o r een cam inham ent o
da ação, poss ibi lit a ndo conseq üências no sent ido da
const r ução dos r es ult ados q ue se des ej a. ( LUCKESI ,
2005, p. 94)

De acordo com os dados obtidos, no que se ref ere aos
“aspectos positivo s” da avaliação, conclui-se que poucas são as
considerações

elencadas,

haja

vist a

o

cunho

negativo

que

a

avaliação da aprendiza gem tem agregado a si no decorrer dos
tempos. Ainda assim, os entrevistad os conseguiram p ontuar um ou
outro caráter positivo do ato de avalia r.
Dentre eles, o que merece destaque é o trato com o erro.
Assinalam que o erro deve aprese ntar uma conotação diferente
daquela que ele tem no processo avaliativo. Identif icam-no como
elemento chave para o crescimento do estudante e do prof essor, na
medida em que as duas partes disponham de um momento de
ref lexão sobre tudo aquilo que pode ser melhorado. Espera-se que,
de verdade, ele sirva como ponto marcante para a reorganização
das práticas.
“ Acho q ue é s o m ent e com os e r r os q ue nós
cr escem os. E a par tir do m om ent o q ue reconheço q ue
er r ei e com eço de no vo, sabe q ue t er ei m ais um a
chance par a pr o var q ue sou ca pa z, q ue apr end i, q ue
r ealm ent e sei f azer ”. ( Ent r evist ado 6) .

Nessa relação de diálogo, nota-se uma parceria entre
prof essor e estudante, o que, da perspectiva dos sujeit os, desperta
uma maior segurança por parte do aluno. Num contato direto, como
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o que é proposto, não há como o docente deixar de manter uma
relação mais estreita com o estudante. Assim sendo, não f ica
distante a relação aula – avaliação, a lgo apontado pelo entrevistado
1, do curso de Pedagogia como um aspecto positivo. Torna-se mais
confortável encontrar-se diante de uma avaliação que ref lita o
trabalho pedagógico desenvolvido pelo prof essor.
“ Eu acr edit o q ue a a val iação sej a um a m aneir a
posit i va no a pr end i zado [ . . . ] nós acabam os sendo
obr ig ados a est uda r m ais, de cer t a f or m a, q uando
est udam os, com pr eendem os t am bém ” . ( Ent r evist ado
2) .

No tocante aos “aspectos negativos” da avaliação, último
eixo

temático

apontadas.

a

ser

Mencionar

discutido,
questões

várias

considerações

negativas,

quando

o

f oram
tema

é

avaliação, não é taref a dif ícil. Para os sujeitos desta pesquisa, a
condição não f oi dif erente. As recordações de vivênc ias negativas
em

práticas

avaliativas

é

algo

marcante

em

suas

vidas.

Os

discursos mostram-se uniformes com relação às sensações de
desconf orto e de tensão, que são provocadas no momento da
avaliação.
As manif estações negativas decorrem do erro e, como
conseqüência dele, o castigo, com o qual o estudante conviveu em
sua vida acadêmica. Entretanto, com o passar do tempo, ele deixou
de ser f ísico, mas continua se manif estando na escola de outra
maneira: atingindo a personalidade do aluno. É o sintoma daquilo
que Bourdieu nomeia como “violência simbólica”.
Com atitudes que desenvolvem no estudante o clima de
medo, de tensão e ansiedade diante da avaliação, o docente
mantém-se distante da prática avaliativa almejada pelo aluno. Ao
contrário, suas ações ref letem, conforme Luckesi (2005, p. 49) que,
“o prof essor não está interessado em descobrir quem sa be o que f oi
ensinado,

mas

sim

quem

não

aprendeu,

publicamente aos colegas a sua f ragilidade”.

para

poder

expo r
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Segundo eles, tais reações deriva m do nervosismo, em
decorrência de ser algo imposto pela instituição e pelo prof essor.
“ É dif íc il ser a va lia da. Eu f ico ner vos a, im pacient e,
por q ue eu não g osto de ser pr ession a da. Não g ost o
de nada q ue eu saiba q ue sej a obr ig ada a
f azer ” . ( Entr evist ado 6) .

Mas

por

que

tanta

instabilidade,

tanta

incerteza

ao

submeter-se à avaliação? Na tentativa de encontrar respostas a
essas inqu ietações, os sujeitos pontuam inúmeros f atores. Um deles
é o ambiente de f rieza que se f az imperativo no ato de avaliar.
Normalmente, os vínculos estabelecidos entre prof essor e aluno
quebram-se de tal f orma, que se tornam geradores de incertezas.
Na verdade, cabe ao prof essor o julgamento de valor, que
pode

variar

dependendo

do

seu

desejo

momentâneo

ou

das

interf erências exte rnas que ele sof re (estresse, problemas pessoais,
prof issionais, etc). Nesse caso, o olhar do docente transforma-se,
para o estudante, em uma “caixinha de surpresas” e, c omo tal, pode
traze r consigo uma visão paradoxal: d e parceria ou de punição.
Nesse momento, os entrevistados apontam que aquele
conhecimento, que até então tinham como certo, transf orma-se
automaticamente em algo duvidoso. Surge, portanto, o que eles
nomeiam como “bloqueio” - o esqu ecimento momentâneo daquilo
que, aparentemente, se tinha como assimilado, absorvido.
“ Em um a pr ova, o aluno f ica ner voso, indeciso,
ansioso e iss o com plica na hor a de est a r escr evendo,
de passar par a o papel” . ( Ent r evist ado 1) .
“ O cor ação bat e m ais f or t e em um a ava liaç ão. Você
f ica ner vosa. Acho q ue q ualq uer pessoa t em essa
sensação.
Mas,
aos
poucos,
vai
acalm ando,
especia lm ent e se vo cê com eça a d om in ar a sit uação” .
( Ent r evist ado 6) .
“ Eu sint o q ue sabi a o exat o, m as na hor a eu não
soube
me
expr essar
por
causa
da
pr essão” . ( Ent r evist a do 5) .
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“ Est ão subm et idos à t ensão e
bloq ueio” . ( Ent r evist ado 4) .

isso

dá um

cer t o

Os sujeitos inf erem ainda que temem o juízo de va lor d o
prof essor. Revelam que nunca sabem como o docente analisará sua
avaliação, tampouco como vai en xergar seus e rros. Neste caso, a
subjetividade – apontada anteriormente como aspecto positivo –
ganha agora uma conotação de negatividade, pois os estudantes
temem

ser

punidos

–

atra vés

da

nota

–

por

um

ou

outro

comportamento inadequado no decorrer das aulas. Eles mostram-se
convictos de que tais reações dos docentes são constantes no trato
com a avaliação da aprendizagem.
“ É dif íci l ser a val ia do q uando o pr of essor não g ost a
de voc ê, ou por q ue você n ão f ica em sala de au la, ou
por q ue, de r epent e, não par t ic ipa m uit o das au las. Eu
acr edit o q ue, q uerendo ou não, o pr of essor acaba
em but indo t ais f ator es na not a das aval iações” .
( Ent r evist ado 2) .

Segundo Luckesi (2005), é visíve l em alguns docentes, a
prática de manipular as situações a valiativas, condu zin do o aluno a
esse desconforto, à insegurança – a pontados pelos sujeitos -, é a
f orma que encontram de mostrar seu poder e sua autoridade.
Por ser ‘aut or i dade ’, assum e a
p ost ur a de poder
exig ir a condut a q ue q uiser , q uaisq uer q ue sej am .
Ent ão apar ecem as ‘ ar m adilhas ’ nos t est es; sur g em as
q uest ões par a ‘pegar os despr epar ado s’; nascem os
t est es par a ‘der r ubar t odos os indiscipl inados ’. E
assim por diant e. [ . .. ] O s dados rele vant es, q ue
sust ent ar iam a obj et ivaç ão do j u ízo de va lor , na
ava li ação, são su bst it u ídos pe lo au t or it ar ism o do
pr of essor e do sist em a social vig ent e por dados q ue
per m it em
o
exer c ício
do
pod er
discip lina dor .
( LUCKE SI , 2005, p. 37)

Considerando o exposto pelos entrevistados, a avalia ção,
assim aplicada e analisada, nessas condições de pressão e tensão,
não garante um reflexo preciso da verdade acerca do conhecimento,
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ou seja, ela nem sempre indicará c om precisão se o aprendizado
aconteceu de fato. Dessa f orma, conclui-se, atra vés da análise dos
sujeitos, que uma nota dez nem sempre é garantia de aprendizado
pleno.
“ Dever iam evit ar a s com par ações de not as ent r e
alunos, por q ue ela s não r evel am m uit as coisas. O
aluno q ue t ir ou oit o pode ser m elhor que aq uele q ue
t ir ou dez. ” ( Ent r evist ado 1) .

Ainda vale consid erar um último aspecto, apontado como
negativo

pelos

dif iculdades

sujeitos:

encontradas

o

ambiente

nos

externo.

momentos

das

Reve lam

as

avaliações,

em

detrimento de particularidades específ icas de cada estudante. Os
problemas f amiliares daquele dia, a s dif iculdades no trabalho, a
viagem para chega r à f aculdade, as discussões com outras pessoas,
a inadimplência com relação às mensalidades e tantos outros
f atores que poderiam ser sinalizados.
Evidentemente, são condições que limitam e bloqueiam
uma produção ef etiva do estudante nas práticas a valiat ivas. Sejam
elas o que f orem - trabalhos, seminários, múltipla escolha ou
dissertativas -, ce rtamente não serão reveladoras de uma verdade
plena.

Talve z

es sas

considerações

remetam

os

estudantes

a

pontuarem a avaliação da aprendizagem como um instrumento que,
nem

sempre,

discurso,

uma

apresentados
acadêmica.

demonstra

a

tentativa

de

por

seus

realidade
justif icar

prof essores

de

f ato.

Percebe-se

determinados
durante

toda

no

resultados
sua

vida
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação, por muito tempo ainda, será o ponto polêmico do processo
de ensino-aprendizagem, principalmente por estar, assim como a educação em
linhas gerais, atrelada às relações sociais vigentes na sociedade que a cerca.
Nada mais são do que sistemas que visam à manipulação e dominação do
indivíduo e, no intuito de facilitar tal missão, tolhem o seu conhecimento, a sua
capacidade de reflexão diante dos fatos sociais, políticos e econômicos.
Nesse processo, a avaliação tem sido um instrumento de destaque,
visto que cabe a ela colocar os mais ousados em seus devidos lugares e os mais
submissos no silêncio eterno. Tal fato é evidenciado por meio da exclusão –
viabilizada pela avaliação – que vem como proposta de um sistema econômico.
Trata-se, portanto, de um perfil conservador que envolve e domina a educação e
tudo o que a circunda.
Numa tentativa ingênua de romper com esse ideal, a própria faculdade
– locus da presente pesquisa – pretende, em seu regulamento, propiciar aos
estudantes uma avaliação contínua de seu desempenho, considerando, para tal,
sua freqüência e os resultados obtidos nos trabalhos e avaliações realizadas. Mas
as regras do sistema aparecem e, atendendo ao Regimento Unificado, o
professor não dispõe de liberdade desejada, pois tem a obrigatoriedade de
aplicar, no mínimo, duas avaliações por semestre, as quais atendem ao formato
de provas dissertativas ou testes.
A partir da análise dos dados, nota-se que é latente o paradoxo
presente no discurso. Ao mesmo tempo em que a regulamentação possibilita a

107

prática de uma avaliação mediadora, no instante seguinte, limita o espaço de
ação do professor ao impor a quantidade de avaliações a serem realizadas e com
as datas pré-determinadas. A própria atribuição de menores valores para as
avaliações realizadas no processo contínuo e um valor mais expressivo para
aquelas impostas pela instituição, já evidenciam a máscara conservadora do
sistema.
A postura dos docentes entrevistados é reveladora quando indica
essas limitações do sistema e expressa uma visão não muito otimista para o
futuro, visto que entendem que a tendência é que se chegue à padronização dos
planos de ensino, das bibliografias e das práticas avaliativas. Demonstram-se
incomodados com as limitações, mas não submissos diante delas. Ao contrário,
confirmam que o sistema, embora fechado, viabiliza brechas para trabalhos
diferenciados. Essa evidência aponta para o fato de que o sistema, então, não é
imutável e que, portanto, é valiosa a postura de resistência do professor.
Interessante é o olhar crítico que os estudantes integrantes da
pesquisa detêm não só sobre as imposições da instituição, mas também sobre a
prática do professor. Percebem, com clareza, que os docentes têm as limitações
nas práticas pedagógicas e essas são de domínio institucional. Mas sabem que,
independentemente das regras, as avaliações estão diretamente vinculadas à
escolha de cada professor.
Revelando sua criticidade e amadurecimento, entendem a avaliação da
aprendizagem no seu sentido amplo, como instrumento não só para os
estudantes, mas principalmente para o docente repensar suas metodologias e
avaliar em que medida tem contribuído para o aprendizado de seus alunos.
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Os estudantes sentem-se satisfeitos por encontrarem, no ensino
superior, profissionais comprometidos com essas concepções de práticas
pedagógicas e avaliativas apontadas. Grande parte dos docentes entrevistados
enxergam esse compromisso com o estudante e com o processo ensino e
aprendizagem. No entanto, há referências, por parte dos sujeitos, a aspectos
extremamente negativos relacionados à avaliação. Nesse momento tem-se a
contradição entre o discurso do professor e do aluno, na medida em que este traz
na memória os reflexos negativos que a avaliação lhe permitiu vivenciar no
decorrer de sua vida acadêmica.
Os aspectos convergentes entre os discursos dos professores e dos
alunos são percebidos no que se refere à concepção que ambos têm sobre a
avaliação e a forma ideal de se avaliar. Os dados revelam que, para os sujeitos, a
avaliação contínua é a forma mais apropriada de avaliação da aprendizagem,
visto que através dela o aluno tem a aquisição do conhecimento num trabalho
realizado em parceria com o docente, que se apresenta, neste contexto, como um
mediador.
Nesse caso, o “erro” – tão discutido pelos entrevistados – assume uma
conotação diferenciada das vivências acadêmicas que os estudantes têm na
memória: punição e culpa.
Tem-se aqui o entendimento do erro como ponto de partida, como
fonte para continuidade do caminho. Uma trajetória de aprimoramento, de
aperfeiçoamento daquilo que, numa primeira instância, apresentou-se de forma
deficitária. Essa é uma forma alternativa de compreender que a avaliação não
necessariamente precisa agregar a si valores tão negativos. Professores e
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estudantes podem transcender esses conceitos e permitir ao outro um contato
mais maduro, mais autônomo com essa etapa do processo educativo.
Em uma perspectiva de pesquisas futuras, as reflexões ora
apresentadas permitem analisar se a qualidade de ensino vincula-se aos modelos
de avaliação propostos pela instituição e todo o corpo docente. Pode-se pensar
também numa análise de práticas avaliativas de diferentes instituições (uma
pública, uma confessional, uma privada), no intuito de verificar se as concepções
de avaliação são as mesmas, ou se o sistema neoliberal, de certa forma, já
evidenciou seu domínio em todas as instâncias.
Há ainda a possibilidade de estabelecer relação entre a história de vida
dos docentes entrevistados nesta pesquisa e o desenvolvimento de práticas
pedagógicas e avaliativas inovadoras, uma vez que evidenciaram que sua busca
por mudança não estava diretamente associada à sua formação acadêmica, mas
sim a uma inquietação pessoal.
Outra proposta de relevância é, através de uma pesquisa de campo,
analisar práticas avaliativas objetivando um confronto entre discurso e prática dos
docentes atuantes. E, por que não, aproveitar os dados desta pesquisa para a
realização de uma análise horizontal dos dados a ser registrada em forma de
artigo científico.
Como se vê, as inquietações permanecem, e o desejo de encontrar
respostas e soluções para as dificuldades ao lidar com a avaliação são muitas. O
importante é considerar que, apesar das barreiras a serem transpostas, é sempre
gratificante, como docente, ser integrante de um movimento de resistência ao que
o sistema impõe.
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ANEXO I
ROTEIRO DE ENTREVISTA: PROFESSORES
ROTEIRO

DE ENTREVISTA

–

PROFESSORES

01) O signif icado da avaliação no processo de ensino-aprendiza gem
02) Def inição da avaliação no ensino superior
03) Relações entre avaliação e poder
04) Periodicidade da avaliação dos seus alunos
05) As f ormas de avaliar utilizadas e os critérios para relacioná-las.
A busca de f ormas alternativas de a valiar
06) A interf erência dos resultados da avaliação na prática
07) A percepção das mudanças na f orma de avaliar e as suas
causas (em caso af irmativo ou negativo) - mudança
08) A interferência da formação - acadêmica e pessoal –na f orma
como avalia
09) A existência d e regras quanto à f orma de avaliar n a instituição
em que trabalha. As interf erências delas no trabalho docente.
10) Dif iculdades ao lidar com a ava liação. Causas das dif iculdades
e o que deve ser f eito para superação delas.
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ANEXO II
ROTEIRO DE ENTREVISTA: ESTUDANTES
ROTEIRO

DE ENTREVISTA

–

ESTUDANTES

01) O signif icado da avaliação no processo de ensino-aprendiza gem
02) Dif erenças entre as f ormas de avaliação que são utilizadas na
f aculdade e aquelas que você conhec eu no ensino f undamental e no
ensino médio
03) A prática avaliativa dos prof essores, na f aculdade. Formas
predominantes

(prova

dissertativa,

testes

de

múltipla

escolha,

trabalhos individuais, trabalhos em equipe, seminários)
04) Periodicidade das avaliações na f aculdade (semanalmente,
mensalmente, semestralmente)
05) É bom ser avaliado? Como? Por quê? (Avaliação: aspectos
positivos)
06) É dif ícil ser avaliado? Como? Por quê? (A valiaçã o: aspectos
negativos)
07) Pretensões e objetivos dos docentes no ato de avaliar.
08) A melhor f orma de ser avaliado
09)

A

melhor

forma

de

avaliaç ão

vivenciada

(d escrição

do

(d escrição

do

procedimento)
10)

A

pior

f orma

de

avaliaçã o

vivenciada

procedimento)
11) Sentimentos diante da avaliação , diante da situação de estar
sendo avaliado.
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