
OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS PELO PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO ÀS PRÁTICAS AVALIATIVAS

Sérgio Luiz Lopes[i]
RESUMO
A atual conjuntura sócio-político-econômica fez emergir a discussão em torno da avaliação como baluarte
nas escolas de ensino médio. Esta pesquisa se propõe fazer um estudo acerca dos sentidos atribuídos
pelo professor do ensino médio às práticas avaliativas, desde a inserção dos exames no cotidiano da
escola da Idade Média até a contemporaneidade, apresentando as várias mudanças que elas sofreram ao
longo desse período. Os objetivos da pesquisa são: analisar que sentido(s) os professores conferem a suas
práticas avaliativas, em duas escolas públicas do ensino médio da cidade de Natal-RN; analisar os
processos avaliativos desenvolvidos pelos professores nesses espaços escolares, identificar quais
instrumentos avaliativos o professor utiliza, ao longo do processo de ensinar; e entender qual(is) o(s)
sentido(s) da avaliação, para o professor de ensino médio, no momento de avaliar. O debate em torno da
avaliação vem se intensificando nos últimos anos. A princípio, a análise centrava-se em como,
historicamente, a avaliação foi introduzida no espaço escolar. Em seguida, a preocupação centrou-se em
desvelar basicamente dois elementos: o sentido da avaliação para o professor de ensino médio e como o
professor operacionaliza a avaliação com seus alunos ao longo do processo de ensino. A pesquisa envolveu
os professores das duas escolas públicas de ensino médio acima referidas. Os dados coletados constituem
a matéria-prima da análise apresentada. Depois, foram analisadas as entrevistas, separando-se por
categoria, para, em seguida, produzirem-se estudos e discussão sobre os temas Sentido da avaliação,
Ensino e Avaliação. A pesquisa é qualitativa, ao mesmo tempo buscando construir instrumentos para se
entender a prática dos professores em sua cotidianidade. Pode-se perceber que, diante das contradições
em que os sujeitos são inseridos, parte dos professores tem uma concepção quantitativa da avaliação,
cujos objetivos são a simples aferição do nível de aprendizagem dos alunos, e que o debate
teórico-metodológico, a situação vivenciada e os propósitos da escola compelem os professores a não
pensarem a avaliação como um elemento intrínseco ao trabalho pedagógico, mas como um momento
isolado. Por outro lado, foram observados também alguns elementos importantes para que se proceda a
uma inovação nos processos avaliativos na escola: o desejo de mudança e o fazer coletivo.

Palavras-chaves: Sentido da Avaliação. Prática pedagógica. Nota na escola. Educação escolar.

1. Introdução

Esse trabalho é parte de minha tese de doutorado que se propõe entender qual(is) o(s) sentido(s)
atribuído(s) pelo professor de ensino médio às práticas avaliativas. Esta tese tem como propósito analisar
as práticas avaliativas no espaço escolar, investigando se a avaliação proposta pelo professor é concebida
como instrumento para averiguar os resultados do ato de ensinar no ensino médio. Proponho-me, assim,
algumas questões norteadoras, que permearão todo o processo de investigação: Qual(is) o(s) sentido(s)
atribuído(s) pelo professor do ensino médio às práticas avaliativas? O que é avaliar, para o professor do
ensino médio? Quais os procedimentos utilizados pelo professor, em sala de aula, para avaliar os alunos?
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Que relação há entre ensinar e avaliar? Existe uma pedagogia da avaliação, na prática pedagógica do
professor, isto é, uma reflexão coerente sobre o ato de avaliar, observando as dimensões do ato de
ensinar? ou será que suas práticas avaliativas cumprem outras funções que não as pedagógicas?
Boa parte da literatura que examinei sobre a educação básica discute questões relacionadas ao estatuto
científico da avaliação. Entre essas produções, destaco as de alguns autores: Esteban (2001, 2002, 2003),
Hadji (2001), Hoffman (1988, 1991, 2003, 2005), Luckesi (1991, 1992, 1996, 2005), Saul (1988, 1992,
1994) e Vasconcelos (1998, 2000), os quais, dentre outros, vêm apontando para a necessidade de se
(re)pensar o sentido das práticas avaliativas dos professores na escola pública.
Juntamente com o conjunto de autores supracitado, tecerei neste trabalho, reflexões sobre os escritos de
Bourdieu (1998, 2004), Bourdieu e Passeron (1982), Charlot (2000, 2005, 2008, 2009), que nos alertam
para a necessidade de que a escola (re)pense as suas atividades didático-pedagógicas na atualidade.
Utilizarei outros autores quando for necessário.
Para o desenvolvimento de minha pesquisa que está em andamento, uso os conceitos (explico a seguir) de
eficácia simbólica e habitus, desenvolvidos por Bourdieu e o conceito de sentido desenvolvido por Bernard
Charlot. Também utilizo o conceito de habitus, definido por Bourdieu (2004, p.19).
Portanto, na concepção dos professores de ensino médio, qual(is) o(s) sentido(s) da avaliação? O que
entendem os professores de ensino médio por ensino e avaliação? O que é avaliar os alunos na atual
conjectura para esses professores?
Por fim, os estudos de Charlot têm apresentado que é possível fazer uma nova leitura da realidade
escolar; que é possível ir além das explicações defendias pela teoria da reprodução. Tais estudos
(CHARLOT) servirá de base para que eu possa entender melhor os sentidos das práticas avaliativas
desenvolvidas pelos professores no ensino médio.

1.1 Objetivos
Geral

• Compreender que sentidos os professores conferem a suas práticas avaliativas em duas escolas
públicas do ensino médio, na cidade de Natal-RN.

Específicos

• Analisar os processos avaliativos desenvolvidos pelos professores no espaço escolar, em duas
escolas públicas de ensino médio no município de Natal-RN;

• Identificar quais instrumentos avaliativos o professor utiliza ao longo do processo de ensinar;
• Entender qual(is) o(s) sentido(s) da avaliação, para o professor de ensino médio, no momento de

avaliar.

1.2 A pesquisa de campo
Realizei a pesquisa de campo em duas escolas públicas de ensino médio, localizadas em Natal-RN, entre
os meses de junho e novembro de 2010. No primeiro momento, conversei de modo informal com o
diretor, a coordenação, os professores, observei as práticas e participei de duas reuniões pedagogicas,
para entender as condições propiciadas pelo espaço escolar e a vivência dos professores. A seguir,
entrevistei, com um roteiro, 19 professores em uma escola e 12 em outra. Os dados assim coletados
constituem a matéria-prima da análise apresentada nesta tese. Dando voz aos professores, cotejando
opiniões, pequenos detalhes, contradições e percebendo subjetividades, idas, vindas, deslizes, encontrei
aos poucos um caminho para entender quais são os sentidos atribuídos pelo professor do ensino médio às
práticas avaliativas.

2. ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

2.1 Anatomia do processo avaliativo: do ensino tradicional à avaliação da aprendizagem –
limites e possibilidades da ação educativa
As professoras brasileiras, como a maioria dos docentes, no mundo inteiro, são basicamente tradicionais.
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Entretanto, essas professoras tradicionais sentem-se obrigadas a dizer que são construtivistas! Têm
práticas tradicionais porque a escola é organizada para tais práticas e, ainda que seja indiretamente,
impõe-nas. Declaram-se construtivistas para atenderem à injunção axiológica: para ser valorizado o
docente brasileiro deve dar-se por construtivista. (CHARLOT, 2009, p. 29).

Sem dúvida, a avaliação, tal como concebida e vivenciada nas escolas de ensino médio na
contemporaneidade, mobiliza um poder que está diretamente ligado à forma da organização escolar e às
relações da escola com a sociedade em que está inserida.
Os professores brasileiros têm práticas tradicionais porque a escola é organizada para tais práticas.
Charlot (2009) demonstra quanto o sistema educacional brasileiro está carregado de práticas nas quais o
professor se vê como em uma camisa-de-força. Há uma série de projetos em expansão nas escolas,
porém os professores não conseguem de fato ter “autonomia” para desenvolver suas práticas
pedagógicas, em especial a avaliativa. É no contexto escolar que são organizados, ressignificados e
construídos os sentidos da prática do professor. Decerto, os professores, de forma geral, não conseguem
elaborar uma avaliação que permita “julgar” em quais aspectos os alunos foram transformados desde o
momento em que foram inseridos em sala de aula.
Há uma ampla preocupação do professor em dizer que rompeu com o tradicionalismo em sala de aula e
“achar” que é construtivista, ou que está em busca de uma nova forma de avaliar. Pensa até em uma
avaliação da aprendizagem, defendida por Luckesi (2005). Em sua ação cotidiana de sala de aula os
professores dão espaço para a interlocução, mas continuam com uma prática atravessada de centralismos
em sua ação avaliativa. Dessa forma, o professor se diz construtivista, porém sua arquitetura avaliativa
está constantemente em contradição com tal postura.
No processo de avaliação tradicional, o professor detém os domínios do saber, não existindo diálogo com o
aluno, e não abre mão do uso autoritário da avaliação. A avaliação é considerada mera verificação da
aprendizagem dos alunos, pois o que importa é usá-la como poder de controle, especialmente daqueles
alunos considerados mais “descomprometidos”, os quais, sem a atribuição de notas, geralmente não
podem ser mantidos sob “controle.” Avalia-se para “castigar” o aluno, para saber se ele aprendeu ou não o
conteúdo, dado de forma mecânica.
A avaliação apoia-se em uma “pedagogia do exame” (LUCKESI, 2005), a qual se baseia em provas e
testes tradicionais. Assim sendo, na avaliação, o professor concentra-se em atribuir uma nota, e não no
caminho percorrido para obtê-la. Ela é operada e manipulada como se nada tivesse a ver com a trajetória
do processo de aprendizagem.
Os professores utilizam as provas como uma espécie de tortura psicológica. Certamente, as dores de
cabeça e febres em dias de prova são fatores negativos de motivação. Os alunos são conduzidos a
estudar, pensar e agir em função de uma nota, e não pela obtenção do saber. Nunca se comemoram os
diálogos e as experiências gerais dos alunos. Cobra-se deles especificidades de cada disciplina, de forma
exagerada. Assim, eles são compelidos a decorar, a colar e a ensaiar para realizar suas provas. A própria
escola é planejada e estruturada em função de resultados(quantidade/qualidade). Essa instituição, que
deveria preocupar-se mais em formar o homem para viver na contemporaneidade, convive com a
supervalorização da avaliação centrada nas estatísticas das notas.
Dessa forma, os resultados causados nos alunos estão atravessados de medos, castigos, punições e
traumas psicológicos, ou seja, em angústias duradouras. A aprendizagem, nesse processo, deixa de ser
algo prazeroso e solidário e passa a ser um processo solitário e desmotivador, contribuindo para a
seletividade social, principalmente para atender as exigências do sistema econômico vigente. Hoffman
(2005, p. 66) defende que, “quando a finalidade é seletiva, o instrumento de avaliação é constatativo,
prova irrevogável. Mas as tarefas, na escola, deveriam ter o caráter problematizador e dialógico,
momentos de trocas de ideias entre educadores e alunos na busca de um conhecimento gradativamente
aprofundado”.
A avaliação não tem tomado o rumo mais adequado, que é o da aprendizagem; ela tem se caracterizado
por ter um fim em si mesma. Na prática escolar tem sido um mecanismo de conservação e reprodução da
sociedade através do autoritarismo. Assim, encontram-se em Luckesi (2005) alguns pontos que ajudam a
compreender essas questões. O ato de avaliar tem sido utilizado como forma de classificação, e não como
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meio de diagnóstico, o que parece péssimo para a prática pedagógica. A avaliação deveria ser um
momento de “fôlego”, uma pausa para pensar a prática e retornar a ela, um meio de julgar a prática.
Deveria ser utilizada com uma função diagnóstica, como um momento dialético do processo para avançar
no desenvolvimento da ação, do progresso do aluno e de seu crescimento para a autonomia e a
competência.
Já na avaliação da aprendizagem (discutirei mais adiante), avaliar implica coleta, análise e síntese de
dados, que configuram o objeto de avaliação, acrescido de uma atribuição de valor ou qualidade que se
processa a partir da comparação da configuração do objeto avaliado. Sobre isso, diz Luckesi (2005) que a
avaliação direciona o objeto numa trilha dinâmica, enquanto a verificação o “congela”. Isto é, para que o
processo avaliativo seja desenvolvido, necessariamente há de se verificar, mas, em um momento
posterior, é preciso tomar-se uma atitude no sentido de modificar a situação verificada, pois aí, sim,
ocorrerá uma efetiva avaliação. Entre esses dois modelos, existem várias situações intermediárias. Toda
forma concreta de diferenciação situa-se nesse continuum.
Esse conjunto de fatores desestabiliza o professor e o impede de caminhar na direção correta. Seus
passos, vigiados, controlados, são compelidos a cada instante a levar em consideração mudanças
pedagógicas sem uma reflexão mais aprofundada. Não se faz uma reflexão com o propósito de concretar o
conhecimento nesse processo de ensino; o que se faz são discussões para questionar problemas de
disciplina, evasão e para verificar quem será ou não aprovado. Possivelmente essas são razões para que a
função docente seja desestabilizada.
É importante apontar que, no contexto das reformas educacionais ocorridas no Brasil, a atenção à
formação dos professores toma singular importância. Deles, como peças importantes nos atuais processos
de mudança, têm-se exigido novas posturas: impõem-se novos paradigmas à escola, aos professores e a
suas funções.
Assim, os professores veem-se diante de uma tensão: compreender o global e o local nesse processo. Aos
poucos, eles deparam com novos sujeitos – os alunos agora adquirem informações advindas das mídias –
internet, jornais, TV etc. –, principalmente os que possuem esses dispositivos informativos, o que deixa
claro que o professor teve seu território invadido. Ou seja, “o docente não é mais para o aluno, como foi
outrora, a única, nem sequer a principal fonte de informações sobre o mundo”. (CHARLOT, 2009, p. 23).
Nesse processo, vale salientar que a formação de professores, no Brasil, vem sendo discutida e analisada,
incluindo pensares e fazeres daqueles que entendem “que os professores são reconhecidamente uma peça
essencial dentro desses processos de inovação educativa [...]”. (RAMALHO, 2004, p. 19). Todos partem do
fato de que há uma história escrita de construções bibliográficas, bem como várias instâncias de
organização que têm dado contribuições importantes para a construção dessa história, buscando soluções
para as questões que envolvem a formação do professor brasileiro, com a perspectiva de resgatar seu
potencial técnico, político, cultural e social.
Por fim, vale dizer que o debate entre os professores a respeito da necessidade de mudar sua prática
pedagógica, com destaque para a avaliação, surge como um dos aspectos mais preocupantes e complexos
dessa questão. É preciso coragem para adentrar esse terreno. As pesquisas mostram que se trata de um
terreno arenoso. Por quê? Há discursos de diferentes interesses, que apresento a seguir, resumidamente:

a. Alguns pesquisadores dizem que os professores têm formação pífia (Perrenoud (1992, 1999),
Libâneo (2002) e Luckesi (2005)), o que atrapalha sua prática, em especial na hora de enfrentar as
dificuldades que se apresentam no momento de avaliar e acompanhar as aprendizagens dos alunos.
Ora, tem sido dito isso repetidas vezes: é necessário ir além. Preciso dizer que a escola deve
urgentemente repensar sua forma de ver e enxergar o mundo.

b. Os discursos daqueles imbuídos de uma ideologia de militantes dos sindicatos remetem, a todo
instante, para a ausência do Estado. E, nos últimos anos, essa crítica concentra-se em dizer que o
Estado é neoliberal. Acreditam que ele o maior responsável pelas mazelas da escola. (FRIGOTTO,
1995).

Essas pesquisas mostram que, diante de um feixe de estudos, a avaliação pouco aparece como eixo
central dos debates. No fundo, percebo que tudo depende de pontos de vista da formação dos estudiosos,
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sendo consenso entre eles a ideia de que a escola precisa repensar e redimensionar seu papel na
contemporaneidade. (BERGER, 2005; CHARLOT, 2000; LIB NEO, 2002). Ainda que se continuem a expor
as questões sobre a escola ou que se sonhe com a construção de um novo ensino, concordo com a ideia
de que a escola – em especial o modo de o professor avaliar – deve ser repensada. Faz-se necessário
introduzir certa especificidade no ato de avaliar – deixar claro o sentido de avaliar, por que avaliar, que
metodologia a escola deve utilizar etc. Esse conjunto de “coisas” pode aparecer no projeto
político-pedagógico da escola (PPP). Assim, pode-se conhecer melhor o que fazem nossos colegas, como
eles pensam a avaliação, o que leem, o que produzem, com a meta de promover debates com eles, de se
ter projetos produzidos coletivamente. Destarte, acredito que aquele que corporifica essas ideias já
introduz algumas especificidades no ato de avaliar.

2. Os caminhos metodológicos da pesquisa

Minha pesquisa visa compreender qual(is) o(s) sentido(s) da avaliação para o professor ao longo do
processo avaliativo.
Outros questionamentos fazem parte de minhas inquietações, tais como:
De que forma os professores mobilizam-se ao longo do processo de avaliar?
O que pensam sobre o ato de ensinar e avaliar?
O que é avaliar, para esses professores? Sob várias formas, a minha investigação foca os sentidos
atribuídos pelos professores a suas práticas avaliativas em sala de aula. Dessa questão fundamental
decorre a escolha metodológica: quem quer entender o sentido que alguém confere ao seu mundo e às
suas práticas deve oferecer à palavra aos sujeitos pesquisados e, portanto, escolher uma metodologia
qualitativa (GIL, 1989; ISKANDAR, 2007; LAVILLE; DIONE, 1999; MARCONI; LAKATOS, 2006; RUIZ,
1995; SANTOS FILHO; GAMBOA, 2002; SEVERINO, 2000).
A pesquisa qualitativa oferece importante contribuição, porque interessa a inteligibilidade dos fenômenos
sociais e o significado e a intencionalidade que lhe atribuem seus sujeitos. Procurei seguir uma
metodologia qualitativa/interpretativa, com o intuito de analisar os discursos dos professores e, assim,
compreender o sentido que o avaliar tem para eles. As pesquisas qualitativa e quantitativa encontram-se
muito próximas; conforme salienta André (1990), quantidade e qualidade estão extremamente
relacionadas. Aqui, entretanto, interessa mais entender a forma como o professor interpreta e confere
sentidos às suas experiências ao longo do processo avaliativo.
De um modo geral, pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização de entrevistas, quase sempre
longas e semiestruturadas. A minha opção por entrevistas (gravadas) é por entender que os entrevistados
poderiam aprofundar mais suas afirmações, ficando mais livres para usar as próprias palavras, sem se
limitarem ao rol de alternativas que um questionário fechado impõe, mesmo sabendo que, no caso da
entrevista, existe maior dificuldade para o processo de codificação das respostas, pois há uma
interpretação subjetiva por parte do pesquisador. O roteiro de entrevistas foi escolhido por ter uma
capacidade de abrangência mais aprofundada e detalhada de determinadas inquietações do pesquisador.

3. Resultados e discussões

3.1 A função da avaliação e o habitus corporificado em sala de aula
... A função do professor na atualidade é... apresentar para o aluno novas formas de compreender a
realidade... mas a função da avaliação é mostrar pra o aluno... que ele precisa se preparar para a vida lá
fora... Cabe ao professor perceber qual a participação do aluno em sala de aula... como esse aluno vai sair
daqui...depois desse muro... Por isso a avaliação é importante... Ela (um minuto de silêncio por parte do
professor) é importante quanto ao conteúdo e quanto ao lado pedagógico; o regime exige isso... (E16).

Na fala desse professor, com vasta experiência na docência, chama a atenção algumas expressões usadas
quando ele trata da função da avaliação: “realidade”, “preparar para a vida”, “a avaliação é muito
importante” (E16). Quanto à palavra “realidade”, é curioso observar que esse professor entende bem o
sentido de se compreender a realidade vivenciada pelos alunos (mostra exemplos desenvolvidos por ele

Pág.5/9



usando vídeos e discussões). Mas, ao longo de nossa entrevista, ele diz que não pode fazer “muita coisa
sozinho”. Ora, o que seria essa “muita coisa” referida por esse professor? Certamente aparecem aí suas
limitações e as complexidades de avaliar e compreender todos os sujeitos envolvidos nesse processo.
Arrisco entender essa “muita coisa” como a não delimitação do papel do professor. A escola e os
documentos oficiais (a Lei de Diretrizes da Educação e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio) não conseguem definir e clarificar o papel e a função do professor na contemporaneidade.
Já a expressão “preparar para a vida” reflete uma preocupação comum entre os professores (E11 também
a utiliza). Porém, faz-se necessário refletir sobre o que significa preparar para vida: ensinar o jovem a
usar um iphone-4, um smartphone? O Google earth? Ensinar o aluno a entender a formação do corpo
humano ou o mapeamento humano ou, ainda, a formação econômica do Brasil e do mundo? Se eu
procurasse colher informações sobre o sentido da expressão em análise, obteria algumas dezenas de
laudas digitalizadas ou outra tese. No entanto, restrinjo-me a dizer que essa é uma expressão polissêmica
e arriscada, deixando o professor vulnerável e com poucas possibilidades de sair desse terreno arenoso no
contexto atual.
A terceira expressão, a frase “a avaliação é muito importante”, está presente nos discursos de pelo menos
90% dos pesquisados (E1, E2, E3, E5, E8, E9, E16...). A grande dificuldade é compreender por que a
avaliação corporificada e naturalizada é muito importante para esses professores.
Dissecar esse relato é um “problema”, pois, no imaginário construído historicamente, repousa a concepção
de que a avaliação,
“serve para a vida além da escola” (E8);
“para o vestibular” (E9);
“se preparar para o Enem e para os concursos de forma geral” (E5);
“para os concursos” (E10);
“para se dar bem na vida profissional” (E17), dentre outras finalidades.
Porém, nos discursos analisados, não aparece um bloco de professores com a proposta de romper com
esse modelo legitimado. A avaliação petrificada no espaço escolar impede que eles notem outras
possibilidades relevantes para esse processo: construir novos sentidos para ele; discutir questões
teórico-metodológicas que auxilie de fato os sujeitos para que compreendam as novas representações
sobre a vida, as relações de saber, a necessidade de compreender as relações humanas etc.
O habitus da avaliação legitimou-se no espaço escolar, fazendo com que os professores, ao invés de se
empenharem no ensinar e, consequentemente, centrarem-se na aprendizagem dos alunos, se ocupem, na
maior parte do tempo, com avaliações constantes, que acabam tornando a sala de aula um lugar insólito,
de modo que os alunos preferem os corredores, as salas de vídeo e a quadra da escola a estarem nela
aprendendo e produzindo saberes juntamente com seus professores.
Em contrapartida, muitos professores (por várias razões), com seus déficits de formação intelectual, não
conseguem “seduzir” e encantar seus alunos no sentido de ensinar-lhes coisas interessantes e
significativas para sua vida. E, diante dessas incertezas, os alunos (segundo os relatos dos professores
entrevistados) demonstram grande preocupação com a obtenção de notas. Conversei informalmente com
alunos, nos corredores, diversas vezes e, ainda, ministrei um curso de Filosofia de vinte horas a alunos do
segundo e terceiro ano na Escola Estadual Machado de Assis e, em quase todas as aulas, esse ou aquele
aluno interferia para saber se tal conteúdo apareceria na atividades avaliativas. É de fato a legitimação do
habitus da avaliação.
Finalizando – por enquanto

Na análise dos docentes sobre o(s) sentido(s) atribuídos pelos professores a(s) práticas de avaliação(ões),
é possível perceber uma concepção real e concreta, que permeia as práticas pedagógicas do cotidiano
escolar, e uma outra concepção, ideal, presente no imaginário dos professores entrevistados.
Os primeiros resultados de minha investigação apontam que a concepção teórica da avaliação da
aprendizagem está relacionada com o reconhecimento do papel que a avaliação deve desempenhar. As
respostas dos professores que entrevistei revelam que a avaliação como parte de um processo avaliativo
ainda é pouco utilizada; a avaliação ainda ocorre na perspectiva de verificar se o conteúdo foi apreendido
pelo aluno.
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Há respostas que entendem o ato de avaliar como diagnóstico para modificar a metodologia, porém o que
consigo perceber é um diagnóstico do conteúdo que o aluno não aprendeu. As concepções dos professores
sobre o que é avaliar, sobre como fabricam “suas avaliações,” privilegiam a função de verificar o conteúdo,
o que demonstra um relacionamento conflitante com a avaliação na sala de aula.
Dessa forma, os sentidos atribuídos pelos professores ao processo de avaliação demonstram que eles
entendem a importância da avaliação da aprendizagem escolar, mas ainda não encontraram a forma “mais
correta” de encaminhar esse procedimento em sua prática cotidiana.
Os professores da Escola Estadual Pátroclo Silva e os da Escola Estadual Machado de Assis que entrevistei,
apesar de usarem um discurso que aponta para o entendimento de avaliação processual e contínua de
caráter investigativo, ainda não superaram as práticas “autoritárias” e classificatórias. Certamente se trata
das próprias contradições em que estão inseridos. Nos discursos, entre idas e vindas, deslizes e acertos,
eles estão enjaulados nas contradições de suas realidades.
Nas respostas, os professores se distanciam (de certa forma) do aluno ao longo do processo. Fica, assim,
comprometida a qualidade do ensino, frustrando-se o processo de avaliação, frustrações, essas, que nem
sempre é entendida. Embora tente, o professor não participa concretamente da avaliação da
aprendizagem, porque não dá sentido a ela. Ora, mais afinal que sentido é esse?
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