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Resumo: 

Onde houver ato educativo, ou melhor, onde houver ações envolvendo seres humanos, lá 

sempre estará se processando uma forma de avaliação. Travestidos em formas diversas, os 

processos de avaliação ajudam a produzir verdades, a gerar práticas individuais ou coletivas, a 

constituir sujeitos, a fazê-los protagonistas de suas aprendizagens. Avaliar é, pois, uma ação 

inerente ao cotidiano do ensino, mesmo que alguns docentes não tenham completa consciência 

disso, e mesmo que nem sempre haja planejamento prévio dos momentos avaliativos. Em 

experiências realizadas com professores que atuam em nível superior, muitas vezes constata-se 

que a concepção acerca de avaliação carrega uma perspectiva meramente quantitativa, tendendo 

mais para o ato de medir e menos para o ato de efetivamente avaliar. Tais constatações levaram-

me a investir maior tempo para discussões sobre o tema em cursos e horas de formação, a fim 

de que os docentes pudessem assegurar-se de maior fundamentação teórico-metodológica em 

suas propostas pedagógicas. Este texto apresenta considerações sobre a alternativa que venho 

propondo ao desenvolver o conteúdo avaliação das aprendizagens junto a docentes 

universitários. A partir da rememoração de seus tempos de estudante, cada docente 

compromete-se a escrever sua narrativa, deixando vir à tona marcas significativas que tenham 

ficado na memória, sejam elas positivas, sejam elas lembranças que até possam causar algum 

sofrimento ao recordar. Embora com restrições impostas pela memória, é possível com 

frequência encontrar marcas indeléveis dos processos avaliativos como principal elemento entre 

os cenários escolares recordados: um verdadeiro pano-de-fundo de qualquer referência aos 

tempos de escola, independente das histórias trazidas à tona. Lembranças podem auxiliar os 

docentes a refletir sobre suas escolhas atuais, sobre como vieram a construir um determinado 

modo de ser professor/a. Ao longo deste texto, passo a incluir algumas destas rememorações 

que direta ou indiretamente aludem acontecimentos envolvendo avaliação em sala de aula, 

narradas por docentes universitários em reuniões e cursos de formação. Desdobram-se também 

reflexões feitas a partir das marcas que ficaram na memória, e que passam agora a serem 

relacionadas com concepções teóricas sobre o ato de ensinar, de aprender e, consequentemente, 

de avaliar. Tenho proposto aos docentes encarar o conjunto das práticas escolares e acadêmicas, 
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de ontem e de hoje, percebendo-as enredadas em diferentes concepções pedagógicas. Em outras 

palavras, a partir do contexto relembrado nas narrativas de seu tempo de estudante, discutem-se 

as abordagens teóricas ali subentendidas, confirmando-se que os processos avaliativos tem se 

constituído como práticas fundantes não só do cotidiano da escola, mas também da sala de aula 

universitária. Neste sentido, o tema da avaliação das aprendizagens, amparado em estudos 

teóricos e discutidos coletivamente, tem produzido significativas reflexões por parte dos 

docentes, inclusive com algumas mudanças em seus modos de conduzir propostas na sala de 

aula da universidade. 

 

Lembro-me da professora Dalva. Ela era especial, nos conduziu pelos caminhos da literatura 

e devo a ela a minha capacidade de memorização de poemas. Foi ela quem introduziu na 

escola o temido corredor de leitura, que na verdade mais parecia o corredor da morte. Eram 

colocadas classes de madeira, uma atrás da outra e ficávamos ali sentados, lendo um livro de 

histórias até chegar a nossa vez. Então éramos chamados  e íamos para frente da fila, 

sentávamos a frente de uma freira feroz e tínhamos que ler o livro, sem erros e sem gaguejar, 

em posição de leitura. Passei muito medo, mas aprendi a ler (Camile). 

 

De um modo geral, o trecho extraído das lembranças de Camile não se diferencia fundamentalmente 

de outros citados em pesquisas que tem a memória como objeto de investigação (FISCHER, 2011; 

GOODSON, 1992). Ainda que se leve em conta algumas restrições em torno do ato de rememorar 

(WEIDUSCHADT & FISCHER, 2009), é possível com frequência encontrar as marcas indeléveis de 

processos avaliativos como principal elemento entre os cenários escolares recordados. Estes se 

constituem como pano-de-fundo de qualquer referência aos tempos de escola, independente das 

histórias trazidas à tona.  

A narrativa acima integra um conjunto de registros colhidos entre professores e professoras durante 

um curso de aperfeiçoamento. Lembranças podem auxiliar os docentes a refletir sobre suas escolhas 

atuais, sobre como vieram a construir um determinado modo de ser professor/a. Ao longo deste artigo, 

passo a incluir algumas destas rememorações, em especial aquelas que direta ou indiretamente aludem 

acontecimentos envolvendo avaliação. Assim, proponho aqui olhar para o conjunto das práticas 

escolares – de ontem com de hoje – e percebê-las enredadas na tessitura daquele pano. Ou seja, no 

contexto de ações curriculares rememoradas, encarar os processos avaliativos como práticas fundantes 

do dia-a-dia escolar, e as memórias como possíveis dispositivos para refletir acerca da docência 

universitária, bem como da formação de professores para o século XXI (NÓVOA, 2009). 

Não se trata, entretanto, de acusar a avaliação escolar como detentora do poder maior ou como a 

formatadora dos alunos. Não se trata igualmente de identificar alguns professores como portadores de 
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um poder quase absoluto, ou como detentores de uma força maligna. Encarar a avaliação como 

poderosa, também não quer dizer que ela ocupe um locus específico. Trata-se de percebê-la como um 

poder que circula entre pontos múltiplos, ora identificado na figura do pai ou da mãe, ora no sujeito 

professora ou na instância da direção, na sociedade enfim. Cada sujeito passa a enredar-se neste 

emaranhado de forças a partir das micro-práticas do cotidiano. Há, de fato, um conjunto de ações 

disciplinadoras perpassando as noites e os dias dos estudantes (e, obviamente, dos seus pais e dos seus 

mestres).  

De forma visível ou nem tanto, onde houver atos educativos – ou, bem se pode dizer, onde houver atos 

envolvendo seres humanos – lá sempre estarão se processando mecanismos de avaliação. Travestidos 

em formas diversas, tais mecanismos ajudam a produzir verdades, a gerar práticas individuais ou 

coletivas, a constituir sujeitos (Foucault, 1998). Encarado desta maneira, este poder é aquele que se 

multidimensiona, se dispersa ou surge com nova roupagem. É este mesmo poder que seduz ou 

encontra resistências (FISCHER, 2002), e é ele também que, muitas vezes, engendra comportamentos 

opostos ao desejado por aqueles que o determinam. Assim, entre as lembranças dos tempos de escola, 

não é raro serem destacadas com maior vigor justamente as transgressões: Ah, guardo na lembrança o 

gosto pelas revistas em quadrinhos, proibido pelo colégio, sob alegação de que prejudicavam o aluno. 

Ocorre que quanto mais era proibido, mais nós tomávamos gosto pela leitura (Jorge).  

Tais práticas independem inclusive do gênero de quem as recorda, como se pode constatar ao ouvir o 

depoimento da professora Valquíria: Tinha uma coisa que era única, escorregar nas escadas da 

escola. O colégio tinha as escadarias de um material que parecia granito e era liso demais. Então 

quando não queríamos participar das aulas de piano, fugíamos em grupo de dois ou três e 

começávamos um verdadeiro campeonato de escorrega; sentávamos no começo da escada e vínhamos 

deslizando até embaixo. Era muito bom! Isso durou até sermos pegos e chegarem as advertências em 

casa. 

Pelas diferentes maneiras de o sujeito se apropriar das experiências vividas, o poder avaliativo pode 

igualmente revelar-se um tanto paradoxal. É o caso de Camile, citada no inicio deste texto, quando 

relembra: A professora Ângela era terrível, tinha as maiores unhas que já vi, era tão furiosa que mal 

respirávamos perto dela. Para esta mesma aluna, conforme se viu, a professora Dalva era especial. E 

especial justamente por ter introduzido na escola o temido corredor de leitura, que na verdade 

parecia mais o corredor da morte. Este e outros depoimentos reproduzem em parte o que, de fato, se 

processa na efetivação de nossas propostas curriculares, independente do tempo e do espaço que se for 

demarcar. Impossível pensar a escola, pensar a educação em suas mais variadas instâncias, sem aliá-

las diretamente a uma respectiva vontade de formar pessoas, a partir de determinadas crenças e 

pressupostos. Impossível, como decorrência, pensar tudo isso sem considerar os diferentes processos 
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avaliativos, incluindo seus mecanismos, visíveis ou não. Mas impossível igualmente é conseguirmos 

imaginar todas as implicações daí decorrentes.  

Entre as variadas maneiras como a avaliação da aprendizagem tem sido professada, vale lembrar 

aquela fundamentada na crença que se teve – e em parte ainda se tem, já que muitos professores ainda 

dela estão convictos: ensinar como sinônimo de transmissão; e avaliar, consequentemente, como 

sinônimo de mensuração daquilo que o aluno foi capaz de adquirir: a cada encontro tínhamos que 

citar a matéria da aula anterior, lá na frente da sala, uma forma de ensino na base do memorizar, 

afirmou Daniel em seu depoimento. Se encararmos as histórias escolares dos sujeitos, e a história da 

educação ao longo dos tempos, concluiremos que convicções enfatizando a memorização, por 

exemplo, só muito recentemente sofreram questionamentos. No Brasil é possível situar os primórdios 

do escolanovismo como tentativa primeira de romper com tais concepções. Posteriormente, em torno 

da década 70 do século XX, em pleno endeusamento do tecnicismo no sistema educacional, a 

avaliação foi incluída como assunto a ser novamente revisitado, questionando-se modelos 

denominados tradicionais. No lugar destes foram sendo propostos novos instrumentos e novas 

modalidades, tentando garantir maior objetividade nos modos de avaliar a aprendizagem. Interessante 

como esta questão de busca da máxima objetividade, ou seja, de fazer dos processos avaliativos uma 

ação de base científica não é de hoje18. Tais discussões, entretanto, circularam mais entre aqueles que 

lidavam com políticas educacionais do que entre aqueles que efetivamente vivenciavam a sala de aula. 

Na prática, efetivamente, estas ideias só vieram a se constituir como problema a ser tematizado na 

medida em que professores e professoras apossaram-se de tais críticas.  

Assim, ao longo da década de 1980 surgiram inúmeras resistências e questionamentos acerca da 

avaliação centrada na memória e reprodução. As críticas, porém, partiam de um patamar bastante 

diferenciado dos anteriores. Num momento em que se revigorava a luta pela democratização na 

sociedade brasileira, toda ação com resquícios de autoritarismo foi posta em xeque. Talvez tenha sido 

aquele um dos períodos mais férteis no que se refere a questionamentos das práticas avaliativas na 

escola. Entretanto, como professores, conseguimos falar e ver a cultura escolar somente a partir de 

“nossos próprios arquivos” e, por decorrência, somente do interior de suas regras que conseguimos 

refletir (Foucault, 1987). Por isso, talvez, rodopiamos em torno do mesmo tema, e ainda que criticando 

                                                      
18 No Rio Grande do Sul, já no final da década de 1940, a Secretaria do Estado de Educação e Cultura 
encaminhava toda a sua política seguindo modelos denominados científicos. Tal prática, porém, não foi 
privilégio apenas do que foi vivido entre nós gaúchos. A “aspiração de tudo medir cientificamente” passa a se 
tornar uma espécie de moda de época que busca elucidar a realidade sensível, medindo-a através de testes 
objetivos. Em 1945, o jornal Correio do Povo publicou uma longa reportagem elogiando os “métodos objetivos 
de verificação que empregamos no Rio Grande do Sul”. Depois de vários comentários positivos, justificados por 
estatísticas, a matéria encerra, dizendo: “Essa, em resumo, no setor do ensino primário, a obra realizada pelo RS, 
em cerca de oito anos de uma política educacional superiormente orientada no sentido do bem coletivo. Dela 
disse, com autoridade incontestável, o professor Lourenço Filho, que é sem precedentes no Brasil” (Fischer, 
1999). 
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o que se considerou o “outro” da avaliação, não temos conseguido senão “variações em torno do 

mesmo”. 

Seguindo nesta perspectiva, pretende-se revisar sucintamente algumas das tendências que tem 

permeado nossas práticas avaliativas ao longo do tempo. Correndo o risco de simplificação, nestas 

breves pinceladas se faz intencionalmente algumas opções, suprimindo aspectos significativos 

relacionados a teorias pedagógicas, por exemplo. Deixa-se de lado também algumas dimensões 

importantes que seriam talvez indispensáveis em se tratando da problemática da avaliação. Mas, como 

se sabe, tal tema nunca se esgota totalmente. Cada afirmação poderia ser desdobrada em seus 

correlatos filosóficos, sociológicos, psicológicos ou culturais. Aqui, entretanto, é preciso delimitar, 

discorrendo sobre traços marcantes, enunciadores de práticas que podem até mesmo parecer 

caricaturas  

Avaliar; valorar; valorizar; validar; estimar o mérito de; apreciar o valor de; reconhecer a grandeza 

de19. O ato que se caracteriza como avaliação é inerente ao ser humano em praticamente todas as 

circunstâncias do dia-a-dia. Tomar decisões faz parte do cotidiano: que roupa vestir, qual o trajeto a 

ser percorrido no trânsito, qual conta pagar primeiro, que resposta dar ao chefe, reagir ou não a 

provocação do aluno adolescente... Sempre que tivermos que decidir, estaremos optando entre 

alternativas, ou seja, em última análise, estaremos avaliando. Sempre, conscientes ou não, estaremos 

pressupondo alguns critérios que nos auxiliam na escolha: se estiver chovendo, e for hora de pique, e 

eu estiver com pressa, precisarei decidir por este ou aquele trajeto para almoçar em casa; ou quem sabe 

decidir não ir para casa, ou até mesmo nem almoçar. 

Na verdade, o ato de avaliar pode tomar dimensões de enorme responsabilidade, dependendo das 

circunstâncias. O que, entretanto, é comum em qualquer ato avaliativo é que ele sempre supõe uma 

tomada de decisão, um posicionamento. Implica em apreciar o valor, ou valores de objetos, 

acontecimentos, indivíduos. Avaliar é sempre tomar posição a partir de um ponto de vista (que sempre 

é a vista de um determinado ponto). Tal atitude traz implícita uma escala de valores, uma visão de 

mundo. 

Nesse sentido, o processo educacional é impensável sem a atitude avaliativa, tanto em 

situações formais quanto informais. Desde os anos 90, entretanto, o conflito de paradigmas 

epistemológicos parece ter intensificado o nível de ansiedade entre muitos docentes, 

especialmente entre aqueles professores e professoras mais conscientes de seu compromisso 

profissional. Tal fato justifica-se em grande parte pela multiplicação do acesso à literatura 

especializada e pelas inúmeras possibilidades dos fóruns de discussão, quando se ampliou a 

voz daqueles e daquelas diretamente envolvidos com a prática da sala de aula.  

                                                      
19  Buarque de Holanda, Aurélio, Dicionário da Língua Portuguesa, 1999. 
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Entretanto, quando não se possui dúvida alguma acerca de “como o aluno aprende”, igualmente não se 

tem dúvida sobre como avaliá-lo. Ou seja, se acreditarmos que o aluno aprende de tanto ouvir, de tanto 

ver, ou de tanto repetir, também acreditamos que ele mostra aprender ao reproduzir o que viu ou 

ouviu. Por isso, provavelmente, é tão comum ouvirmos entre as lembranças dos tempos de estudante 

histórias similares a de Valdir: A cada encontro tínhamos que citar a matéria da aula anterior, lá na 

frente da sala. Para o professor de Valdir, avaliar certamente significava medir o quanto ele fora capaz 

de adquirir. Tais professores, ainda hoje, elaboram testes (ou nome que se queira dar), cujas questões 

exijam que o respondente prove a quantidade do seu saber. Daí que tal concepção necessita de 

mensuração. Daí que calcular a média é inevitável. Daí que ter determinado dia e hora para a 

verificação da aprendizagem é também importante já que o aluno precisa se preparar, acondicionando 

previamente o que em seguida vai apenas reproduzir no papel20.  

É preciso salientar que professores, ao valerem-se de tais testes ou provas, estão sendo coerentes com 

seu modo de conceber o processo de conhecimento, inclusive propondo recompensas e castigos como 

recursos pedagógicos: Um fato marcante? Durante o segundo grau, a gente recebia prêmios pelo 

maior número de livros lidos... Eu memorizava com facilidade, lembrou Fernanda, em seu 

depoimento. Como se pode ver, alguns professores, convictos acerca de que a aprendizagem se dá de 

determinado modo, estão igualmente convencidos de que o ensino deve seguir tal lógica. 

Consequentemente, não vacilam em seus encaminhamentos avaliativos. Embora bem intencionados e 

seguindo certa coerência entre  determinado modo de perceber o ensino e a avaliação, geralmente não 

conseguem refletir acerca de efeitos compulsórios: Ela deixou toda a turma em exame. Não houve 

uma exceção sequer. Neste ponto algo se destaca: não é o fato de uma professora ser exigente, e 

principalmente intransigente, que faz com que os alunos aprendam. Muito pelo contrário, acabei 

pegando uma certa aversão ao português e à literatura (Antonio). 

Vale ressaltar, entretanto, que por razões nem sempre explícitas, determinados docentes podem 

começar, aqui e ali, a sentirem-se abalados em suas crenças. Ou seja, são aproximados, abrupta ou 

paulatinamente, de novas concepções, vindo a conhecer outros paradigmas. Nem sempre assessorados 

pedagogicamente a ponto de antever com clareza as possíveis alternativas para os procedimentos 

avaliativos, alguns deles aumentam seus níveis de ansiedade e/ou de frustração. 

De fato, certezas sobre como se aprende, ou sobre como se processa o conhecimento, com o passar 

dos anos tem sofrido abalos em suas sólidas estruturas. Algumas teorias surgiram aqui e ali, tentando 

                                                      
20 Existe até aquele caso do filho que diz pro pai, de manhã no café: “Pai, reza pra que minha prova seja no 1º 
período, eu acordei de madrugada, estudei e tenho tudo na ponta da língua. Se a prova for no 2º período, já não 
garanto que vou me sair bem”. 
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influenciar a ação docente. Entre estas tendências pode-se destacar pelo menos duas, comumente 

conhecidas como tecnicista e rogeriana. 

Conforme já referido, a abordagem tecnicista caracterizou-se21 pelo aparato instrumental que tentou 

aprimorar ao máximo as possibilidades de ser científico ao se avaliar (sic). Ou seja, garantir a 

fidedignidade dos testes, evitando a subjetividade, insistindo que somente a neutralidade do avaliador 

permitiria conclusões objetivas e imparciais. Subjacente a esta concepção, insere-se a ideia de que 

aprender é modificar o comportamento, seja ele cognitivo ou afetivo ou psicomotor. E que esta 

modificação precisa ser observável, comprovável para fins avaliativos, definindo-se até que ponto ou 

em que nível, numa determinada escala, encontra-se o sujeito avaliado. Derivada da visão positivista 

que influenciava as Ciências Humanas, esta concepção de avaliação levou muitos professores a 

duvidarem da sua própria capacidade avaliativa, gerando insegurança em suas ações. Este foi o 

momento em que se consagraram os especialistas e/ou tecnólogos da educação. Nesta perspectiva, 

entre os dispositivos mais conhecidos podemos encontrar os testes objetivos, as máquinas de ensinar, o 

estudo programado, entre outros. Também sob esta dimensão, perpassa a ideia de que as habilidades 

mentais possuem maior grau de importância do que o conteúdo em si22.  

Assim, identificar, comparar, sintetizar, e demais habilidades cognitivas, são merecedoras de especial 

atenção, enquanto o quê ou o para quê o aluno está identificando ou comparando não é sequer 

tematizado. Nesta perspectiva tais propostas, embora sequiosas de seus aparatos técnicos, 

desconheciam as possíveis consequências entre as histórias individuais de cada estudante, como se 

pode confirmar pelo depoimento de Cátia: Sempre busquei obter as melhores notas, entretanto, 

observo que faltou alguma coisa. É uma sensação de ter andado no caminho errado, pelo menos em 

parte. Hoje me questiono: será que as melhores notas significam efetivamente a melhor 

aprendizagem? Não teria sido melhor ter sido uma aluna média e ter aprendido mais ao longo dos 

anos, ou seja, buscar o máximo possível de aprendizagem, ao invés das melhores notas? Aprendi o 

mínimo necessário para tirar as notas almejadas. 

Obviamente, dependendo dos pressupostos filosóficos que embasavam as respectivas iniciativas 

educacionais, e dependendo do tipo de sujeito que se quis (ou se quer hoje) ajudar a constituir, as 

reminiscências podem revelar parecer favorável a tais práticas. Este parece ser o caso de Roberto, hoje 

destacado na área de administração de empresas, quando ao recordar seus tempos de aluno, diz: Estas 

aulas marcaram muito a minha vida, pois através desta metodologia de ensino descobri em mim um 

senso de competição e, ao mesmo tempo, o gosto por aprender geografia que até então não tinha 

desenvolvido. 

                                                      
21 Neste texto, o uso do Pretérito como modo verbal não quer significar que tal ação tenha deixado de existir no 
presente. 
22  Supondo-se que seja possível a dicotomia forma-conteúdo. 
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Considerando-se que, na escola brasileira, tal tendência teve seu apogeu no período da ditadura 

política, efetivamente os para quê ensinar (finalidades) não pareciam ter importância. Igualmente com 

relação aos porquês, raros eram os que ousavam discutir. Cabia ao professor controlar todas as 

variáveis interferentes, verificar o comportamento observável, as condições e o tempo, a fim de avaliar 

com o rigor científico adequado ao ensino moderno (Bloom, 1972). Alguns conseguiam fazer com 

êxito o ritual avaliativo, porém esqueciam de que o ato de ensinar deveria, então, ser coerente. Outros 

investiam todo o seu tempo elaborando listagem de objetivos, sem nunca refletir sobre a finalidade de 

suas propostas23.  

A tendência rogeriana, por sua vez, carrega em si uma postura diferente, oposta à neutralidade 

tecnicista. Rogers, um eminente psicoterapeuta norte-americano, surge defendendo que a 

aprendizagem precisa ser significativa para o aluno e que o indivíduo precisa de “liberdade para 

aprender” (OGERS, 1971)24. Segundo ele “a aprendizagem auto-iniciada, que envolve toda a pessoa 

do aprendiz – seus sentimentos tanto quanto sua inteligência – é a mais durável e impregnante [...] os 

alunos não promissores aprendem rapidamente quando simplesmente se lhes dá oportunidade para isso 

e quando não se tenta ensinar-lhes”. Em outras palavras, o professor passa a ser um “facilitador” e não 

um instrutor. Ele “cria condições para”, mas é o aluno que decide envolver-se ou não.  

Sob este enfoque teórico e outros similares (NEILL, 1969), desdobraram-se várias experiências 

educativas e, respectivamente, diversas propostas avaliativas, cujo foco centrava-se no 

desenvolvimento sócio-afetivo dos discentes: Do maternal não tenho muitas lembranças. Algum 

tempo depois encontrei o boletim da escola e fiquei impressionado com o tamanho da avaliação. Era 

um boletim todo colorido com uma avaliação psicológica completa do meu desempenho. Estranho, 

pois, talvez, foi a mais perfeita avaliação que já tive e eu tinha somente quatro anos (Heitor). 

A partir desta perspectiva o processo de avaliar abandonou as variáveis de controle do professor e a 

auto-avaliação passou a ocupar um lugar de destaque entre as novas alternativas metodológicas 

utilizadas. É preciso lembrar que inúmeros foram os equívocos cometidos em nome de propostas 

didáticas inspiradas pelos textos de Carl Rogers. Em alguns casos, estudantes passaram a determinar 

quais os conteúdos a serem abordados, sem sequer conhecer o significado do saber inerente ao 

componente curricular, desconhecendo igualmente a finalidade da disciplina no conjunto do curso: 

Quando cheguei à 8ª série, o colégio havia passado por toda uma reforma educativa, quanto às 

                                                      
23 A respeito disso Eisner, apud Balzan (1980) há muito já afirmou que, nestas circunstâncias, um professor ao 
trabalhar com sete unidades de conteúdo, numa classe subdividida em 3 grupos de habilidades, teria que lidar 
com 4.200 objetivos comportamentais durante um ano escolar. Ou seja, segue Balzan, “deixa-se de lado a 
discussão de objetivos mais amplos, perdendo-se de vista a relação entre os fins da educação e a realidade 
sociocultural em que ela está inserida. E assim, a educação do próprio professor vai sendo  substituída pelo seu 
adestramento”. 
24 Liberdade para Aprender, é inclusive o título de um dos livros de Carl Rogers, onde o professor é visto como 
facilitador da aprendizagem, integrando-se no grupo como membro que sente “de fato, que ele e seus alunos se 
acham em situação de igualdade, como aprendizes” (p.161). 
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avaliações de alunos e últimas tendências pedagógicas. A orientação consistia em dar muita 

liberdade em sala de aula, o que acabou descaracterizando a autoridade do professor. Eis o que 

recordou Ana. 

Assim, desejos de adolescentes, ou até mesmo de crianças, passaram a vigorar como absolutos, 

independente do projeto pedagógico em que estavam inseridos. Não foram raros os casos em que as 

salas de aula foram confundidas com sessões psicanalíticas. Diversas foram as interpretações dadas 

também a outros autores, os quais não necessariamente defendiam as práticas pedagógicas assim como 

elas foram sendo concretizadas25. Muitos foram os desdobramentos da tendência rogeriana. Uma 

espécie de laissez faire passou a vigorar no cotidiano escolar de algumas escolas. Hoje tais 

acontecimentos de certa forma podem ser mais bem compreendidos se levarmos em conta que se 

respirava um clima tenso, de repressão política ferrenha. O ambiente escolar muitas vezes se constituiu 

como único espaço onde se podia experimentar certa liberdade. Em nome da busca por transgressões 

possíveis, algumas propostas criativas conseguiram se consolidar por algum tempo. Muitas delas, 

inclusive, paradoxalmente opostas ao ideário inspirador, já que o pensamento de Rogers no fundo 

norteava-se pela bandeira de uma sociedade liberal e individualista. 

 Evidentemente que tanto a concepção tecnicista como concepção rogeriana emanava de contextos 

intelectuais norte-americanos. Suas implicações nas salas de aula deste Brasil longe estiveram das 

abordagens originais. Nem sequer, portanto, podem ser acusadas como provocadoras principais do 

caos instalado em nosso sistema educacional nas últimas décadas. Há aqueles que afirmam que até 

teria sido bom para nossa realidade escolar, se algumas destas concepções tivessem sido aplicadas 

com competência. Por outro lado, há outros que argumentam que a educação neste país não foi ainda à 

deriva justamente porque as teorias importadas aqui não se operacionalizaram com maestria.  

Mas onde foi parar tudo isso, perguntam os jovens professores de hoje. De onde vieram as 

contestações a estas abordagens? De um modo geral, a resposta pode ser encontrada entre 

contribuições da teoria crítica, influenciada principalmente pela Nova Sociologia da Educação 

(BORDIEU & PASSERON, 1975). Foi precisamente a partir da matriz marxista que aquelas linhas 

pedagógicas sofreram contestação, especialmente ao serem denunciados seus componentes 

ideológicos e respectivos vínculos com determinado modelo de sociedade. Em nossa realidade 

brasileira, assim como nas demais, facilmente podem ser feitas as devidas relações entre o contexto 

sócio-político, o momento histórico e a ascendência desta ou daquela polêmica em torno de ideias 

pedagógicas, inclusive ao nível do discurso das políticas públicas26. Aliada às influências da teoria 

                                                      
25 É o caso, por exemplo, das interpretações dadas em nome do educador Paulo Freire, quando parte de suas 
palavras e/ou expressões foram pinçadas fora de contexto, como é o caso de  “Ninguém educa ninguém”. 
26 Também caberia lembrar aqui a polêmica conteudistas x conscientizadores, ou ainda competência técnica x 
compromisso político, que no Brasil envolvelveu significativos embates acadêmicos na década de 1980. Para 
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crítica na contestação das abordagens tecnicista e rogeriana, também se pode destacar a interferência 

dos novos paradigmas epistemológicos, que causaram questionamentos à ação docente e aos processos 

de avaliar. Ou seja, novas concepções sobre processo de conhecimento, onde sujeito e objeto são 

concebidos em interação permanente, vieram revolucionar o modo de encarar o ato de aprender. A 

epistemologia, vista sob o ângulo da psicogênese e sociogênese, bem como as respectivas pesquisas no 

campo educacional, trouxeram novos e intrigantes elementos capazes de desestruturar radicalmente o 

que até então se pensava. Passa-se a compreender que existe uma lógica de quem aprende diferente da 

lógica de quem ensina, não se conseguindo mais aceitar o conhecimento como algo dado por alguém a 

outro ou como algo inerente ao indivíduo, esperando apenas desabrochar. 

Assim, ao alterar radicalmente nosso entendimento a respeito de como o aluno aprende, há que, em 

decorrência, mudar radicalmente nosso modo de ensinar e de avaliar. Se entendermos que o 

conhecimento não é algo que está somente nos livros, ou na cabeça de alguns ou em um lugar fixo; se 

aceitarmos que todo objeto nunca será totalmente apreendido, que sempre há incompletudes; se 

admitimos que forma e conteúdo são partes interdependentes de uma totalidade dinâmica; se 

acreditarmos que há um processo não observável, ou seja que algo acontece com o aluno (na “caixa 

preta”) quando ele está aprendendo; e que este processo é tão ou mais importante do que o produto 

final; se concordarmos que perguntar, levantar hipótese é tão ou mais importante do que responder; se 

assumirmos que errar é parte indispensável do processo construtivo de conhecer;  se apostarmos em 

tudo isso, então: a sala de aula não poderá ser como antes; a ação docente não poderá ser como antes. 

Em outras palavras, o processo avaliativo não poderá ser proposto como vinha sendo ao longo dos 

tempos. 

Modificações nas práticas cotidianas de avaliação, ou nos respectivos regimentos escolares, ontem 

como hoje, acabam acarretando também algumas consequências para os estudantes e suas famílias. 

Nesse sentido, nos últimos anos, juntamente com a riqueza das variadas formas de avaliar a 

aprendizagem, urgiram as respectivas inadequações e/ou impasses entre projetos curriculares 

diferentes. Aqui é interessante trazer o depoimento de Heitor, cuja história escolar se caracteriza por 

experiências variadas, fruto das inúmeras mudanças de cidade, decorrentes da profissão do pai. Entre 

os depoentes, é ele quem teve o privilégio de passar os primeiros anos escolares em escolas 

experimentais, mas é ele também quem, de certa forma, sofreu as consequências da diversidade que 

proliferou entre os diferentes estabelecimentos de ensino. Permeando suas lembranças, diz ele: Na 

escola seguinte, o desempenho dos alunos era medido por regras e notas. Assim, como encaixar um 

aluno que vinha de outra proposta, onde havia um parecer descritivo em lugar de notas? Como 

                                                                                                                                                                      
alguns tais discussões eram similares a tantas outras, porém com roupagem politizada. Não entraremos nesta 
questão, tendo em vista o enfoque deste artigo.  
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enquadrar esta criança no esquema estabelecido? A liberdade aprendida parecia desaparecer, uma 

rigidez religiosa impunha regras de conduta. 

A partir dos anos 80, entretanto, novas e variadas ideias começaram a proliferar acerca de concepções 

e modalidades avaliativas, inclusive em escolas costumeiramente distantes das novidades pedagógicas. 

Farta bibliografia foi sendo divulgada, contendo igualmente referenciais teóricos e experiências 

relatadas pelas próprias professoras enquanto responsáveis por novos procedimentos avaliativos. 

Entretanto, dados empíricos, coletados em inúmeras pesquisas que tem a prática docente como 

principal objeto de investigação demonstram com relativa frequência que, em geral, no cotidiano da 

sala de aula as modalidades avaliativas seguem seu rumo clássico tradicional. Ou seja, ensinar 

continuou sendo sinônimo de transmitir, e avaliar em grande parte continuou um procedimento que se 

vale basicamente da medida.   

Paralelamente, intensificou-se a propagação de literatura pertinente “às coisas de escola”, passando a 

ocupar lugar de destaque algumas produções autodenominadas pós-estruturalistas, em especial aquelas 

articuladas ao campo dos Estudos Culturais. Embora ainda incipientes em suas repercussões no 

cotidiano das escolas, tais elaborações tem contribuído para que na academia aprofunde-se a discussão 

a partir de novas racionalidades enunciativas. Considerar o contexto, os aparatos e a respectiva 

maquinaria escolar, como conjunto de dispositivos que ajudam a constituir os sujeitos pode, de certa 

forma, articular-se a discussões já anteriormente feitas, mas sob outros olhares e aportes radicalmente 

diferenciados. “O que faz com que sejamos o que somos?” - eis uma das interrogações de Foucault 

(1993) que hoje parece soar de forma mais contundente, ao se contemplar os cenários narrados pelos 

depoentes aqui trazidos em suas reminiscências. Os processos avaliativos vividos por diferentes 

sujeitos e em situações as mais diversas parecem incidir numa versão única: as modalidades de 

avaliação na escola nunca estão fora das relações de poder. E não poderia ser diferente. Tão 

impossível quanto pensar uma sociedade sem interesses em luta, ou sem efeitos de poder, seria 

imaginar uma educação e seus processos avaliativos sem implicações com e entre micropoderes.  

Ao finalizar, caberia indagar: o que fazer então? Quem sabe, dar continuidade a questionamentos em 

torno do tema, não em busca da melhor verdade, e sim convictos de que esta somente poderá estar 

onde estiver nosso compromisso com a qualificação da docência. Assim, permeando utopias, este 

artigo finaliza propondo um exercício coletivo na busca de respostas ao que fazer cotidiano, fazendo 

da discussão entre pares uma atividade de formação. Em decorrência, um conjunto de 

questionamentos pode ser elencado: que propostas pedagógicas queremos para o exercício da docência 

universitária? Como se caracteriza o contexto cultural em que ela se insere? Que limites e que 

possibilidades temos percebido entre as práticas do dia-a-dia? O que entendemos por ciência e 

conhecimento? Como acreditamos que nosso aluno universitário aprende? O que consideramos como 

conhecimento, atitudes e habilidades primordiais na formação de professores?  Quais ideias 
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efetivamente defendemos? A que verdades instituídas temos feito confronto? Contra que forças temos 

lutado? O que pretendemos que nossos alunos sejam? Enciclopédias? Sujeitos informados? Cidadãos 

críticos? Pessoas felizes? Saudáveis? Solidárias? Como processar nossos atos de ensinar? De que 

princípios/ideias/sentimentos nossos projetos estão encharcados? Como lidamos com os dispositivos 

de poder/saber? Eis, então a questão seguinte, cuja resposta é decorrência de todas as anteriores: como 

conceber nossos processos avaliativos? 
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