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Resumo:

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de estudo de caso, que visa analisar a prática da avaliação escolar
no processo de aprendizagem dos alunos nas aulas de teatro. Questiona o modelo vigente da avaliação
escolar e sua aplicabilidade nas aulas de teatro, propondo outras possibilidades de se avaliar, que não
estejam baseadas unicamente na atribuição de notas concedidas aos alunos, reforçando as práticas
“bancárias” de ensino. O trabalho busca através da avaliação mediadora um caminho para uma prática da
avaliação escolar de forma processual e dialógica para um novo olhar da avaliação da aprendizagem
escolar em teatro.
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Resume:

This is a qualitative research, case study, which aims to analyze the practice of school evaluation in the
learning process of students in acting classes. Questions the current model of school evaluation and its
applicability in acting classes, proposing to evaluate other possibilities, which are not based solely on the
allocation of grades awarded to students, reinforcing practices "banking" education. The job search by
evaluating mediating a path to a practical school evaluation of procedural and dialogical way for a new
look at the assessment of learning in school theater.
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Desde que entrei no curso em Licenciatura em Teatro, a avaliação escolar vem me inquietando e me

fazendo refletir sobre tudo o que a envolve. Isso porque, na minha prática como estudante e professor,

tenho me deparado com diversas situações que me fazem questionar o modo de avaliar à qual os alunos

do ensino básico formal estão submetidos. Sabe-se que esse sistema avaliativo se faz através da nota, em

que um número é atribuído ao aluno como representação do seu rendimento ao longo do ano; um número

que dá o acesso ao aluno para a série subseqüente. Mas esse modelo de avaliação traz consigo inúmeras

conseqüências, pois devido ao fato dessa nota ser exigida pelo Sistema Educacional Brasileiro, tanto os

professores como os alunos, acabam apenas por visar a nota como objetivo principal não dando, muitas

vezes, importância ao processo educacional como um todo.

Como exemplo disso, Alves (2004, p.13) diz: “É fácil obrigar o aluno a ir à escola. O difícil é convencê-lo a
aprender aquilo que ele não quer aprender”. Com isso, observo que esse modelo de avaliação visa à
obrigação do êxito e não à vontade de aprender, pois o aluno se sente motivado a estar na escola e nas
aulas, devido a essa nota que o professor terá que atribuir a ele, como prestação de contas às instâncias
institucionais do Sistema Educacional Brasileiro.

Como professor de teatro, questiono bastante esse sistema avaliativo pelo fato do teatro trabalhar com o
criativo, o imaginário, o que envolve um processo artístico de cada aluno. Não quero aqui dizer que outras
disciplinas e outros campos do saber não trabalhem com esses elementos e com esses processos, mas vou
apenas me ater à área da qual faço parte, estudo mais a fundo e ministro aulas. Percebendo isso, acredito
que a nota não consegue representar o quanto o aluno aprendeu durante o processo das aulas; então,
como avaliar o processo de aprendizagem em aulas de teatro

A partir das ideias trazidas pelos jesuítas e da influência do Positivismo na educação brasileira, o nosso
modelo atual da avaliação escolar acabou por ser constituído em lei, a partir da criação da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional. Irei me ater a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, que é o modelo atual e
sobre o qual me debruçarei mais a fundo, em que existem diversas questões voltadas para a avaliação
escolar. No capítulo segundo, art. 24, parágrafo V diz que:

A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação
contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os
de eventuais provas finais (BRASIL, 1996).

Mas na prática não é isso que vem acontecendo, pois se valoriza muito mais o quantitativo do que o
qualitativo, visto que uma das ferramentas mais utilizadas para se avaliar são as provas e os exames, que
mensuram o conhecimento de forma estanque, buscando-se apenas a obtenção da nota para verificar
como estão os alunos na aquisição de conhecimento, pois, para o Sistema Educacional “as curvas
estatísticas são suficientes, pois demonstram o quadro global dos alunos no que se refere o seu processo
de promoção ou não nas series escolares”, (LUCKESI, 1995, p.23), sendo essa questão agravada pelo fato
de “não mais poder reprovar”, utilizando-se do método da dependência. Outra observação é sobre a
avaliação contínua e cumulativa, o que por muitas vezes não acontece haja visto que nem sempre a
avaliação ocorre de forma processual, pois todo o conhecimento do aluno é “testado” somente no
momento da prova. Lordêlo (2010) afirma que:

A avaliação processual permite: 1) Fazer um acompanhamento do ritmo da
aprendizagem; 2) Ajustar a ajuda pedagógica às características individuais dos
alunos, e, 3) Modificar estratégias do processo. Ela ocorre, portanto, ao longo do
processo ensino e aprendizagem e não ao final do ciclo ou da unidade. Ela
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acontece para que se conheça o que o aluno já aprendeu e o que ele ainda não
aprendeu, para que se providenciem os meios para que ele aprenda o necessário
para a continuidade dos estudos. (LORDÊLO, 2010, p.18)

Mas nem mesmo os sujeitos da avaliação escolar, em sua maioria, entendem essa avaliação processual,
como afirma Luckesi (1995):

O sistema de ensino está interessado nos percentuais de aprovação/reprovação
do total de estudantes; os pais estão desejosos que os filhos avancem nas séries
de escolaridade; os professores se utilizam permanentemente dos procedimentos
de avaliação como elementos motivadores dos estudantes, por meio da ameaça;
os estudantes estão sempre na expectativa de serem aprovados ou reprovados.
(LUCKESI 1995, p.18).

Com isso, percebe-se o desejo e a preocupação, por partes dos sujeitos, pela aprovação para as séries
subseqüentes. Essa aprovação/reprovação está intimamente ligada à nota, pois é através dela que irá se
expressar o quanto de conhecimento aquele aluno tem e adquiriu durante o processo de aprendizagem,
levando-o conseqüentemente a ser aprovado ou não. Por essa razão, a nota é tida como um “objeto” de
barganha, apresentando-se como instrumento motivador, ameaçador, bonificador ou o que convém o
momento. Muitas vezes a nota é encarada como um elemento de punição, “a atual prática da avaliação
escolar estipulou como função o ato de avaliar a classificação e não o diagnóstico, como deveria ser
constitutivamente”, (LUCKESI, 1995, p.34). Isso significa que nesse sentindo a avaliação perdeu a sua
função de repensar e refletir o caminho que está sendo seguido, as práticas que estão sendo utilizadas e
até que ponto o processo de aprendizagem está acontecendo de fato, fazendo com que a ação avaliativa,
que é um processo dinâmico, se torne um ponto definitivo de chegada.

Percebe-se que falar sobre avaliação escolar não é uma tarefa simples, pois os sujeitos da avaliação a
entendem e a veem com objetivos diferentes. Entretanto, entro agora em uma seara mais específica, que
é a avaliação na arte. Esse processo de avaliação na arte, também se faz bastante complexo, isso porque
a arte da qual me refiro é feita pelo homem criativo, pois como diz Ostrower (1987, p.4) “consideramos a
criatividade um potencial inerente ao homem, e a realização desse potencial uma de suas necessidades”;
sendo assim, a arte está intimamente ligada ao potencial humano criativo, tendo então a necessidade do
fazer artístico. É importante salientar que “as potencialidades e os processos criativos não se restringem,
porém, à arte” (OSTROWER, 1987, p.4), mas irei me ater à discussão no campo da arte.

Esse potencial criador está intimamente ligado ao homem, devido ao fato dele ser um ser sensível. Assim
concordo que: “O homem será um ser consciente e sensível em qualquer contexto cultural. Quer dizer, a
consciência e a sensibilidade das pessoas fazem parte da sua herança biológica, são qualidades
comportamentais inatas.” (OSTROWER, 1987, p.4). Com isso Ostrower também afirma que “como
processos intuitivos, os processos de criação interligam-se intimamente com o nosso ser sensível. Mesmo
no âmbito conceitual ou intelectual, a criação se articula principalmente através da sensibilidade.”
(OSTROWER, 1987, p.12).

Portanto, pode-se perceber que a arte trabalha com dois elementos bastante pessoais e subjetivos: a
criação e a sensibilidade. Sensibilidade essa que está “baseada numa disposição elementar, num
permanente estado de excitabilidade sensorial, é uma porta de entrada das sensações” (OSTROWER,
1987, p.5). Sendo assim, o potencial criativo e a sensibilidade se tornam algo pessoal e particular de cada
indivíduo e assim o é no fazer artístico, um processo individual, em que cada pessoa através das
referências que estão a sua volta produzem e avaliam de acordo com o seu modo de ver e sentir.

Por isso, alguns métodos foram criados para a avaliação da aprendizagem em artes, como a avaliação
autêntica. A partir das ideias de Zimmerman (1997) e Boughton (1995), esse tipo de avaliação requer que
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os alunos atuem de maneira que não exemplifiquem os tipos de comportamento que alguém usaria para
manifestar seu conhecimento em um contexto cultural. Busca alternativas com base no desempenho do
aluno, através de recursos que desenvolvem conhecimento, habilidades e técnicas, como anotações de
observações de professores em forma de lista de verificação ou relatos de eventos; notas de entrevistas
compiladas em forma de discussão do professor com os estudantes sobre seu trabalho de arte; habilidades
e conceitos recentemente adquiridos que os alunos compartilham com seus pares etc.

Portanto, segundo estes autores, os alunos podem aprender com a discussão, debate, os questionamentos
e assim a aprendizagem da arte pode ser melhor revelada pela verificação de uma grande variedade de
habilidades em lugar de apenas pela verificação de tarefas escritas.

Como foi visto a avaliação do conhecimento do aluno, comumente se dá através de provas e exames, que
são aplicados pelo professor com o intuito de, a partir desses instrumentos, obter o quanto o aluno sabe
ou não em relação a determinados conteúdos, atribuindo-lhe uma nota, satisfatória ou não a depender do
seu desempenho sobre os critérios específicos de cada instrumento de avaliação, como afirma Luckesi
(1995):

Os sistemas de exames, com suas consequências em termos de notas e suas
manipulações, polarizam a todos. Os acontecimentos do processo de ensino e
aprendizagem, seja para analisá-los criticamente, seja para encaminhá-los de
uma forma mais significativa e vitalizante, permanecem adormecidos em um
canto. De fato, a nossa prática educativa se pauta por uma ‘pedagogia do
exame’. Se os alunos estão indo bem nas provas e obtêm boas notas. (LUCKESI,
1995, p.21)

Mas esse processo de avaliação do conhecimento através da nota sob a forma de verificação, além de não
trazer melhorias para o ensino e aprendizagem, pois os alunos decoram os conteúdos e os reproduzem,
impõe aos educandos conseqüências negativas, porque eles acabam vivendo sobre o medo do erro e da
ameaça da reprovação, como afirma Hoffmann (2003):

Venho criticando a rotina de atribuição de notas às tarefas que os alunos fazem
em todos os graus de ensino. Provas marcadas, recuperação ou substituição de
notas, conferem ao trabalho do aluno um significado de obrigação, que ele
cumpre penosamente. Nessas ocasiões não se avalia os educandos em suas
crenças verdadeiramente espontâneas, mas os induzimos à memorização, à
reprodução da fala do professor, do texto do livro. (HOFFMANN, 2003, p.68)

Portanto, é perceptível a dificuldade, dentro de um processo de ensino-aprendizagem, por parte dos
professores, em estabelecer uma relação entre os critérios de avaliação e as notas necessárias para a
prestação de contas exigidas pelas instâncias institucionais do Sistema Educacional Brasileiro. Então, qual
seria a forma adequada para avaliar a aprendizagem do aluno, que não esteja atrelado ao sistema de
provas, exames e notas

Trago aqui uma possibilidade que pode ser útil na busca por essa mudança no modo como a avaliação
escolar é constituída, podendo se dar através de observações dos alunos, procurando identificar o
desenvolvimento pessoal em sala de aula, assim como a pré-disposição a participar/vivenciar a
experiência proposta, refletindo e discutindo a construção do conhecimento. Essa ideia foi chamada por
Hoffmann (2003) de avaliação mediadora:

A avaliação mediadora exige a observação individual de cada aluno, atenta ao seu
momento no processo de construção do conhecimento. [...] Ao invés do
certo/errado e da atribuição de pontos, fazer comentários sobre as tarefas dos
alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes oportunidades
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de descobrirem melhores soluções. (HOFFMANN, 2003, p.62-67)

Com isso, a avaliação deixa de ser apenas um juízo de valor concedido a alguém, e passa a ser uma
ampliação de oportunidades, de troca de mensagens e significados, confrontos de ideias entre educador e
educando em busca de um saber qualitativo. Dessa forma, o professor deixa de ter a função de um
“depositário em um recipiente a ser enchido” Freire (1987), e o aluno pode refletir sobre suas ideias em
construção para que seja cada vez mais autônomo em suas buscas. Com relação a isso Hoffmann (2003),
afirma:

A perspectiva da avaliação mediadora pretende, essencialmente, opor-se ao
modelo do ‘transmitir-verificar-registrar’ e evoluir no sentindo de uma ação
reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, elucidar, favorecer a
troca de ideias entre e com os alunos, num movimento de superação do saber
transmitido a uma produção de saber enriquecido, construído a partir da
compreensão dos fenômenos estudados. (HOFFMANN, 2003, p.116)

Acredito que nas aulas de teatro a prática da avaliação mediadora se torna ainda mais coerente e
eficiente, no sentindo de avaliar o conhecimento do aluno dentro de um processo de aprendizagem. Isso
porque, como já foi explicitado anteriormente, a arte está intimamente ligada ao potencial criativo humano
e essa criatividade é subjetiva e particular de cada indivíduo.

Portanto, num modelo de avaliação em que se analisa o desenvolvimento do aluno a partir da sua
potencialidade e observa o processo de construção do conhecimento, o ato avaliativo acompanha o caráter
dinâmico dessa construção, sem perder ao mesmo tempo o que cada um interpreta e observa, tanto em
relação ao processo de aprender, quanto ao próprio conteúdo de aprendizagem.

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes podemos encontrar indicativos para uma avaliação
mediadora, como por exemplo:

O professor na sala de aula é primeiramente um observador de questões como: o
que os alunos querem aprender, quais as suas solicitações, que materiais
escolhem preferencialmente, que conhecimento têm de arte, que diferenças de
níveis expressivos existem, quais os mais e os menos interessados, os que
gostam de trabalhar sozinhos e em grupo, e assim por diante. A partir da
observação constante e sistemática desse conjunto de variáveis e tendências de
uma classe, o professor pode tornar-se um criador de situações de aprendizagem.
A prática de aula é resultante da combinação de vários papéis que o professor
pode desempenhar antes, durante e depois de cada aula. (BRASIL, 1997, p.67)

Dessa forma, o professor estará sempre renovando a sua prática e conseqüentemente o seu modo de
analisar e avaliar seus alunos, pois cada um deles tem uma história, vivência e leitura de mundo pessoal e
diferente. Isso exige uma prática avaliativa dialógica e mediadora, um processo de descoberta coletiva,
mediatizada pelo diálogo entre educador e educando, o que não acontece no modelo vigente da avaliação
escolar, que traz práticas engessadas e verdades absolutas, não respeitando as individualidades.

Outro processo que vem atrelado à avaliação mediadora é a autoavaliação. Isso porque esta traz ao aluno
um momento de autonomia, de reflexão sobre sua aprendizagem e com isso o educador passa a conhecer
melhor o seu educando podendo contribuir ainda mais para seu processo. A autoavaliação auxilia no
processo da avaliação mediadora; nesse sentindo concordo com Hoffmann (2001, p.54) que diz: “para o
aluno auto-avaliarse é altamente favorável o desafio do professor, provocando-o a refletir sobre o que está
fazendo, retomar passo a passo seus processos, tomar consciência das estratégias de pensamento
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utilizadas”. E a avaliação que proponho vai justamente por esse viés, em que o professor promove ações e
desafios aos estudantes para reflexão e ele também reflete sobre seus processos didáticos.

Então, a possibilidade de uma construção em sala de aula, pode vir através do processo da avaliação
mediadora, como afirma Hoffmann (2001):

O processo avaliativo, em sua perspectiva mediadora, destina-se assim, a
acompanhar, entender, favorecer a contínua progressão do aluno em termos
destas etapas: mobilização, experiência educativa e expressão do conhecimento,
no sentido de favorecer a abertura do aluno a novas possibilidades. (HOFFMANN,
2001, p.81)

Portanto, a avaliação da aprendizagem do aluno em um processo educacional, não precisa e não deve ser
necessariamente expressada através da nota, em um processo classificatório, mas através de um processo
de construção mútua entre educador e educando.

Entendido esse processo da avaliação mediadora como uma possibilidade para uma construção
metodológica em sala de aula, percebem-se as dificuldades encontradas na aplicabilidade e manutenção
dessa ideia dentro de um cotidiano escolar, pelo fato da escola ter que prestar contas a um sistema
educacional, que está inserido na ordem capitalista. Essa inserção tem relação direta com o modelo
vigente de avaliação e há uma cobrança e exigência por parte dos alunos, pais, sistema de ensino etc.
Então, como podemos pensar na mudança desse sistema e nesse novo olhar sobre a avaliação escolar

Primeiramente, acredito que é necessário entender que em um processo de avaliação escolar, todos os
sujeitos são avaliadores e avaliados, como Oliveira (1998, p.133) diz: “eu avalio, tu avalias, ele (ela)
avalia, nós avaliamos, vós avaliais, eles (elas) avaliam, ou seja, todos os envolvidos em um processo
avaliam tudo o que esta acontecendo”. Partindo dessa lógica, pode-se então, vislumbrar uma avaliação
escolar mais justa, coerente, que valoriza realmente o processo de aprendizagem, pois “de uma maneira
ou de outra, avaliar consiste sempre em dar uma informação ao aluno sobre a qualidade do seu trabalho”.
(BARLOW, 2006, p.149).

Sendo assim, nas aulas de teatro essa forma de avaliação não se faz diferente. É necessário que o aluno
seja avaliado processualmente, através de bate-papos ao final das aulas, relatórios ou diários de bordo,
semanais, mensais etc., observações do empenho e da disposição do aluno em participar/vivenciar a
experiência ou de qualquer outro critério e atividade que busquem um diagnóstico e uma análise do
caminho que o aluno está percorrendo. Dessa forma o professor terá subsídios para avaliar o
desenvolvimento do aluno no processo de aprendizagem e conseqüentemente poderá ser avaliado pelos
alunos e por si próprio, construindo a ideia de que em um processo educacional todos são avaliados e
avaliadores.

Portanto, é preciso que se promova esses e outros possíveis caminhos de aprendizagem e de motivação,
que não sejam unicamente através da nota. É necessário que todo um pensamento em relação ao nosso
sistema avaliativo seja revisto, a questão das provas e exames, os vestibulares, a função da escola em
formar profissionais e quase nunca cidadãos. Sem essa reflexão será ineficaz toda e qualquer proposta que
busque ser dialógica, construtiva e autônoma no processo educacional e da avaliação da aprendizagem do
aluno.

Então, na busca desse novo olhar da avaliação escolar, todos os sujeitos, pais, sistema de ensino,
profissionais da educação, professores e alunos, tem e devem refletir sobre a avaliação não só em aulas
de teatro, mas em matemática, português, história, geografia etc.; sobre a nossa avaliação escolar como
um todo, ressignificando-a.
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