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as movimentos de pesquisa que ocorrem no infcio do seculo XX (da decada de 20 a
decada de 50) refletem uma produc;ao relativa voltada para a avaliac;ao da aprendizagem,
com enfase nos testes e medidas.

Com Edward Thorndike ganharam relevancia os testes e medidas
educacionais, enfatizando-se a importancia de mensura~ao do
comportamento humano, 0 que resultou no desenvolvimento de testes
padronizados para medir habilidades e aptidoes dos alunos. (Souza e
Alavarse, 2003, p. 72)

A enfase economica, inspirada na teoria do capital humano, dada a partir da decada
de 60, acompanha as mudanc;as no cenario polftico e social do pais. as movimentos de
integra<;;ao do capital internacional direcionam a educa<;;ao para a forma<;;ao profissional
voltada para 0 mercado de trabalho, denunciando a incapacidade da escola em suprir 0
mercado de trabalho de mao de obra qualificada. Por meio da escola, a populac;ao
assimilava as novas relac;5es industria is; a disciplina e 0 controle do tempo tornaram-se
importantes para a aquisic;ao do comportamento desejavel para a produc;ao industrial, pela
relevancia em relac;ao a manutenc;ao da ordem e do aumento da produtividade.

"as alunos veem-se assim inseridos dentro de relac;6esde autoridade e
hierarquia, tal como deverao faze-Ioquando se incorporarem ao trabalho. Emparte,
esta autoridade baseia-se diretamente em sua condiC;aonao adulta, mas 0 faz
sobretudo na legitimidade concedida a escola pela sociedade, em suas exigencias
como organizac;ao e numa suposta necessidade pedag6gica. A submissao a
autoridade aprendida no seio da familia nao constitui uma base preparat6ria
suficiente para a autoridade no local de trabalho. H(Enguita, 1989, p. 164)

As pesquisas feitas a partir da decada de 80 foram capazes de recolher informac;5es
que nos possibilitam a compreensao dos prindpios e finalidades norteadores dos processos
de avaliac;ao no contexto escolar. Este material procurou desvelar mecanismos, regras,
relac;5es, verdades, rituais, silencios, prindpios e praticas revelando toda uma natureza
classificatoria, seletiva e autoritaria dos processos de avalia<;;aousados no ambito escolar. A
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sociedade (alunos, pais, professores, etc) ao reunir e assimilar , direta ou indiretamente, as
diferentes concepc;5es e vivencias de avaliac;ao, acaba confundindo e tendo interpretac;5es
erroneas a cerca das diversas abordagens e perspectivas do sistema seriado e
classificatorio da escolarizac;ao com os procedimentos de atribuic;ao de notas e de selec;ao
dos alunos que sac promovidos para as series subseqUentes.

Logo 0 foco principal estabelecido nas relac;5es escolares distancia-se cada vez mais
do ensino para orientar-se na decisao de aprovac;ao ou reprovac;ao, favorecendo desta
maneira a transmissao do saber escolar desvinculado da cultura de origem do aluno, isto e,
convertem-se desigualdades sociais em fracasso escolar.

Sendo assim evidenciamos que 0 projeto educacional em vigor em nossas escolas e 0
da reproduc;ao cultural e economica das relac;5es de c1asse impostas pelo grupo dominante,
a exclusao, torna-se legitima ao passe que nao se aplica a alunos que se enquadram no
modelo sugerido e imposto.

A organizac;ao escolar pautada quase que exclusivamente em suas decis5es e ac;5es,
esta voltada para 0 trabalho individual e de competic;ao que tem como unico objetivo a
c1assificac;aoe selec;ao dos alunos, tornando inerente 0 processo de exclusao. Contudo
dentro das novas premissas e projetos educacionais e sociais com os quais a escola esta
comprometida, a exclusao, torna-se incompatfvel com a realizac;ao do direito de todos a
educac;ao escolar de qualidade.

Nao basta ter acesso aos estudos teoricos sobre avaliac;ao que tem sido produzidos
ou as criticas que sac feitas as praticas em uso. Apesar de sua importancia como subsidio
na reflexao e na construc;ao das· iniciativas necessarias a implementac;ao de polfticas
transformadoras do significado da avaliac;ao escolar, cabe tambem lembrar do carater
exercido pela avaliac;ao educacional de propiciar 0 monitoramento das tecnicas e
processos utilizados pelo sistema.

a termo monitoramento nem sempre expressa uma mesma ideia. a
dicionarista Houaiss (2001) menciona, entre outros, os seguintes usos do
termo: (1) vigiar, verificar visando a determinado fim; (2) acompanhar 0
decurso de uma opera~ao,ou maquina, etc.; (3) rastrear, medir e/ou analisar
dados cientfficos levantados por aparelhagem espec(fica. Fletcher (1995, p.
98, grifo do autor) esclareceque "um sistema de monitoramento requer um
/evantamento recorrente das informa~6es a interva/os regu/ares e previs(veis
com 0 propOsito de produzir um julzo de va/or sobre a condi~go, estado,
dir~go ou taxa de crescimento de um sistema ou um de seus companentes
no contexto das responsabi/idades assumldas par uma cadeia administrativa
da a~go/~a monitoramento propicia recupera~aoda informa~ao, acumula~ao
desta em nfvel central, sua circula~ao e difusao (FILP et al.). Conforme
defini~ao da CEPAL(ComissaoEconomicadas Na~5esUnidas para a America
Latina e Caribe - 1995) monitoramento se relaciona com a "gestao
administrativa" e consiste no exame contlnuo ou periodico sobre a
operacionaliza~aodo previsto, visando a controlar 0 cumprimento do que foi
estabelecido. Laurence Wolff (1997), principal oficial de opera~5esdo Banco
Mundial, em relatorio sobre ava/ia~6es educacionais na America Latina a
partir de 1991 ressaltou que sac varios os componentes de um sistema de
monitoramento de metas educacionais , cotando: avalia~5es nacionais,
acompanhamento dos resultados quantitativos do ensino, avalia~ao dos
insumos, aferi~ao da pedagogia e intera~5es nas salas de aula, analise de
desempenho de egressosno mercado de trabalho. (Freitas, 2005,)



A partir desta visao "globalizada" de avaliac;ao percebemos algumas tendencias no
tratamento dado ao processo avaliativo. a que deveria ser vista como diferenc;a, quando
observado pelo prisma da desigualdade, torna-se alga a ser superado. Portanto, ao inves de
procurarmos minimizar au superar a desigualdade, exercemos a discriminac;ao, separando
aqueles alunos que nao se enquadram naquilo que e definido como padrao "minima"
esperado de desempenho escolar.

Existem inumeras dificuldades em conceituar a termo cido na educac;ao brasileira
dado a emprego generalizado da expressao "cidos", na Iiteratura, na legislac;ao e em
documentos de varias redes publicas de ensino do pais, para caracterizar uma organizac;ao
de ensino oposta a seriac;ao. Uma vez que estao sendo implantados cidos de nao passam de
amontoados de series, cidos de competencia, de ensino-aprendizagem, de progressao
continuada, contudo a logica da seriac;ao nao e alterada e par vezes e ate reforc;ada, apenas
para viabilizar a f1uxo de alunos amenizando a processo de retenc;ao, conforme Miguel
Arroyo. (Arroyo, 1999)

as complicadores na conceituac;ao dos ciclos atuam de forma generalizada em todo a
mundo, nao sendo portanto um fenomeno exdusivamente brasileiro , conforme constata
Perrenoud:

"Qualquer que seja 0 processo e seu nfvel de desenvolvimento, a
organiza~aoda escola em ciclos de aprendizagem permanece ainda como
um projeto, uma vez que nenhum sistema educacional de fala francesa
conseguiu implantar em larga escala uma escola sem series que promova
apenas ciclos de aprendizagem para serem percorridos em dois, tres ou
quatro anos. a que se observa por ora e principalmente uma vontade de
acabar com as barreiras das series adjacentes, de tomar as progress6es
mais f1uidas,abolindo ou limitando a repetencia, de levar os professores a
gerir urn cicio de maneira solidaria, mediante um trabalho de equipe, se
posslvel, no interior de urn projeto da escola" (Perrenoud, 1999, pp 8).

a processo avaliativo, na realidade e a que sofre a maior ataque com a implantac;ao
do sistema de ciclos, tornando a sua re-significac;ao na pratica escolar uma necessidade
capaz de tornar a reorganizac;ao do processo educativo uma realidade. Uma vez que a
avaliac;ao, tal como esta posta, concebida e vivenciada na maioria das escolas , tem-se
constituldo como 0 principal instrumento de manutenc;ao da logica de organizac;ao do
trabalho escolar e capaz de ser 0 mecanismo legitimador do processo de exclusao e fracasso
no ensino.

o objetivo maior e colocar as processos avaliativos a servic;o da reorganizac;ao e
democratizac;ao da escola, este deve contribuir, enquanto processo, para 0 avanc;o do
conhecimento sobre a contexto em analise, buscando informac;oes que sejam capazes de
revelar intencionalidades, evidenciar tendencias, produzir subsldios capazes de construir
respostas e propostas de intervenc;ao que potencializem a concretizac;ao do sonho de uma
escola de qualidade para todos, onde a aluno nao estuda para passar de ano, mas para
aprender.

Logo, a implantac;ao efetiva do sistema de ciclos esta intimamente ligada a mudanc;as
no processo de avaliac;ao. a respeito a individualidade e singularidade do aluno em processo
de desenvolvimento e aprendizagem nao comporta 0 estabelecimento de padroes rlgidos e
fixos que nao observem as particularidades relativas as questoes sociais e as de contexte de



vida a que estao sujeitos estes alunos. Nao e posslvel estabelecer criterios unicos no
momenta de avaliar situac,;:5ese pessoas diferentes, portando estabelecer criterios distintos
que sejam capazes de respeitar as diferen<;as e a heterogeneidade dos grupos se faz
necessario e urgente, para que possamos nos redimir, minimamente, do processo de
exclusao imposto ao sistema de ensino nas ultimas decadas.

o especialista em avalia<;5es, Michel Patton, coloca a origem da avalia<;ao na propria
cria<;ao do mundo, e que na falta de uma avaliac,;:aomais criteriosa, e mais ou menos assim:

"No principio Deus criou os ceus e a terra e ao observar 0 que havia criado disse":
_ Vejam so como e bom e belo 0 que fiz!
E esta foi a manha e a noite do sexto dia.
No setimo dia Deus descansou. Foi entao que seu mais querido arcanjo veio e Ihe

perguntou:
_ Senhor, 0 que fez e belo, mas como sabe se 0 que fez e born? Quais sac os seus

criterios? Em que dados se baseia 0 seu jUlzo? Que resultados, mais precisamente. 0
Senhor estava esperando? 0 Senhor por acaso nao esta envolvido demais em sua cria<;ao
para fazer uma avalia<;ao desinteressada e imparcial?

Deus passou 0 dia pensando sofre estas perguntas e a noite teve um sono bastante
agitado. No oitavo dia deus chamou seu mais querido arcanjo e falou:

_ Lucifer, va para 0 inferno!
E provavelmente assim nasceu, iluminada de r;!oria e ben<;aos, a avalia<;ao.
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