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INTRODUÇÃO:

A pesquisa visou aprimorar o olhar a respeito das práticas avaliativas, com objetivo de contribuir

para construção e análise de processos de avaliação da aprendizagem no ensino superior que não se

resumam à classificação dos/das estudantes. A prática avaliativa quando não conduzida de maneira

adequada tende a aumentar os índices de evasão, o que afeta diretamente a qualidade do ensino e reforça

as desigualdades educacionais. Desta forma, consideramos a avaliação como prática social, que deve ser

inclusiva e produzir novos sentidos para o conhecimento. Portanto, na pesquisa, buscamos a partir da

bibliografia selecionada analisar como a prática avaliativa influencia e é influenciada diretamente pelo

processo de democratização do ensino e discutir a sua importância para alcançar os objetivos

educacionais, considerando o sentido humano da prática e delinear alguns dos fatores essenciais para um

processo avaliativo com sentido formativo.

METODOLOGIA:

Para análise dos tópicos selecionados, realizamos uma revisão bibliográfica a partir de autores

que discutem a função dos sistemas de ensino, como P. Bourdieu e J. C. Passeron ([1970], 1982) e J.

Dias Sobrinho (2008), que discute a função do ensino superior. Ademais, consideramos autores como

Luckesi (1995) e Freitas (2010), que debatem os processos avaliativos visando a democratização do

ensino e sua relação direta com a qualidade do ensino e permanência do educando.

DISCUSSÃO:
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Para abordar a avaliação da aprendizagem sem tratá-la de forma isolada, consideramos a relação

do processo avaliativo com outros níveis, como a avaliação institucional e as avaliações feitas em larga

escala. Todos eles possuem o objetivo de perceber se os objetivos educacionais estão sendo alcançados:

a avaliação em larga escala, em nível nacional, apreende se os objetivos educacionais, determinados pelo

Estado, estão sendo cumpridos - para isso é feita uma avaliação em todas as instituições (avaliação

institucional), que revela se o projeto político pedagógico da instituição, feito de acordo com os

interesses do Estado, está sendo executado. Nesse sentido, o/a professor/professora passa a ser

mediador(a) do processo de aprendizagem do educando, cuja responsabilidade também é do Estado; para

que isso ocorra, é imprescindível a utilização da avaliação da aprendizagem como instrumento que

cumpre a função de diagnosticar e garantir os objetivos de uma sociedade democrática.

A partir dos resultados educacionais obtidos pelas avaliações de larga escala, nacionais e

internacionais, é possível perceber a ineficiência da escola em garantir o processo de

ensino-aprendizagem de conteúdos como o desenvolvimento de atitudes e habilidades compatíveis com

as necessidades da sociedade democrática. Dados do Censo de 2019, via INEP, mostram que a taxa de

evasão geral nos cursos de graduação no Brasil chegou a 65,5%1. Para Luckesi, em Avaliação da

aprendizagem escolar: estudos e proposições (1995) a evasão escolar está relacionada aos percursos de

insucessos escolares, o que afeta diretamente a qualidade do ensino e a permanência do educando. João

Batista Zanardini, em A ontologia do ato de avaliar (2011), considerando um referencial marxista,

problematiza essa realidade entendendo a prática avaliativa como práxis social de aspecto

essencialmente humano, que é determinada pelo trabalho e que deve contribuir para a transformação da

realidade encontrada, sendo um meio para alcançar o objetivo previamente determinado a partir das

necessidades.

Ao tratar da avaliação escolar, Luckesi (1995) diferencia os conceitos de avaliação e verificação,

mostrando que atualmente a principal prática nos sistemas de ensino diz respeito à verificação. Para

Zanardini (2011), a evidência disto está na prática, pois a avaliação determinada pelo trabalho deve

resultar em uma ação no sentido de aprimorar a realidade encontrada caso esta não corresponda às

expectativas pré-determinadas - no caso da educação pelo projeto político pedagógico, diferentemente

da prática da verificação que observa, analisa e sintetiza os resultados, contudo, sem uma ação a respeito

deles, encerrando o processo e se resumindo a classificação dos/das estudantes. Freitas et al. em

Avaliação educacional: caminhando pela contramão (2017), observam que além da instrução pelos

conteúdos, o processo educativo também tem caráter formativo e desenvolve valores e atitudes no

1 O cálculo do percentual de conclusão foi feito a partir da razão entre o número de concluintes de um ano e o de
ingressantes quatro anos antes, considerando o tempo médio de formação superior de quatro anos, conforme divulgado pelo
Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2008 (INEP, 2009).
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educando a partir das relações sociais, sendo assim, é relevante questionar quais atitudes e valores

queremos neles desenvolver.. Nosso sistema educacional, inserido na estrutura capitalista, tem

valorizado a competitividade e individualidade, o que caminha na contramão de uma formação ampla,

no sentido da construção de uma sociedade com relações mais democráticas.

P. Bourdieu e J. C. Passeron em A reprodução: elementos para uma teoria do sistema do ensino

([1970], 1982) entendem os sistemas de ensino como fator importante para assegurar a manutenção das

desigualdades sociais, formulando a teoria dos sistemas de ensino enquanto violência simbólica. O

processo de reprodução ocorre quando determinada cultura é naturalizada e os sujeitos, que

desconhecem a origem da cultura imposta por determinado grupo, transmitem-na através de ações

pedagógicas como a única possível. Tratamos aqui, da cultura escolar transmitida pelas classes

dominantes, cuja forma é o modelo tecnicista de ensino predominante no Brasil, assim como Bourdieu e

Passeron quando se referem à ideologia advinda das classes dominantes, a reprodução também é

justificada pela “ideologia do dom” ou da meritocracia.

No texto As categorias do juízo professoral (2007), para Bourdieu e Monique de Saint-Martin é

através dos sistemas de classificação que o sistema escolar hierarquiza e estabelece outra relação entre as

classes sociais e escolares, ao combinar a correspondência entre as propriedades sociais dos indivíduos e

a posição escolar. Os autores questionam a função dos sistemas de classificação (ou taxinomias), pois

não exercem função de puro conhecimento, apesar de possuírem um conhecimento tácito e, como

consequência, reproduzem a função da estrutura que estão inseridos.

Por sua vez, Dermeval Saviani, na obra Pedagogia: o espaço da educação na universidade

(2007), aponta que a prática e a teoria determinam uma a outra, nesse sentido a prática deve acionar a

teoria para se aperfeiçoar e da mesma maneira a teoria se desenvolve a partir da prática, dois aspectos

fundamentais da existência humana e que caracterizam a cientificidade da pedagogia. Caso este processo

não ocorra, a prática perde sua intencionalidade.

CONCLUSÕES:

A pretensão nesta pesquisa foi a de discutir a não neutralidade dos processos avaliativos.

Percebemos que a avaliação é um meio fundamental para alcançar os objetivos educacionais e, dessa

maneira, buscamos evidenciar a importância de se atentar as práticas avaliativas, pois são elas que, no

dia a dia, podem reforçar a lógica que foi imposta e afetar diretamente a vida e o percurso escolar

dos/das estudantes. Além disso, intentamos delinear alguns dos fatores que, a partir da bibliografia

selecionada, consideramos essenciais para uma prática avaliativa com sentido formativo: alinhamento

das práticas a uma teoria pedagógica consistente e preocupada com a transformação social; definição
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prévia daquilo que será cobrado do/da estudante, estando ele atrelado a um planejamento didático que

tenha como fim a aprendizagem do educando; garantia do direito à formação mínima necessária do

educando, à medida que o/a professor/professora evite que a avaliação se resuma à classificação.

Portanto, considerando o processo avaliativo como parte de uma estrutura maior, entendemos

que não basta a mudança das práticas, mas também a conscientização dos educadores da importância

social de sua prática como fundamental para avançarmos no processo de mudança do cenário atual, no

qual os processos avaliativos parecem estar, em sua maioria, se resumindo à verificação e classificação

dos/das estudantes, contribuindo assim para evasão escolar, o que afeta diretamente a qualidade do

ensino, a permanência do educando e, logo, configura fator importante no processo de manutenção das

desigualdades educacionais e sociais.
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