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RESUMO
 
Esse artigo propõe uma análise da conotação comumente atribuída à avaliação no meio educacional. A partir de
pesquisa historiográfica, é possível compreender as distorções aplicadas àquele instituto pedagógico. Diante desta
abordagem, acredita-se ser necessário o desenvolvimento de ações/reflexões que visem resgatar a capacidade de
investigar e diagnosticar falhas do processo ensino/aprendizagem e na relação professor/aluno. Para as discussões
aqui empreendidas, buscou-se apoio teórico em Hilsdorf (2006), no concernente a análise histórica; Gatti (2006);
Luckesi (1994) e Hoffmann (2002). Recorreu-se ainda a Freire (2004) e Forquin (1993). Espera-se que as discussões
aqui implementadas apresentem caminhos capazes de contribuir para a ressignificação das práticas pedagógicas e a
formação de sujeitos.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
A avaliação tem se constituído em um instrumento (mecanismo) e ou estratégia do processo histórico, político,
econômico e sociocultural, sobre o qual humanidade tem se apoiado para a interpretação e construção de relações
sociais, assim podendo intervir, compartilhar e direcionar ações para a sociedade.
A história nos faz refletir sobre as formas e as funções da avaliação no contexto social. A avaliação permeia o cotidiano
de tudo e de todos. De acordo com Luckesi (2011, p. 213.), “todo mundo avalia a tudo e a todos, o tempo inteiro”. Para
Hoffmann (2002, p.22), “formal ou informalmente, cada vez que a criança brinca, fala ou faz tarefas, está sendo
observada e julgada por seus professores. A isto se denomina avaliação.” Intencionalmente ou não, de forma
sistemática ou não, a avaliação é algo próprio aos seres humanos, e se faz necessária para alcançar determinados
sentidos e objetivos.
No entanto, é preciso distinguir avaliação de exame. Entendemos que o exame tem caráter seletivo enquanto que a
avaliação tem caráter diagnóstico, formativo e     somativo, ou seja, assume funções mais globais, contextualizadas e
dialógicas. Contudo, ao longo da história, a avaliação em seu sentido mais amplo foi perdendo sua real finalidade,
sendo então distorcida, inclusive nas escolas, cedendo espaço para os exames e as famosas provas (mensais ou
bimestrais).
Observando o contexto histórico, é possível perceber que no século XVI, se desenvolve no seio da Europa
(principalmente na França), a partir das instituições religiosas (católicas) o Colégio de Humanidades. Naqueles espaços
educativos é possível identificar a substituição dos princípios avaliativos pelos métodos seletivos (exames). De acordo
com Hilsdorf (2006, p. 69):
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Em relação aos antigos colégios parisienses de arte [...], reduziu de 7 para 5 o número de classes de letras humanas e
tornou anuais e coletivas as verificações do aprendizado por meio de exames que levavam a uma mudança de classe,
para “poder assegurar a progressão mais regular” nos estudos, segundo assinalou P. Mesnard, em a pedagogia dos
jesuítas [grifos da autora].
 
Diante de tais circunstâncias, entendemos que há, portanto, um retrocesso qualitativo tanto na metodologia quanto na
logística da educação escolar. Pois nos séculos anteriores, os professores atendiam um número extremamente reduzido
de preceptores, não existiam classes, os alunos estudavam em grupos, que avançavam de acordo com o esforço
individual. Esta nova organização das metodologias e dos espaços educativos demarcam o aparecimento da escola
moderna,
 
Segundo os moldes das escolas medievais, onde os alunos, todos misturados, eram atendidos individual e
sucessivamente por um professor, cada qual segundo seu autor - isto é, a arte - que estivesse lendo [...], pois as
mudanças não têm uma temporalidade uniforme. (HILSDORF, 2006, p.80).
 
Como consequência (óbvia), a pedagogia da escola medieval vai sendo substituída por uma pedagogia coletiva, uma
pedagogia de massa, não mais atendendo ao ser individualmente, mas aos interesses coletivos, interesses de classes
sociais. Na escola moderna nasce então a ideia de seleção, os exames escolares. O sentido de avaliação vai perdendo
espaço para os exames. A partir do século XVI, as provas passam a ser um instrumento não só de seleção, mas
também um mecanismo de repressão, pois o aluno é submetido a cobranças, constrangimentos, não havendo mais a
preocupação de se respeitar a individualidade, o tempo de cada um. Agora todos estão segregados em classes, e
aqueles que alcançarem as metas estabelecidas seguem para o outro nível de estudos, os que não conseguirem
permanecem no mesmo nível escolar: nasce, então, a prática da reprovação, e com ela, todas as negativas
consequências que permeiam o ensino e a aprendizagem nas escolas. Garrisson, citado por Hilsdorf, assim se
posiciona a esse respeito:
 
A “anorexia estudantil” era resolvida mediante um recorrente sistema de verificação dos estudos que abrangia exames,
prêmios, disputas, honrarias e castigos (como o “chapéu de burro”), assim como havia um controle intensivo da conduta
cotidiana dos escolares... (GARRISSON apud HILSDORF, 2006, p. 79).
 
Nestas novas escolas, a relação ensino-aprendizagem se torna mais difícil, mais complexa, a avaliação é prejudicada,
pois o quantitativo de alunos por professor aumentará continuamente, é preciso otimizar os gastos, acelerar a passagem
dos níveis, atender mais alunos.
Em meados do século XVII, ainda de acordo com Maria Lúcia S. Hilsdorf, “há uma única sala para cada uma das
classes, com um único professor, permitindo o ensino coletivo para os respectivos alunos [...]”. (2006, p. 79). Os
Colégios de Humanidades construídos a partir dos modelos de pensionatos-colégios de artes medievais e dos
contubernia  humanistas, tornaram-se protagonistas nas sociedades ocidentais entre os séculos XVI e XVIII.
Ainda entre os séculos XVI e VXIII, o novo modelo colegial (Humanista) está imbuído de tendências que os levaram ao
êxito como: a existência de uma clientela. A escola passa a direcionar os conteúdos, objetivando preparar os alunos
para determinados segmentos da sociedade: “A educação neles ministradas não era desinteressada; ao contrário
interessava a grande parcela da sociedade que era atraída para os serviços das cortes, comércio, para carreiras da
igreja e do Estado”. (HILSDORF, 2006, p. 73).
Outro motivo que levou o Colégio de Humanidades ao êxito é o uso dos colégios como signo religioso. Estes espaços
se tornaram mais eficientes que as próprias igrejas no reforço de impingir a crença cristã católica e na manutenção do
poder clerical. Nessas escolas os dogmas religiosos são reforçados diariamente e sua clientela é assídua, alienada,
confinada em classes e avaliada pelo seu desempenho, sem que possa contestar tais práticas.  Para Hilsdorf (2006, p.
75), “o colégio dava visibilidade ao domínio que a igreja exercia sobre a cidade ou região que estava instalada,
operando como arma de luta político-religiosa”.
Nas escolas Humanistas também há uma exaltação ao individualismo, pois, as práticas da escrita repetitiva e a leitura
silenciosa, isolada, confirma a clara intenção de afastar os sujeitos do convívio coletivo, assim os alienando cada vez
mais, os tornando seres mais passíveis e pacíficos, facilitando a influenciação e a manipulação destas almas: “[...] ler
em silêncio, ler solitariamente, [...], ler sempre os mesmos textos - os quais, subtraindo, o indivíduo do controle do
grupo, possibilitaram os hábitos de privacidade e de intimidade que estão na base do mundo moderno”. (HILSDORF,
2006, p.74).
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Atualmente, conseguimos reconhecer facilmente tais práticas escolares no chão de nossas escolas. Esses hábitos ditos
como “educativos”, de refinamento social, são continuamente reforçados no meio escolar. As classes devem ser
mantidas em silêncio e, essencialmente, é o professor quem fala; as carteiras enfileiradas, é preciso manter a ordem.
Nas salas onde ocorrem discursões, brincadeiras ou gritos por conta de atividades pedagógicas que mais requerem a
participação (e, muitas vezes, contribuem para exaltação dos ânimos) é comum ouvir-se de elementos que fazem parte
do cotidiano escolar que, naquele espaço/tempo, não há organização, que o professor não tem controle de turma, ou
que quer enrolar (ganhar tempo com aulas inúteis). Essa visão distorcida e preconceituosa, faz parte de uma conjetura,
reflexo de uma formação acadêmica desalinhada com a verdadeira proposta de formação escolar. Nesta direção,
Vaillant salienta que o exame dos casos do projeto de
 
Docentes na América Latina – em Direção a uma Radiografia da Profissão” mostra “um déficit de qualidade nos
conhecimentos disciplinares ensinados nas instituições de formação docente, assim como escassa articulação com o
conhecimento pedagógico e a prática docente (VAILLANT apud  GATTI, 2011, p. 19).
 
As práticas docentes que se desenham nas escolas no chamado “currículo oculto” é preocupante, pois, é nele que as
relações professor-aluno, ensino-aprendizagem se norteiam. É preciso que o professor tenha a consciência, o
compromisso e a real disponibilidade de planejar as ações educativas. Isto, obviamente, alinhado às condições
materiais e pedagógicas do espaço escolar, a formação continuada da classe docente e rendimentos dignos, além de
número adequado de alunos por professor. Segundo Gatti (2009, p. 26),
 
a essa “complexificação” da condição docente aliam-se a precarização de suas condições de trabalho no contexto
comparativo do exercício de outras profissões e as dificuldades de manter condições favoráveis para autoestima e, em
sua representação, criar estima social (GATTI; BARRETTO, 2009; MARIN, 2004; IMBERNÓN, 2000).
 
Diante do contexto econômico, político e sociocultural apresentado, podemos afirmar que a escola, enquanto espaço de
diálogos e permutas com o contexto social que a cerca, não se exclui deste cenário desenhado no quadro histórico. A
escola pode estar a serviço das forças dominantes, como instrumento de manutenção do poder, e a avaliação distorcida
pode excluir muitos, para que alguns se mantenham no controle. Neste cenário, a avaliação passa a ter um sentido de
seleção “legal”, promovendo uma falsa democracia, um despotismo social.
 
2 FUNÇÃO NECESSÁRIA DA AVALIAÇÃO NA ESCOLA
 
A avaliação deve ter por finalidade a garantia do êxito, da satisfação ou mesmo do sucesso para qualquer fim em que
seja destinada (instituições educacionais, comércio, igreja, política etc.). Se a avaliação é um diagnóstico para visualizar
e refletir sobre determinados aspectos, precisamos usá-la para direcionar ações mais efetivas e assim alcançar um
objetivo previamente definido.
No Colégio de Humanidades (século XVI), a avaliação passa a ter um caráter seletivo. A seleção em geral na vida das
pessoas tem um aspecto muito negativo, pois ela coloca o sujeito numa situação de desconforto psicológico, visto que
são mensuradas suas capacidades cognitivas, o que gera sentimento de incompetência, incapacidade, inferioridade.
 O processo seletivo instituído na escola traz um sentido inverso da prática pedagógica que tem como objetivo
emancipar, incluir, pois este processo não permite que determinados alunos de uma mesma classe escolar avancem,
mudem de nível, levando-os a repetirem o ano letivo, enquanto outros seguem para anos/séries seguintes. Há uma
ruptura, uma descontinuidade, os alunos se vêem obrigados a assistir as mesmas aulas, de todas as matérias, o ano
inteiro - este recurso “educativo” se confirma como um castigo dos mais terríveis. Para Hoffmann, (2002) “corrigir não é
avaliar, interpretar é avaliar. Um número (nota) não me permite interpretar e compreender a aprendizagem”. A partir da
reprovação, é formado então, o grupo dos repetentes, ou seja, o grupo dos que não aprendem, ou mesmo, o grupo dos
“incompetentes”.
 Esses sentimentos, que povoam as mentes dos alunos, dos professores, da sociedade em geral, maculam a imagem
de crianças, muitas vezes, ainda na fase de desenvolvimento cognitivo e de constituição de suas personalidades,
trazendo consequências incalculáveis à sua formação.
Precisamos refletir sobre tais questões, e perguntarmos: a seleção (exame) se faz mesmo necessária dentro das
instituições educacionais? Afinal, qual é o real objetivo das escolas? A quem a escola serve ou para quê? É preciso
então definir objetivos, traçar metas, planejar de acordo com a realidade do público-alvo, considerando os aspectos
econômicos, políticos, socioculturais, geracionais, que envolvem a comunidade onde se encontra inserida a escola.
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Pois, tais circunstâncias, especialmente a cultural, são elementos substantivos para a efetivação de uma educação de
qualidade social. Para Forquin (1993, p. 14),
 
[...] A educação não é nada fora da cultura e sem ela. Mas reciprocamente, dir-se-á que é pela e na educação, através
do trabalho paciente e continuamente recomeçado de uma “tradição docente” que a cultura se transmite e se perpetua
[...]
 
É preciso entender que, mesmo com todo o planejamento e levantamento das condições materiais, sociais e culturais
da comunidade, devemos nos atentar para o real sentido da prática avaliativa. Segundo Luckesi “a avaliação deve ter a
seriedade da pesquisa científica, assim assumindo um caráter investigativo” (2011, p.192).
O caráter investigativo, que abarca a avaliação, tem por objetivo alcançar metas, diagnosticando falhas na relação
ensino-aprendizagem, assim provocando uma situação continua de construção, desconstrução e reconstrução dos
fazeres docentes, podendo conduzir para uma metodologia que melhor se aplique a determinados discentes. Deste
modo, a avaliação assumiria seu status verdadeiro/ideal, contribuindo para que professores e estudantes possam
desempenhar seus papéis sociais substantivamente, e, por conseguinte, tornem-se sujeitos plenos do processo
pedagógico. Nesse contexto, os educadores assumiriam a tarefa de fazer com que os alunos pudessem ser
reconhecidos como seres individuais, respeitados nas suas necessidades íntimas, para desenvolver o que tem de
melhor em si mesmos, e, ao mesmo tempo, sendo inseridos no contexto social, no coletivo. A avaliação tornar-se-ia
imprescindível para reconhecer dificuldades e apresentar caminhos plausíveis para uma possível solução – e sempre
com o outro, dialogicamente. Desta forma, cremos, seriam alcançados resultados mais justos, além de contribuir para a
elevação do autoconceito e da autoestima dos estudantes.
Acrescentamos que nenhuma avaliação é neutra, isolada ou desinteressada. A avaliação sempre vai estar a serviço de
quem a está aplicando, ou para determinado fim. Este entendimento é ecoado em Luckesi, para quem,
 
[...] a avaliação da aprendizagem escolar, em particular, são meios e não fins em si mesmas, estando assim,
delimitadas pela teoria e pela prática que as circunstancializam. Desse modo, entendemos que a avaliação não se dá
nem se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de mundo e de educação, traduzido
em prática pedagógica.  (LUCKESI, 1994, p. 28).
 
A prática pedagógica deve estar alinhada ao currículo proposto pela comunidade escolar, na construção do seu Projeto
Político Pedagógico, o qual precisa atender às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB
9394/96). A LDB 9.394/96 assim se posiciona em relação a avaliação:
 
As instituições de Educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para
avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo: I - A
observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e intervenções das crianças no cotidiano; II - Utilização de
múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns , etc.); III - A continuidade
dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição
vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição [...]. (BRASIL,
1996, Art. 31).
 
É possível observar no texto da LDB a seguinte colocação: “a avaliação não deve ter objetivo de seleção, promoção ou
classificação”. Se assim o é, então, qual a finalidade da avaliação? Quando os educadores elaboram as provas estão
realmente preocupados com o êxito dos estudantes? As provas muitas vezes são utilizadas como instrumento
coercitivo, para afirmar o domínio do professor sobre a classe, assim, através do medo, da punição, da reprovação,
alguns docentes se confirmam como os “reis do pedaço”, o aluno que não seguir suas regras está condenado à
exclusão.
Entendemos que a avaliação não se limita a uma prova específica, onde é feito um recorte de alguns conteúdos
ensinados por um determinado professor, em um determinado momento, para ser cobrado aos estudantes, mas, como
uma estratégia mais ampla, podemos identificar, através da observação contínua, seguido de anotações, relatórios e
questionários aplicados a cada indivíduo, através dos quais é possível diagnosticar as necessidades específicas de
cada ser presente em sala de aula. Este modo de avaliar permite-nos melhor planejar as ações direcionadas a
determinada classe, propor práticas educativas mais “eficientes” e fazer com que os alunos participem de forma salutar
das aulas – o que conduzirá a um melhor desempenho e a melhores resultados. Esta tarefa não é fácil, contudo se faz
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essencial para melhor desenvolvimento de cada aluno; para tanto, como já citamos, é crucial que se invista em
educação de forma mais ampla.
Se o “objetivo” da educação é o desenvolvimento do ser em seus aspectos mais diversos, porque muitas vezes
esquecemo-nos deste que é o principal ator da dramaturgia escolar? Segundo Hoffmann (2002, p. 26), “perceber a
criança como centro da ação avaliativa consiste em observá-la curiosamente e refletir sobre o significado de cada
momento de convivência com ela”.
A convivência com esses novos seres, os estudantes, requer uma capacidade de mediação cuidadosa. É preciso
continuamente refletir sobre a prática docente, é preciso tentar estar em sintonia com os discentes, tentar aproximar-se
da realidade do alunado. Possivelmente, estaremos criando um canal de comunicação que facilite a relação
professor/aluno. Nesta direção, Jussara Hoffmann (2002, p. 80) considera que
 
A avaliação mediadora exige a observação individual de cada aluno, com atenção ao seu momento no processo de
construção do conhecimento. Isso exige uma relação direta com ele a partir de muitas tarefas, interpretando-as,
refletindo e investigando teoricamente razões para as soluções apresentadas.
 
 
 
 
 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A avaliação deve estar a serviço dos educandos, para o melhor desenvolvimento de suas habilidades e capacidades.
Não podemos esquecer que formar seres capazes de discernir e intervir no meio em que vivem é tão importante (ou até
mais) que repassar conteúdos. O conhecimento sistematizado está acessível a todos, precisamos desenvolver nos e
com os alunos a capacidade crítica de buscar tais conhecimentos. A falsa ideia de que o estudante é uma “tábula rasa”,
e que, portanto, não traz nenhum conhecimento importante, vai depender do ponto de vista do educador, pois "o
confronto que se passa na sala de aula não se passa entre alguém que sabe um conteúdo (o professor) e alguém que
não sabe (o aluno), mas entre pessoas e o próprio conteúdo, na busca de sua apropriação." (CHAUÍ apud
WACHOWICZ, 1991, p. 42).
Entendemos que formar sujeitos seria entre, outros aspectos, um ato de libertar as mentes para atuar em sociedade de
forma consciente e participativa.  Mas, enquanto professores, estamos preparados para tal desafio? Esta é uma questão
crucial para a escolha de estratégias/instrumentos de avaliação, para a promoção do educando e para que possamos
contribuir, com o aluno, para que eles se tornem sujeitos de suas vidas e no mundo. Pois, o professor precisa ser um
mediador de importância ímpar nesta empreitada, tão nobre tarefa. Certamente, ele não é o único que pode atuar na
vida de uma criança, mas precisa e deve ter a consciência, a responsabilidade para entender que suas ações interferem
fortemente na construção das identidades e personalidades dos sujeitos que, com ele, efetivam o fazer pedagógico.
 Paulo Freire cita em seu livro Pedagogia da autonomia (2002, p. 25) que “quem forma se forma e re-forma ao formar e
quem é formado forma-se e forma ao ser formado”. Nesse trava-língua, Freire nos remete a um intenso diálogo com nós
mesmos. Compreendemos que o professor precisa estar em sintonia com o ambiente escolar, com a sala de aula;
precisa estar continuamente se renovando. Estudar, pesquisar para o professor deve estar no mesmo sentido de
alimentar-se, pois é necessário que sua alma esteja constantemente nutrida de conhecimento, é preciso sentir-se
motivado. Buscar não somente o conhecimento valorizado socialmente, mas, faz-se necessário buscar também o
conhecimento popular, as vivências da comunidade onde a escola está inserida. Compreender o mundo ao seu redor, e
caminhar junto com ele.
Para Freire (2002,p.25) “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua construção ou a
sua produção”. Alimentar nos alunos a capacidade investigativa é dar-lhes liberdade para buscar o saber. Motivá-los a
produzir textos, redações, argumentações sobre determinados temas, é criar uma consciência crítica. Como afirma
Freire (2002, p.27), “quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto mais se constrói e desenvolve
o que venho chamando de “curiosidade epistemológica”, sem a qual, se torna impossível apreender do melhor modo
possível o objeto do qual me aproximo.
Portanto, ensinar seria contribuir de forma incisiva para a assunção de sujeitos. Encaminhar pessoas dispostas a
interferir, interagir com os diversos seguimentos da sociedade. Formar cidadãos capazes de compreender o local onde
se inserem e a relação deste com o mundo. Sujeitos capazes de avaliar com criticidade sua atual situação e vislumbrar
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o seu futuro.  Por fim, entendemos que a avaliação seria o prognóstico, conjunto de informações que contribuiria para a
emancipação dos sujeitos.
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