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RESUMO

“A avaliação pode ser considerada como uma estratégia de ensino que permite reconhecer as teorias [...] e
as hipóteses formuladas pelos alunos”, é desta forma que Boggino (2009, p. 80) concebe este instituto
pedagógico, indispensável para a ação educativa. Neste artigo, construído a partir de pesquisa realizada com
professores/as da Educação Básica, de uma escola pública estadual, trazemos à baila concepções que
educadores/as têm quanto à estratégia pedagógica que possibilita ratificações e/ou retificações dos caminhos
e das formas de caminhar. Para a realização da pesquisa, recorremos à observação nãoestruturada e a
aplicação de questionários. Os diálogos que possibilitaram a análise dos dados foram efetuados com Demo,
Luckesi, Romão e outros. Os resultados, a priori, demonstram certo alinhamento entre a Pedagogia
Tradicional e a concepção de avaliação dos/as professores/as.

Palavras-chave: Avaliação. Concepções de professores/as. Pedagogia Tradicional.

ABSTRACT

"The assessment tests can be considered as a teaching strategy that allows us to recognize the theories [...]
and hypotheses made by the student", this is how Boggino (2009, p. 80) conceives this pedagogical institute,
essential to the educational practice. In this article, constructed from a research conducted with teachers from
the Basic Education of a public school, we bring to the fore ideas that educators have regarding as
pedagogical strategies that enables ratifications and / or corrections of the paths and ways of evaluate. To
conduct the survey, we used the nonstructured observation and questionnaires. The dialogues which enable
the analysis of the data were performed with Demo, Luckesi, Romão and others. The results, in a first
moment, show some alignment between the Traditional Pedagogy and the conceptions of the assessment of
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the teachers.

Keywords: Evaluation. Conceptions of teachers. Traditional Pedagogy.

PRIMEIRAS PALAVRAS

Não conseguimos conceber a prática pedagógica alheia à avaliação. As discussões/reflexões, portanto (e em
nosso olhar), não devem ter como residência única a utilização ou não de estratégias avaliativas, precisam
tratar também (e, quiçá, principalmente) sobre as maneiras, pedagogicamente corretas, para se avaliar,
sobre os tempos destinados à implementação (sistematizadas) de procedimentos avaliativos e sobre as
concepções filosóficas, sociológicas e pedagógicas que, conscientemente ou não, embasam os processos
avaliativos.

A relação entre o ato pedagógico e a avaliação é tão embrionária que qualquer tentativa de separar estes dois
elementos resultaria, implacavelmente, no falecimento do outro. Similares a irmãos siameses conectados por
órgãos vitais, o fazer pedagógico e as práticas avaliativas seguem juntos, de tal modo que um possibilita e
vitaliza o outro. Não há, consequentemente (e este é nosso entendimento), nenhuma possibilidade de fazer
educação formal se a avaliação não se fizer presente. Mesmo porque representa o momento em que (e
precisa ser compreendido assim) projeto políticopedagógico, práticas de ensino, estratégias de aprendizagem
(e outros elementos) são verificados, analisados, postos à prova. Este parece ser também o entendimento de
Hoffmann (1991) ao compreender avaliação como ação mediadora, provocativa, capaz de gerar reciprocidade
entre os atores principais da ação educativa: “Professor e aluno buscando coordenar seus pontos de vista,
trocando idéias [sic], reorganizandoas” [grifos da autora]. (HOFFMANN, 1991, p. 67).

A prática pedagógica que abarca, no sentido de avaliação, o entendimento de construção com o outro,
onde/quando educadores/as e educandos/as refletem e constroem caminhos e formas de caminhar, cremos
nós, contribui para formação de cidadãos ativos, aqui compreendidos na semântica que lhe é atribuída por
Ferreira (1993), ou seja, o ator social que não tão somente busca o alcance dos direitos que lhe são próprios
(e muitas vezes negados), mas não descansa enquanto os direitos do outro também não forem garantidos.

Tratase, como se pode ver, de repaginação de concepções pedagógicas vinculadas a tendências liberais, as
quais, como nos lembra Libâneo (1990), sustentam a ideia de que a escola tem por função preparar os
indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Contrariamente, as
tendências pedagógicas progressistas advogam, como função da escola, a formação de sujeitos capazes de
contribuir para transformação da sociedade, que, no contexto capitalista, se apresenta excludente,
marginalizante, homicida até.

É a partir deste nosso entendimento que confeccionamos o presente artigo, cujo objetivo habita a
compreensão/entendimento das concepções que os/as professores/as da Educação Básica, de uma escola
pública estadual sergipana, localizada na capital do Estado (Aracaju), construíram em relação a este instituto
pedagógico (a avaliação) imprescindível, e, se bem aplicado, saudável à ação pedagógica coordenada por
professores e professoras em todas as partes do planeta.

A INCURSÃO INVESTIGATIVA E SEUS DIÁLOGOS

A incursão investigativa processouse em escola[iv] vinculada à Rede Estadual de Ensino (Sergipe),
circunscrita à Diretoria de Educação de Aracaju (DEA). Esta unidade de ensino (campo de nosso estudo)
encontrase localizada na capital do estado (Aracaju), em bairro de classe média (entretanto, o corpo discente
da escola originase de outras comunidades, notadamente de municípios adjacentes à capital). Conta com um
pouco mais de seiscentos alunos e trinta e sete professores (exatamente). Em relação a estes últimos, é
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importante registrar que, a partir de dados obtidos através de questionários, os quais foram respondidos por
sete profissionais[v], o que corresponde a 18,9% do corpo docente, apenas 02 (dois) não possuem
pósgraduação, sendo que, dentre os respondentes, há um mestre[vi].

Convémnos ressaltar que a opção pelo questionário, como instrumento de pesquisa, justificase porque “não
expõe os pesquisados a influências das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado” (GIL, 2008, p. 122). E
ainda porque favorece o alcance de um número grande de sujeitos em um tempo relativamente curto.
Acrescentamos que, tanto estudantes quanto professores/as responderam a questionários, os quais se
encontravam compostos por questões abertas e fechadas. Neste artigo, trataremos tão somente do
questionário destinado a professores/as – e apenas das questões que se remetem a Avaliação, buscando
dialogar com as tendências pedagógicas também esboçadas pelos/as professores/as.

Com o intuito de melhor compreender as falas dos/as professores/as, explicitadas no questionário,
recorremos à observação nãoestruturada, a qual, como nos ensinam AlvesMazzotti e Gewandsznajder,
caracterizase por não predeterminar os componentes do objeto de pesquisa que serão analisados pelo
pesquisador, “[...] eles são observados e relatados da forma como ocorrem, [...]” (ALVESMAZZOTTI;
GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 166). Portanto, acompanhamos os/as professores/as, no quotidiano da sala de
aula (e também fora dela, mas na escola), quando nos foi possível percebêlos/as e, a partir disto, entender,
com mais segurança, suas concepções de avaliação – localizandoas na tendência pedagógica correspondente.

Ainda em 2013, no primeiro quadrimestre daquele ano, iniciouse processo de construção do Projeto
PolíticoPedagógico da Escola Presidente. Para tanto, instituiuse um Grupo de Sistematização (GS) composto
por dois pedagogos/as, quatro professores/as, três estudantes (membros do Grêmio Estudantil) e um/a
gestor/a. A coordenação dos trabalhos foi atribuída a um dos pedagogos. O GS definiu que as reuniões
ocorreriam, ordinariamente, uma vez por mês, mas, extraordinariamente, poderiam acontecer sempre que a
necessidade exigisse.

O coordenador do Grupo de Sistematização construiu plano de trabalho e estratégias que deveriam ser
adotadas para a construção do PPP, considerando que os/as estudantes e familiares, personagens
indispensáveis à confecção do projeto, não residem no mesmo lócus onde se encontra situada a escola. O
questionário se apresentou como o procedimento de pesquisa mais adequado, vez que poderia, como já
dissemos, alcançar um número razoável de sujeitos em um tempo também razoável.

No questionário (composto por 47 questões, abertas e fechadas) destinado a professores/as, foram inseridas
duas perguntas relativas a Tendências Pedagógicas e outras duas referentes a Avaliação. Em relação às
Tendências Pedagógicas, assim se posicionaram os/as professores/as: Quando lhes foi perguntado “Que
concepção(ões) pedagógica(s) sustenta(m) a sua prática de ensino”, obtevese o seguinte resultado: 25%
afirmaram ser sua prática pedagógica alicerçada na Tendência Liberal Tradicional, outros 25% afirmam
apoiarse na Tendência CríticoSocial dos Conteúdos, 12,5% consideramse tecnicistas; outros 12,5%
disseram não saber a tendência pedagógica em que se ancoram, e os 25% restantes não responderam ao
questionamento.

Identificar a Tendência Pedagógica que sustenta a prática docente de professores e professoras
representava/representa, para nós, um objetivo indispensável porque espelha concepções de mundo
(filosófica, sociológica, antropológica e, consequentemente, pedagógica). E tais concepções atuam, de modo
próprio, na mobilização – aqui entendida como dinâmica interna, motor (CHARLOT, 2005) – destes/as
educadores/as para, também, avaliar. Mesmo porque compreendemos a avaliação como praxiológica, o que
lhe confere articulação embrionária entre teoria e prática. Em verdade, temos uma dificuldade imensurável de
conceber qualquer prática humana alheia a uma teoria que a sustenta e impulsiona, neste contexto,
obviamente, inserimos a atividade docente.

Reforçamos que, como nos lembram Libâneo (1994) e Gadotti (2008), as tendências pedagógicas podem ser
agrupadas em dois grandes grupos, liberais ou progressistas. No primeiro grupo alocamse aquelas que
entendem escola como espaço de adequação dos sujeitos ao status quo (exemplos: Pedagogia Tradicional,
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Pedagogia Renovada, Pedagogia Tecnicista); no segundo, estão aquelas que interpretam a escola como
instrumento de transformação social, sem, contudo, desconsiderar que a educação é uma construção da
sociedade, portanto, não lhe é atribuída função redentora, mas de conscientização e de instrumentalização
dos sujeitos, objetivando asseguralhes as ferramentas necessárias para construção de uma sociedade justa,
capaz de garantir a dignidade humana.

O posicionamento dos/as professores/as quanto à concepção pedagógica, cuja maioria (considerando os/as
que selecionaram uma tendência) alocouse nas tendências liberais (Tendência Liberal Tradicional = 25%,
Tecnicistas = 12,5% – o que corresponde a 60% daqueles/as que escolheram uma das tendências elencadas
no questionário) encontrase em sintonia com a prática (melhor seria: práxis) pedagógica concretizada
diariamente no chão das escolas, o que nos foi possível diagnosticar a partir da observação nãoestruturada
que efetivamos desde 2009.

Parecenos importante destacar que, dentre os/as professores/as que se inseriram em concepções
progressistas (25%), a escolha limitouse à tendência pedagógica CríticoSocial dos Conteúdos (de Dermeval
Saviani). Entretanto, parte deles desconhece o educador que erigiu os fundamentos daquela concepção. Ainda
em relação a estes/as mesmos/as profissionais, pensamos ser importante registrar que, na prática escolar por
eles/elas efetivada, em nenhum instante, durante o longo período de observação que realizamos,
conseguimos identificar elementos que comprovem a tendência supracitada, vez que, como sublinha José
Carlos Libâneo, para a Pedagogia CríticoSocial dos Conteúdos, o importante

[...] é que os conhecimentos sistematizados sejam confrontados com as experiências
sócioculturais [sic] e a vida concreta dos alunos, como meio de aprendizagem e
melhor solidez na assimilação dos conteúdos. Do ponto de vista didático, o ensino
consiste na mediação de objetivosconteúdosmétodos que assegure o encontro
formativo entre os alunos e as matérias escolares, que é o fator decisivo da
aprendizagem. (LIBÂNEO, 1994, p. 70).

Durante o período que observamos o fazer pedagógico de professores e professoras, da Escola Presidente,
não conseguimos detectar traços significativos da teoria de Saviani no quotidiano escolar, dentro ou fora da
sala de aula. É verdade que, em algumas situações, há certa tentativa de contextualização (exitosas, às
vezes) dos conhecimentos socialmente valorizados, que constituem os conteúdos escolares. Entretanto, uma
análise crítica dos saberes presentes nos conteúdos – e que norteiam e sustentam os projetos e práticas de
professores/as – é, em verdade, inexistente. Isto porque o livro didático se converte, na grande maioria das
vezes, em muleta (por mais contundente que pareça tal afirmação) dos/as profissionais do ensino.

Contestar os conhecimentos propalados pelos textos distribuídos, gratuitamente (?
), para os/as estudantes das escolas públicas, pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), pareceunos
que, para os/as educadores/as, configurase, muitas vezes, em heresia. Ainda prevalece a crença de que os
conceitos defendidos pelos livros didáticos são incontestáveis: talvez porque permaneça a crença na
neutralidade científica ou porque, como já dito, o livro didático é, de fato, o sustentáculo (único, muitas
vezes) da prática pedagógica de muitos professores e professoras.

Quanto à avaliação (e restringindonos aos questionários), lançamos três questões aos/às educadores/as: 1)
Como você define avaliação?
2) Que estratégia(s) de avaliação você considera mais plausível(is)?
3) Por favor, ordene as estratégias de avaliação indicadas abaixo, segundo a utilização que delas você faz
(coloque zero naquela(s) que você NÃO utiliza).

Em se tratando do primeiro questionamento, contabilizamos os seguintes resultados: 14,28% compreendem
a avaliação como mensuração da aprendizagem; 57,14% limitam a ação avaliativa a diagnóstico de
resultados; 14,28% escolheram a opção “outro” (sem, contudo, explicitar); outros 14,28% preferiram não
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responder à indagação. Dentre as opções elencadas no questionário, havia, além das escolhidas e expostas
acima: aferição de conteúdos ministrados e ato dialógico – que não foram selecionadas.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a avaliação deve ser compreendida como

Elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino; conjunto de ações cujo
objetivo é o ajuste e a orientação da investigação pedagógica para que o aluno
aprenda da melhor forma; conjunto de ações que busca obter informações sobre o
que foi aprendido e como; elemento de reflexão contínua para o professor sobre sua
prática educativa; instrumento que possibilita ao aluno tomar consciência de seus
avanços, dificuldades e possibilidades; ação que ocorre durante todo processo de
ensino e aprendizagem e não apenas em momentos específicos caracterizados como
fechamento de grandes etapas de trabalho. (BRASIL, 1997, p. 8384).

Se assim o é, obviamente, para que ela ocorra de forma a retificar caminhos ou ratificar formas de caminhar,
necessário se faz que seja dialógica. E não tão somente por isso: a avaliação que adota como princípio a
dialogicidade contribui positivamente para formação de cidadãos ativos – forma sujeitos e não objetos. E os
sujeitos que participam enquanto protagonistas (e não meros coadjuvantes) dos processos avaliativos – e
também de todo fazer pedagógico – aprende a reger sua própria vida, nutre sua autonomia, e tornase apto a
interferir nos rumos da sociedade, com propriedade.

Mesmo que, segundo Demo (1999), toda avaliação seja classificatória, visto que, de acordo com aquele autor,
“qualquer sociedade – não somente a capitalista – contém contextos classificatórios, porque as pessoas vivem
juntas dialeticamente, sobre terrenos polarizados” (DEMO, 1999, p. 17), não significa que ela precise ser
excludente. A classificação sugerida por Demo remetese à heterogeneidade social: não tão somente as
sociedades e as instituições são diferentes – elas o são porque as pessoas são diferentes; mas é a diversidade
humana (assim entendemos) que possibilita o desenvolvimento dos grupos sociais, das cidades, dos estados,
das nações.

Quanto à questão “Que estratégia(s) de avaliação você considera mais plausível(is)”, assim se posicionaram
os/as professores/as: 21,05% consideram as provas escritas os instrumentos mais adequados para avaliar
os/as estudantes; 15,78% afirmam ser os debates os procedimentos mais aconselháveis para a avaliação;
outros 21,05% definem que os seminários avaliam com mais qualidade educandos e educandas; 26,31%
fizeram opção pelos trabalhos em grupo; 10,52% preferem os trabalhos individuais, e 5,26% não
responderam à pergunta.

Defendemos que todos os instrumentos e estratégias de avaliação, que assegurem o respeito à diversidade
dos/as estudantes, considerando as formas de aprender, a formação de cidadãos, a contextura sociocultural
deles e delas, a individualidade dos sujeitos que garantem a ação pedagógica, são, inquestionavelmente
válidas. Contudo não presenciamos, em nenhum momento na escola – e limitamonos aos/às educadores/as
que responderam ao questionário – a utilização de seminários e/ou debates, nem como dinâmica de
desenvolvimento das aulas e muito menos como procedimento avaliativo.

Libâneo (1994, p. 195) define avaliação como “[...] uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho
escolar tanto do professor como dos alunos”. Segundo Haydt (2002), para o exercício desta reflexão devese
recorrer a instrumentos variados; dentre eles, a pesquisadora cita a aplicação de provas (que pode ser oral ou
escrita), a observação, a autoavaliação, os sociogramas. E lembranos que “a avaliação não tem um fim em
si mesmo, mas é um meio a ser utilizado por alunos e professor para o aperfeiçoamento do processo
ensinoaprendizagem” [sic].

Interessanos, neste ínterim, negritar (em relação à afirmação de Haydt) sobre a presença, em mesmo nível
(assim entendemos), de professores/as e alunos/as no processo de avaliação. Mesmo porque o fazer
pedagógico se efetiva no diálogo entre educadores/as (que também são educandos/as) e educandos/as (que
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também educam). É este processo dialético e dialógico que possibilita a emancipação dos protagonistas do
fazer educativo e a construção de uma sociedade justa e, por conseguinte, inclusiva.

Por fim, pedimos aos/às educadores/as que ordenassem os procedimentos e/ou instrumentos avaliativos, de
acordo com o uso feito por eles/elas no quotidiano das salas de aula: a maioria, 57,14%, recorre às provas
escritas (não utilizam provas orais); 14,28% não responderam ao questionamento, e 28,57% não
compreenderam (pareceunos) a indagação.

Como já sublinhamos linhas atrás, os instrumentos/estratégias de avaliação a que recorrem professores e
professoras encontramse, necessariamente, em sintonia com a concepção pedagógica que alimenta a práxis
docente dos/as profissionais – e isto parece ter encontrado nesta pesquisa um endosso.

Todavia, e este é o nosso temor, as concepções liberais não contribuem (ou o fazem muito levemente) para
reconfiguração de uma sociedade que se apresenta verticalizada e, por isso mesmo, excludente. Pensamos
que é preciso confeccionar práticas avaliativas que contribuam com a formação de sujeitos; contudo (e para
tanto), fazse necessário: a) analisar as tendências pedagógicas que embasam as ações de professores e
professoras, b) refletir com eles/elas as consequências que tais tendências trazem para a construção da
sociedade, c) e analisar a reciprocidade entre concepções pedagógicas e exclusão ou inclusão social.

À GUISA DE CONCLUSÃO

Compreender avaliação como aferição de aprendizagem, como ocorreu com a maior parte dos professores/as
que responderam ao questionário, parecenos preocupante, porque a depender dos instrumentos e/ou
procedimentos utilizados, a demonstração de conhecimentos, assim como de estratégias empregadas para
expôlos varia. Ou seja, para alguns/algumas alunos/s, responder a questões préelaboradas, em provas
escritas, é mais fácil, é exatamente o que eles/elas buscam; para outros, os debates, os seminários e as
dramatizações lhes permitem melhor verbalização das ideias, das concepções.

Outro ponto, ainda nesta seara, que consideramos importante, diz respeito à interferência que os
procedimentos/instrumentos avaliativos geram na formação dos sujeitos. A utilização exclusiva de recursos
que priorizam a repetição, a memorização de conceitos e fórmulas, não contribui para a formação de sujeitos
conscientes, críticos e participativos. Contrariamente, quando se busca estratégias que recorrem à reflexão, à
elaboração de pensamentos e ao embate de ideias, fortalecese a formação de cidadãos ativos, eliminase ou
reduzse significativamente a objetificação (no sentido de transformar homens e mulheres em objetos) dos
indivíduos.

O que aqui se busca advogar é a importância da educação (e obviamente nos referimos à educação formal)
na confecção de cidadão conscientes e atuantes socialmente. E isto não se limita à utilização de dinâmicas
que tornam as aulas mais agradáveis e, consequentemente, interessantes para os/as estudantes: a avaliação
é condição sine qua nom para esta construção, porque ela funciona como termômetro (que deve ser utilizado
pelos/as atores/atrizes protagonistas do processo educativo: educadores/as e educandos/as) para fortalecer
e/ou ressignificar a trajetória e os elementos utilizados para percorrêla.

Por fim, pensamos que se faz necessário sublinhar que o que aqui registramos resulta de diálogos temporais e
atemporais, com pessoas conhecidas e desconhecidas, em um mesmo espaço e em lugares longínquos.
Mesmo assim, se quisermos que nossas discussões tenham coerência e ganhem substância, tornase mister
que outros diálogos se efetivem e que as ideias se encontrem, desencontremse e confrontemse; desta
forma nutrese o conhecimento e dinamizamse as práticas (pedagógicas ou não).
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