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A avaliação é um processo complexo, que abrange diferentes aspectos e dimensões
da educação escolar, cada qual com suas especificidades: avaliam-se alunos, professores,
equipes técnicas, currículos, disciplinas e programas, escolas, redes de ensino de
municípios, estados, regiões e países. Uma vez que todos esses aspectos e dimensões são
entrelaçados, ao avaliar o alunado, são revelados muitos outros pontos que impedem,
limitam ou ajudam o trabalho diário de alunos e professores, o que permite obter
informações sobre a totalidade do trabalho educativo.
Há certa concordância mundial de que, em qualquer nível de ensino, é fundamental
acompanhar e avaliar os percursos cotidianos dos alunos. É grande a produção de teóricos
e pesquisadores na área da avaliação, alguns deles citados ao longo deste texto; não faltam
também diretrizes e orientações sobre o tema nos documentos oficiais, a exemplo dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil,1997) e de outros textos mais recentes, já
voltados para o ensino de 9 anos (Fernandes e Freitas, 2008). Entretanto, impõe-se a
necessidade de revisitar a avaliação, não só pela posição central que ocupa na atuação das
instituições escolares, mas também por ser uma face do trabalho docente geralmente
considerada difícil pelos professores, da educação infantil ao ensino superior, não importa o
nível de em que atuem. No cotidiano das escolas, persistem dificuldades e distorções, que
angustiam os professores, e é por esse eixo ― o das questões com que se defrontam os
docentes na realidade vivida ― que este texto vai caminhar.
Para organizar nossas reflexões e comentários em torno da avaliação do alunado, as
principais dificuldades dos professores foram selecionadas e agrupadas em três blocos: o
primeiro se relaciona ao desconhecimento do que seja avaliar ou à dificuldade em avaliar (o
que é muito comum, pois a maioria dos professores não aprendeu, de fato, a fazer
avaliação); o segundo, às dúvidas e inseguranças diante das mudanças que vêm ocorrendo
no ensino, sobretudo em decorrência das políticas educacionais; o terceiro, à necessidade
de explicitar as consequências do que os professores fazem ou deixam de fazer em seu
trabalho docente.
Sobre o que os professores precisam saber
Resultados de pesquisas e contatos com professores em situações de formação
inicial ou educação continuada apontam dificuldades em relação a aspectos fundamentais
para o domínio da avaliação. “Como eu posso saber se, de fato, o aluno aprendeu?”. “Às
vezes se fala em avaliação, em rendimento ou classificação de alunos. Qual é mesmo a
diferença entre essas palavras, ou são só termos diferentes para a mesma coisa?” “Quando
eu dou uma prova, o que eu estou fazendo?”
Considerando que a aprendizagem e o ensino são os dois pés que estão no apoio
central do processo educativo escolar, comecemos pela primeira questão: “Como eu posso
saber se, de fato, o aluno aprendeu?”. Se não temos clareza de como identificar se o aluno
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aprendeu, um dos dois pés sobre os quais a escola se apoia ― a aprendizagem ― estaria
falho, o que significa um enorme entrave para o cumprimento de sua função. Mas haveria,
de fato, possibilidade de identificar se os alunos aprendem, considerando o curto tempo em
que eles passam sob os cuidados de vários professores?
A aprendizagem é algo interno: o que podemos verificar com certeza são os
desempenhos dos alunos em determinadas tarefas. Se eles são capazes de executá-las, de
cumprir uma ordem ou realizar algo que lhes foi solicitado, é possível identificar que
adquiriram certo tipo de saber. Assim, nas situações chamadas de avaliação, o que de fato
fazemos é tentar identificar o aumento, ou não, de saberes dos alunos numa determinada
direção priorizada nas situações de sala de aula. Já a aprendizagem é um processo bem
mais longo e complexo, de difícil verificação, seja no bimestre, no semestre, no ano ou até
mesmo durante todo o período de escolaridade. Por que é difícil avaliar a aprendizagem?
Em certo sentido, porque só se pode dizer que uma pessoa, de fato, aprendeu algo quando
ela atua de certo modo esperado, independentemente de qualquer tipo de comando externo.
E nas situações de avaliação escolar o professor está sempre no comando.
Suponha que uma professora dê a seguinte ordem aos alunos do 1º ano que ainda
não sabem ler: “Comparem as duas figuras que estão neste cartaz”.
Com base nas respostas dos alunos, ela poderá constatar os saberes que os alunos
detêm e as habilidades de pensamento que demonstram ao fazer a comparação. Ao
verificar o desempenho deles quanto a esses aspectos, ela poderá constatar suas
condições para o início de um longo processo de escolarização.
Se forem alunos mais velhos, o professor poderá solicitar que os alunos apontem
semelhanças e diferenças entre duas palavras do vocabulário de leitura, como sugere
Rathes et al (1972) em estudos de comparação. et.al. (1972):
“Comparar duas palavras
do vocabulário de leitura”
Ao fazerem uso da atividade, os professores poderão identificar saberes dos alunos
quanto às palavras (sua extensão, suas vogais e consoantes, a relação delas com objetos a
que se referem, entre outros pontos), assim como a evolução de suas capacidades de
pensamento e de expressão.
De modo semelhante, um professor de Ciências que exija de seus alunos das séries
finais do ensino fundamental a descrição de um experimento realizado em sala de aula, sem
dúvida, poderá constatar diversos saberes: se os alunos sabem o que é uma descrição;
quais são os termos específicos do assunto abordado; quanto tempo durou o experimento;
qual foi o equipamento utilizado; quem conduziu o experimento; o que se desejava com sua
realização; qual foi o resultado obtido, entre outros. O professor, nesse caso, poderá
identificar o desempenho do alunado em cada um desses itens que compõem a tarefa, que
é bem mais complexa do que a comparação entre duas figuras, realizada pelo aluno do 1º
ano. Pelos exemplos apresentados, verifica-se que, com base na execução das tarefas, os
professores podem constantemente identificar saberes dominados por seus alunos,
relacionados tanto a noções ensinadas quanto a habilidades de pensamento.
Entretanto, mesmo em circunstâncias como as descritas acima, é difícil dizer, com
segurança, se o aluno aprendeu. Um modo de se aproximar mais da verificação da
aprendizagem é avançar gradativamente no uso de atividades que exijam pensamento mais
elaborado dos alunos, propondo, por exemplo, atividades que os estimulem a levantar
hipóteses ou os levem a aplicar saberes, como sugerem Raths et. al (1972, p. 130 e ss.):
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“Por que foi que o autor terminou a história dessa forma?” (hipótese para Língua
Portuguesa)
“Como podemos verificar quantos cubos de 1 centímetro cúbico cabem num cubo de
6 centímetros cúbicos?” (hipótese e aplicação para Matemática)
“Quantos centímetros de comprimento tem a nossa sala? A sala tem 5 metros”
(aplicação para Matemática)
É a partir das tarefas propostas aos alunos que os professores costumam dizer que
“tais e tais alunos estão rendendo bem”ou “fulano não está rendendo nada!”. Essas
expressões são usadas para enunciar o fato de que aqueles que estão “rendendo” estão
apresentando desempenhos sempre melhores, quando comparados com situações
anteriores.
Neste ponto, já é possível passarmos para a segunda questão, que sempre inquieta
os professores: quais seriam as semelhanças e diferenças entre rendimento, avaliação e
classificação dos alunos?
As falas dos professores, mencionadas no parágrafo anterior, podem ser
relacionadas aos significados da palavra rendimento, entre os quais estão dois
frequentemente empregados no contexto de nossa discussão: a) eficiência no desempenho
de alguma função ou tarefa e b) aproveitamento de força ou energia despendida por algum
mecanismo (Ferreira,s/d).
Nas escolas, a palavra rendimento é usada nas duas acepções, dependendo de
quem a usa e da intenção do uso. Quando o âmbito do uso é o do professor na sala de aula,
significa que os alunos estão sendo eficientes no desempenho de uma tarefa que lhes foi
proposta. Nos exemplos anteriormente apresentados (a comparação entre as palavras do
vocabulário ou a descrição de um experimento), se os alunos souberem cumprir as tarefas,
o professor poderá dizer que os alunos foram eficientes, tiveram rendimento de acordo com
o esperado, ou não, que houve falha em algum aspecto. Por exemplo: não conseguiram
identificar as letras das palavras ou não descreveram o resultado do experimento. Nestas
últimas situações, os alunos não demonstraram desempenho totalmente eficiente.
Considerando o segundo significado da palavra rendimento, se o aluno teve o desempenho
esperado e a professora considerou correta a resposta, pode-se interpretar que o
rendimento foi total, pois houve aproveitamento integral da energia, do esforço do aluno e
da professora diante dos saberes. Se o aluno não acertou tudo, não houve aproveitamento
integral da energia despendida antes e durante a realização da tarefa.
Até aqui, o que estamos fazendo é verificar a condição de desempenho do alunado e
o esforço dos professores em estimular os alunos para que avancem, ou seja, se os
professores usaram as tarefas para verificar tanto o desempenho dos alunos quanto o seu
próprio. Um ponto a ser sempre lembrado aqui é a importância de identificar se houve
dispêndio de energia, se houve esforço na execução da tarefa, na tentativa do acerto, que
também precisa ser objeto de atenção.
Cabe agora perguntar o que a verificação de rendimento tem a ver com avaliação.
Para avaliar, é necessário que o professor passe a atribuir um valor ao desempenho
dos alunos. Avaliar significa, sempre, atribuir um valor a alguma coisa: pode ser uma nota
(8 ou 2), uma palavra que qualifica (bom, mau), ou um juízo (certo, errado; gosto, não
gosto). Se for adotada uma escala de notas, os alunos que desempenharam a tarefa
perfeitamente dentro do esperado receberão a nota máxima, ou seja, a nota 10 se a escala
terminar aí. Isso significa que o desempenho deles vale muito, vale o máximo na escala.
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Quando os alunos deixam de acertar parte do que se espera, eles recebem um acerto
parcial na correção e, portanto, a essa tarefa será atribuído um valor menor, segundo o
critério estabelecido pelo professor ou professora. A palavra critério é aqui fundamental. Ela
é fundamental porque, ao verificar o desempenho dos alunos, grande parte dos professores
tem dificuldade em atribuir valores a tarefas nas quais os alunos não acertam tudo. Para
tanto, os professores precisam definir, para si próprios e para os alunos, quanto vale cada
aspecto ou parcela da tarefa. No exemplo da descrição do experimento no ensino de
Ciências, ao verificar o desempenho dos alunos, o professor precisa ter clareza do que ele
vai considerar uma tarefa completa e dos pontos que vai atribuir a cada item passível de ser
apresentado pelos alunos. Se, em lugar da nota em escala com o menor e o maior valor, for
usada uma escala de adjetivos que qualificam o desempenho da tarefa, o procedimento é o
mesmo: usa-se do mau, errado ou insuficiente até o ótimo, totalmente adequado, correto ou
plenamente suficiente. Os valores atribuídos às tarefas realizadas demonstram as condições
de desempenho do alunado. Aí estará feita a avaliação, ou seja, foram atribuídos valores ao
desempenho. Por esses resultados, o professor também identifica os pontos em que seu
trabalho de ensinar foi menos ou mais efetivo, e os pontos em que pode melhorar.
Nas situações que exigem pensamento mais elaborado ou aprofundado, não é
simples atribuir valores, pois as respostas das crianças e dos adolescentes podem variar e
nos surpreender. Quando se trata de aplicação, como no exemplo da transformação de
metros em centímetros, o critério é mais simples e direto, mas o pensamento é mais
avançado do que a simples memorização. Quando se trata de levantar hipóteses, será
preciso analisar a situação de vários ângulos para verificar a veracidade ou a plausibilidade
da resposta. Respostas que se afastam do esperado não podem ser simplesmente
corrigidas ou descartadas, pois os caminhos de solução podem ser variados e há que
acolher, no trabalho diário, possibilidades e alternativas, inclusive aquelas que não foram
inicialmente previstas.
Pelas explicações anteriores, já deve ter ficado evidente que, na passagem da
verificação para a avaliação, invariavelmente se estabelece uma classificação das tarefas,
uma hierarquia entre elas, pois, ao atribuir um valor, estabelece-se quais são as tarefas
mais completas e as menos completas no conjunto das tarefas dos alunos. E aqui é
importante considerar que o valor é da tarefa feita e não do aluno que a realizou, assim
como a adequação é do trabalho executado pelo professor e não de sua pessoa.
Portanto, há respostas às tarefas que obtêm maior valor ou menor valor e não alunos com
maior ou menor valor; as respostas podem variar de um dia para outro e certamente a
expectativa deve ser a de que sejam crescentemente melhores. Assim também oscila o
exercício da função docente: ora se apresenta melhor, ora não tanto, mas sempre
buscamos superar os erros.
Com base no exposto, podemos concluir que verificação de rendimento, avaliação e
classificação são facetas interligadas do trabalho docente e se relacionam com o
desempenho apresentado pelos alunos como decorrência dos saberes ensinados pelo
professor e das tarefas cumpridas pelos alunos, seja na escola, seja em casa.
Sobre as dúvidas e as inseguranças
Ao longo das últimas décadas, têm ocorrido muitas mudanças na esfera da avaliação
e da verificação do rendimento, sobretudo devido a resultados de pesquisas que
ANAIS DO I SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – Perspectivas Atuais
Belo Horizonte, novembro de 2010

4

demonstram as classificações obtidas pelos alunos nas escolas, principalmente nos finais
de ano, aprovando-os ou retendo-os pelo menos mais um ano na mesma série. O sucesso e
o fracasso escolar tornaram-se foco de atenção, especialmente após terem sido ampliadas
as oportunidades de escolarização para a população que antes não frequentava a escola.
Passou-se, então, a utilizar o conceito de rendimento, já discutido neste texto, para tratar, a
partir dos resultados de sala de aula, da eficiência das redes de ensino e apontar o mau uso
das forças (econômicas) despendidas com as escolas. A verificação de que os
investimentos feitos na ampliação da rede de ensino apresentavam problemas levou à
difusão da ideia de que são sobretudo os professores os responsáveis por não ensinar e
pelo mau desempenho dos alunos.
Os procedimentos de verificação de desempenho, rendimento e avaliação,
colocados no centro da discussão, passaram a integrar as ações políticas na área
educacional. No Brasil, o movimento surgiu tímido no final da década de 1970, ganhou força
na década de 1980 com a institucionalização do Sistema de Avaliação do Ensino Básico
(SAEB), e se impôs, mais firme e oficialmente, na década de 1990 com a implantação de
vários sistemas regionais de avaliação. Como decorrência desse movimento, surgiu um
ideário que passou a incidir pesadamente sobre as escolas e os professores.
Paralelamente às ações normativas políticas, os estudos na área pedagógica
geraram alterações nos parâmetros para verificação de desempenho dos alunos. As notas,
tradicionalmente utilizadas, tenderam a ser substituídas por conceitos e menções. A Lei
5692/1971 ( Boynard, Garcia e Robert, 1972), em seu artigo 14,§ 1º, já exprimia a
possibilidade do uso de menções ou notas, apontando, entretanto, a necessidade de
preponderarem os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Em parte, essa substituição
ocorreu devido ao mau uso do padrão quantitativo: a não utilização de critérios adequados
de verificação acarretava prejuízos aos alunos, às vezes reprovados por pequena margem
de pontos decimais nas notas. Nessa direção, os estados passaram a estabelecer novos
padrões: São Paulo, por exemplo, fixou cinco menções, que explicitavam operacionalmente
a relação com os objetivos: menção A – o aluno atingiu plenamente todos os objetivos;
menção B – atingiu todos os objetivos; menção C – atingiu os objetivos essenciais; menção
D – atingiu parte dos essenciais; menção E – não atingiu nenhum dos objetivos essenciais
(Raphael,1998).
As mudanças nas avaliações internas e a instituição de avaliações externas
trouxeram, juntas, várias consequências para a vida das escolas, particularmente para as
questões de avaliação a serem enfrentadas pelos professores. As dúvidas decorrentes são,
basicamente, de duas naturezas. A primeira, que pode ser expressa pela questão “usa-se
nota, conceito ou menção?”, refere-se à natureza do indicador ― quantitativo ou qualitativo
― a ser utilizado para avaliar o rendimento identificado. Já a segunda dúvida é
metodológica e se refere aos procedimentos a serem utilizados: passou-se a questionar a
adequação do uso exclusivo de provas ou testes para aferir o domínio dos saberes dos
alunos, o que levou as escolas a instituir outros meios de aferição de desempenho.
Ocorreram também equívocos interpretativos em relação ao uso de provas: em algumas
escolas, elas foram praticamente abolidas e substituídas por trabalhos, observações de
comportamento e outros procedimentos que podem compor o conjunto de ações com
função avaliativa.
Com relação à primeira questão ― o uso de conceitos ou de notas ―, há sempre a
possibilidade do uso dos dois padrões. A adesão ao padrão qualitativo é mais difícil de ser
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implementada em decorrência da tradição em que todos fomos formados. O que os
professores sabem, efetivamente, é “dar”nota (Marin et. al, 2002). E o problema todo, como
já apontado, não está no uso da nota em si, mas nos passos seguidos pelos professores
para atribuir notas às tarefas realizadas pelos alunos em sala de aula, ou fora dela. Quer se
adotem notas, conceitos ou menções, é indispensável a correspondente descrição
operacional da tarefa para que a verificação do desempenho possa ser fidedigna da
condição demonstrada pelo aluno. Impõe-se, portanto, o uso de uma escala descritiva que
abranja toda a tarefa, de modo que se possa considerar o ponto de domínio dos saberes de
cada aluno em particular e da turma como um todo. (Ver ao final do texto um exemplo de
atividades com respectivos critérios de avaliação).
Atuar com base em uma escala descritiva exige do professor pleno domínio de cada
tarefa e de quais são as implicações de desempenho do que está pedindo aos alunos. Se
eles preencheram todos os requisitos presentes nas tarefas de aplicação dos
conhecimentos, tanto faz utilizar a escala de notas e dar 10(dez) aos alunos, como utilizar
um conceito de excelente ou atribuir a menção A, por exemplo. E esses modos de
identificação e avaliação de desempenho podem ser convertidos de um para outro padrão,
ou seja, do quantitativo para o qualitativo e vice-versa. Entretanto, o fundamental, em
qualquer dos casos, é o quadro descritivo com critérios claros, que possam evitar
julgamentos apressados ou inadequados, dúvidas e incertezas no momento de avaliar,
assim como reprovações às vezes injustas.
É importante destacar aqui a relação entre o movimento de responsabilização e de
prestação de contas anteriormente citado e a vida interna de cada classe, pois as iniciativas
políticas de avaliação externa internacionais, nacionais e regionais também têm escalas.
Para medir o desempenho do alunado, as agências avaliadoras definem um conjunto
descritivo para as tarefas (ainda que não suficientemente detalhado para dar todo o suporte
necessário ao trabalho do professor) e os pontos a serem atribuídos a cada prova, o que
leva essas agências a emitir os juízos de rendimento e a estabelecer relações com o
aproveitamento dos recursos financeiros investidos. Vale destacar, porém, uma diferença
fundamental entre a avaliação externa e a avaliação do professor: ao avaliar, as agências
externas verificam o desempenho global em cada tarefa, enquanto os professores podem
fazer análises parciais e bem detalhadas para detectar os pontos em que os alunos
apresentam dificuldades. Além disso, uma vez que os professores não veem o que seus
alunos fazem nas provas externas ― elas não ficam disponíveis ―, não têm como
identificar em que pontos precisam investir esforços para superar lacunas, algo que podem
e devem fazer ao analisar o resultado das tarefas avaliadas com critérios claros e
detalhados.
Diante do exposto, fica claro que as avaliações externas não podem nos levar a
atuar nos moldes das provas nem a treinar os alunos para resolver as tarefas que são
pedidas nessas provas. Não podem também nos levar a avaliar apenas o que se pede nas
provas e nos eximir da responsabilidade de avaliar todos os aspectos do que se ensina. É
importante lembrar que as provas externas só avaliam parcelas do que se ensina aos
alunos: no que se refere às noções e conceitos, faltam atividades que exigem pensamento
mais elaborado, do tipo já exemplificado neste texto; sobre outros saberes fundamentais no
trabalho educativo, como os valores e atitudes, elas nada dizem. E nós sabemos que
valores e atitudes como solidariedade, iniciativa, criatividade, responsabilidade, autonomia,
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participação são fundamentais para um percurso escolar sem problemas, para a vida social
diária e para a formação cidadã.
Entretanto, as avaliações externas sinalizam, sim, que os professores precisam
evitar julgamentos subjetivos, saber aferir o desempenho dos alunos e usar essas
informações em seu benefício e no dos alunos, e não apenas para prestar contas a quem
imputa aos docentes toda a responsabilidade pelo fracasso escolar.
As reflexões acima nos levam à questão do uso de procedimentos únicos ou
múltiplos e da natureza de tais procedimentos. Como professores, temos necessidade de
encontrar atividades e materiais que, utilizados como recursos em sala de aula, possibilitem
aproveitar bem o tempo escolar das crianças, adolescentes e jovens, principalmente nas
situações de acesso a novos saberes, a novas noções. Os alunos precisam realizar
atividades e exercícios adequados às várias matérias do currículo, cada uma com suas
particularidades. E, para além das provas ou de outras atividades mais amplas que possam
ser utilizadas para identificar o desempenho dos alunos nos finais de mês ou bimestre,
impõe-se utilizar as tarefas cotidianas para acompanhar o domínio gradativo do alunado em
relação a cada porção de noções ensinadas. No entanto, por diferentes motivos, geralmente
essas atividades diárias não são utilizadas como meios cumulativos para compor o conjunto
avaliativo ou porque não são vistas pelos professores dessa perspectiva ou não são
corrigidas adequadamente ou ainda são propostas e recebidas de modo equivocado pelo
professor.
Quando as tarefas não são corrigidas, perde-se a oportunidade de verificar e
registrar o desempenho dos alunos, o que implica a perda de informações preciosas. As
correções, sobretudo as coletivas, criam oportunidade para reensinar noções que não foram
bem compreendidas. Quando falta correção, os alunos ficam só na exercitação, sem saber
a que vêm as atividades ou que desempenho se espera deles.
Os equívocos e distorções no modo de propor e receber as tarefas realizadas pelos
alunos se relacionam, em grande parte, com a ideia, muito disseminada nos meios
educacionais, de que se devem usar procedimentos diversificados para “avaliar” o alunado.
Assim, são propostos aos alunos vários tipos de trabalho, como “recortes e colagens”,
“pesquisas”, “resumos”, “fichas de leitura”, aos quais se atribuem “conceitos” ou “pontos”
para melhorar o total obtido pelos alunos nas provas. Atividades desse tipo têm um potencial
rico e interessante, inclusive para ampliar o que se estuda na sala de aula. O problema é a
forma como são tratadas, realizadas e recebidas. Em geral, os alunos não sabem fazer
muitas dessas atividades, e os professores não ensinam. “Vale tudo” o que é entregue:
importa menos o conteúdo do que o “como” (com capa, enfeitado, feito no computador) e,
não raro, basta fazer e entregar para que os professores julguem que existe algo a ser
considerado. “Qualquer coisa que entregar já tem C”, disse certa vez uma professora.
Condutas dessa natureza revelam nível de exigência baixo, graus altos de tolerância e, ao
mesmo tempo, atitude pouco investidora no potencial educativo dos procedimentos. Podem
também ser interpretadas como formas de enfrentamento do fracasso escolar, seja pela
evasão, seja pela repetência. Mas de que adianta os alunos permanecem na escola sem
demonstrar o desempenho esperado? Sem os saberes sobre os quais deveriam ter
domínio?
Em contraposição a essa conduta permissiva, ainda está muito presente nas escolas
a perspectiva de reprovação, pois muitos professores não se conformam com a ideia de não
reter os alunos que não têm o domínio que eles julgam que deveriam ter. Com a
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implantação do ensino fundamental de 9 anos, somam-se às dúvidas e inseguranças, a
dificuldade dos professores em trabalhar com crianças de 6 anos, sem que tenham sido
devidamente preparados para tal. A oscilação entre o padrão de conduta permissivo
(considerar qualquer coisa como “boa”) e a perspectiva de reprovação (reter os alunos que
não alcançam o domínio esperado) está sendo transferida para a primeira série da escola
de nove anos, o que aumenta seriamente o risco do fracasso, já no início do percurso
escolar.
Sobre os passos (não) dados na avaliação
Serão retomados agora alguns dos aspectos anteriormente discutidos, para refletir
mais profundamente sobre as consequências das ações e omissões dos professores nos
diferentes momentos do trabalho docente.
Apontou-se que identificar o desempenho do alunado nas tarefas permite ao
professor detectar se houve demonstração de domínio dos saberes esperados ou se o
domínio foi parcial. O que estou chamando de saberes esperados forma o conjunto que
compõe o currículo e, em geral, constitui o que a escola pretende ensinar aos alunos; na
linguagem pedagógica, o domínio desses saberes constitui os objetivos a serem
alcançados. Se os alunos demonstram ter atingido o conhecimento almejado, os objetivos
foram integralmente alcançados ― o que se esperava; se deixam de cumprir totalmente o
que se esperava, esses objetivos foram apenas parcialmente alcançados. Em ambos os
casos, os professores têm informações valiosas para rever a sua própria atuação e
continuar o ensino. Quando necessário, antes de avançar para as próximas noções, podem
e devem usar essas informações para reapresentar os conteúdos usando outros recursos,
outros procedimentos, refazendo o percurso, para que as lacunas deixem de existir.
O próximo passo a ser dado é atribuir um valor àquilo que foi feito: “certo”, “errado”,
ou “pouco certo”, “excelente”, “bom” ou “insatisfatório”, “nota 10, 7 ou 2”. Nesse momento, o
professor está verificando e permitindo aos alunos verificar se o desempenho foi adequado
ou se precisam melhorar e em que grau. Atribui-se um valor maior ou menor apenas às
tarefas, e não aos alunos. É muito comum, entre os professores e outros agentes da escola,
transferir o valor das tarefas, sejam provas ou trabalhos, aos alunos que os fizeram e, como
decorrência, considerá-los “bons”, “ruinzinhos” ou “incapazes”. Quando se faz esse tipo de
avaliação, sem a clareza dos descritores de desempenho, aumenta-se o risco de emitir um
juízo mediado por critérios estranhos ao domínio dos saberes. É o que ocorre, por exemplo,
quando se diz que um aluno “não sabe muito, mas ele é tão bonzinho!” Nessas situações, o
domínio do saber não é objeto de descrição adequada: a expressão “não sabe muito” nada
revela a outros agentes da escola, aos alunos ou às suas famílias e, acrescido do adjetivo
“bonzinho”, classifica o aluno entre os que têm características sociais medianas, que podem
continuar sendo aceitos porque não atrapalham. Esses juízos professorais (Bourdieu e
Saint Martin,1998), emitidos como representativos de virtudes ou defeitos, são, em geral,
negativos e oriundos de situações ou características sociais que independem das
qualidades ou competências propriamente escolares, que são as que precisam estar
estabelecidas com base em critérios claros. Conceituações qualificadoras desse tipo são
juízos que levam em consideração imagens de “bom aluno” (aquele que é “obediente”,
“quieto”, “que cumpre tudo o que se pede”) e convivem com outros tipos de manifestação
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que demonstram preconceitos, como “gordo”, “vagabundinho”, “chato”, “meninas são mais
fáceis de lidar”, “são limitados porque são fruto do meio”.
Nos últimos anos, surgiu também a concepção do “bom aluno” como aquele que é
“crítico”, “reflexivo”, ao lado de outros termos anteriormente utilizados, e que ainda vigoram,
tais como “motivado para aprender”, “responsável”, ‘respeitoso”, “esforçadinho”. Mesmo
estes últimos juízos, aparentemente mais valorizadores que os exemplificados nas
situações anteriores, são qualificadores da pessoa do aluno, são adjetivos que tendem a
mostrar que ele é um pouco melhor do que os outros, porém nada revelam da condição de
domínio de saberes. Muitas vezes, os mesmos padrões de rotulação são usados nos
Conselhos de Classe, sobretudo nas séries finais do ensino fundamental, quando, nos
períodos de final de ano ou de ciclo, os professores das várias matérias devem decidir sobre
a continuidade dos percursos dos alunos para as séries ou ciclos seguintes ou sua retenção
na mesma série ou ciclo por mais um ano, com base na medida denominada recuperação
de ciclo.
É importante destacar, neste momento, que avaliar habilidades, valores e condutas
não é algo mau em si mesmo, porém impõe-se atentar para o modo como se faz isso: há
que cuidar dos descritores de tais habilidades, atitudes e valores, pois todos precisam
entender o que significam tais facetas das vidas das pessoas para não cair em discursos
vazios e prejudiciais. Deve-se evitar que juízos como os comentados acima perpassem a
avaliação de desempenho, interferindo nas notas, conceitos ou menções que classificam e
escalonam o alunado. São rotulações que Delamont (1987) aponta como características de
classe, raça, gênero, usadas pelos professores na construção e reforço de estereótipos que
passam de ano para ano, disseminando-se pela escola como um todo. Tais rótulos, além
de humilhar os alunos, criam expectativas negativas nos professores quanto a seus
desempenhos. Estudos realizados por Rosenthal e Jacobson (1981) demonstram que os
professores atuam com os alunos de modo a ver suas expectativas ― tanto as positivas
quanto as negativas ― se realizarem (profecias auto-realizadoras).
Prosseguindo com as reflexões, focalizaremos as consequências dos passos não
dados pelos professores em diferentes momentos do trabalho docente.
O início do ano letivo é um período muito importante na vida das escolas. Em geral,
os professores se preocupam muito com o arranjo das salas, dos armários, com as
atividades para receber os alunos para mais um ano de trabalho. É muito louvável essa
atitude, pois cria um clima positivo de expectativa, interessante para todos. No entanto, não
há a mesma preocupação, a mesma intensidade de dedicação para organizar ou elaborar
uma bateria de atividades para verificar o desempenho dos alunos. Mesmo nas escolas em
que existe um período de planejamento inicial ou horas de trabalho coletivo, os professores
trabalham com suposições dos requisitos que o alunado deve trazer. Às, às vezes, com
base nos depoimentos de colegas que trabalharam com a turma no ano anterior,
depoimentos frequentemente eivados de conceitos inadequados ou preconceitos. Não
examinam, de fato, se os passos dados pelos alunos nos anos anteriores permitiram a eles
sedimentar os conhecimentos e as condições necessárias para avançar no ano que se
inicia. São os tais pré-requisitos esperados, mas não detectados (Sampaio, 2004). Elaborase uma proposta com base na expectativa do professor, e o aluno que trate de se encaixar
nela.
Esses equívocos estão sendo transferidos para o trabalho com as crianças de 6
anos: dados de pesquisa apontam que, ao final do 1º ano, diferentes escolas estão
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indicando reprovação para um número grande de alunos (Brunetti, 2006). A não
identificação das condições iniciais das crianças tem levado professores a atuar do mesmo
modo que atuavam quando recebiam crianças com 7 anos, que haviam cumprido a
educação infantil até essa idade. Antecipa-se, agora, uma faceta do fracasso escolar,
agravando, sem dúvida, uma situação que vem sendo criticada desde a década de 1970.
A outra vertente dessa questão diz respeito aos passos não dados no uso das
informações sobre o desempenho dos alunos ao longo do ano. Desconsiderá-las impede,
por um lado, a correção dos rumos por parte dos professores; por outro, deixa os alunos
desinformados sobre suas lacunas, sobre a razão de terem obtido notas baixas, conceitos
regulares ou menções C e D, por exemplo. Eles têm o direito de saber, e os professores
precisam esclarecer para si mesmos e para os alunos os critérios de avaliação, sob pena de
não haver avanços no atendimento educacional.
Algumas vezes, quando a escola percebe problemas no domínio de noções, já
transcorreram 25% do tempo da série ou ano em curso. São cerca de 50 dias letivos, 250
horas vividos nas salas de aula, que poderiam ter sido utilizados com mais proveito para
obtenção de outro resultado. Nessas situações, se as informações obtidas nas verificações
de desempenho são consideradas, ainda é possível refazer o percurso, preencher as
lacunas. Infelizmente, poucas vezes esse passo é dado, e tudo continua como até então,
aguardando que o aluno resolva por si as dificuldades, que em geral ele desconhece ou não
sabe como superar.
Muito esforço pedagógico vem sendo feito na direção de possibilitar a ruptura com
um processo educativo que não reprove simplesmente os alunos, mas os auxiliem a vencer
as barreiras e dominar gradativamente os conhecimentos. Entretanto, os passos não dados
têm ocasionado o efeito inverso: as taxas negativas de rendimento e de abandono
continuam altas no ensino fundamental.
Encerrando
Ao longo deste texto, foram levantadas questões e tecidas considerações voltadas
especificamente para a avaliação dos alunos quanto ao seu desempenho e domínio de
saberes escolares. Cabe lembrar aqui outros aspectos e dimensões do trabalho educativo
que podem ser identificados quando os alunos são avaliados. Um desses aspectos diz
respeito ao juízo que podemos emitir sobre nós mesmos, pois, ao avaliar as tarefas dos
alunos, podemos identificar as falhas de nossa atuação e buscar corrigi-las.
Paralelamente, ao analisar as respostas que os alunos dão aos exercícios e verificar
seus erros e acertos, temos condição de identificar se as noções estavam fáceis ou difíceis,
se há algum requisito anterior a ser retomado. Verificar cuidadosamente esses pontos é
avaliar o currículo, no que se refere aos conteúdos, à sequência de apresentação desses
conteúdos e ao ritmo que temos de seguir ― mais acelerado, com introdução de novas
noções; ou mais lento, com mais retomadas e exercícios.
Outro aspecto muito enfatizado atualmente nas políticas e avaliações educacionais,
para o qual as escolas e professores precisam atentar, diz respeito ao desenvolvimento de
habilidades e competências. Esse componente do currículo, é bom lembrar, não pode ser
ensinado isoladamente, no vazio: competências e habilidades só podem ser adquiridas
junto com os conceitos, as noções a serem dominadas, o que exige uma concepção
ampliada dos conteúdos. O saber fazer tem de ser trabalhado no contexto das várias
matérias e a partir de atividades em que o aluno seja solicitado a fazer aquilo que se quer
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que ele aprenda a fazer. Esta é uma das contribuições apresentadas por Rosales (1992), a
partir de ampla revisão das principais elaborações conceituais na área da avaliação. Em
qualquer série ou ano, não há como o aluno desenvolver, por exemplo, habilidades de
comunicar-se, se os professores só lhes fornecem atividades para completar ou aceitam
respostas por monossílabos, em lugar de frases completas sobre um assunto, com sentido e
coerência. Não se desenvolve nos alunos a habilidade ou competência criativa se eles só
recebem desenhos mimeografados para colorir.
Como foi explicitado no início, muitos são os aspectos e os momentos em que
precisamos nos deter ao refletir sobre a avaliação. Quando identificamos os acertos e erros
dos alunos nos exercícios, quando verificamos seu rendimento no domínio dos saberes e
lhe atribuímos valores, é todo um conjunto que está sendo verificado: os exercícios e os
alunos, os professores e suas decisões, o currículo e a escola e, se considerarmos os
alunos e professores de todas as escolas, as redes de ensino e a educação do país.

ANAIS DO I SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – Perspectivas Atuais
Belo Horizonte, novembro de 2010

11

ANEXO
Este é só um exemplo de duas (entre dez) atividades preparadas e utilizadas para avaliação
escrita de alunos de 3ª e 4ª séries do ensino fundamental (Marin,A.J. e Bianchini, N.,2009).
No início é mais difícil de fazer, e deve ficar registrado por escrito. Com o tempo, esse
procedimento pode se tornar quase rotineiro, mas o fato de estar registrado facilita o
acompanhamento da evolução da turma e de cada aluno pelo professor, para não cair no
vazio das avaliações gerais.
As sugestões estão baseadas nas letras das músicas A CASA, de Vinícius de Moraes e
SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO, de Gilberto Gil. A professora leu os poemas para as
crianças em voz alta (a música já era de conhecimento delas).
1) Reescreva, nas linhas, as palavras abaixo em ordem alfabética:
PORTA
vizinhos
janelas
Vinícius
_________
___________
___________
____________
Foram estipulados os seguintes itens como critério de correção: considerar a correção da
escrita ( é uma mera cópia) e da noção de ordem alfabética em palavras.
Acerto integral: acertar a escrita e a ordem correta de todas as palavras
Acertos parciais: são vários níveis, o que permite avaliar adequadamente cada criança e
suas dificuldades, bem como o total da turma
a) Erro de escrita de uma ou duas palavras
b) Erro de ordem de uma palavra
c) Erro de ordem de duas palavras
d) Erro de ordem e escrita até duas palavras
Erro integral: erro de escrita em mais de duas palavras e erro de ordem em mais de duas
palavras
2) Leia a estrofe abaixo e escreva o endereço da casa desta música de Vinícius de
Moraes:
Ninguém podia fazer pipi
Porque pinico não tinha ali
Mas era feita com muito esmero
Na Rua dos Bobos
Número Zero
Endereço:
Foram estipulados os seguintes itens como critério de correção: considerar a correção da
escrita ( é uma mera cópia) e a correção da informação.
Acerto integral: escrita completa e correta do endereço com o nome da rua e o número
Acertos parciais: com vários níveis
a) Acerto da escrita da rua
b) Acerto da escrita do número
c) Erro na escrita da rua
d) Erro na escrita do número
Erro integral: erro de escrita e de informação em mais de um elemento da resposta ( rua ou
número).
Em ambas as atividades, considerar também a incapacidade de leitura e extração das
informações (qual a atividade e seu conteúdo).
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A atribuição de notas, conceitos ou menções depende do que for estipulado para cada
atividade e para o conjunto da tarefa.
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