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AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DE AVALIAÇÃO: 

CAMINHOS QUE SE CRUZAM 
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Nos anos de 1990, os estudos teóricos sobre formação de professores voltaram 

se quase que exclusivamente para as reflexões sobre a prática docente, tendo os estudos 

de Schön  (1995) como  referência. Conseqüentemente,  houve uma  forte ênfase ao que 

acontece na sala de aula, em detrimento da escola como um todo. 

No  campo  das  políticas  educacionais,  a  formação  de  professores  tem  sido 

marcada  pelo  aligeiramento  e  pela  fragmentação.  O  enfoque  tem  se  voltado  para  a 

qualidade  da  instrução  e  do  conteúdo,  com  uma  centralidade  nas  competências  e 

habilidades  (FREITAS  H.,  2003).  As  diretrizes  para  a  formação dos  professores  está 

centrada  no  desenvolvimento  de  competências,  no  exercício  técnicoprofissional,  no 

saber  fazer,  no  professor  prático  reflexivo.  As  mudanças  curriculares,  os  PCNs  e  a 

avaliação tornaramse  instrumentos de  imposição à educação, à escola e aos processos 

de formação, a partir de uma perspectiva produtivista e unidimensional, em detrimento 

da  formação  humana multilateral  (FREITAS H.,  2003). O sistema  implementado  tem 

sido  alvo  de  críticas  e  levado  dirigentes  sindicais  dos  trabalhadores  em  educação  a 

afirmar que há uma (de)formação e uma (des)profissionalização dessa categoria. Afinal, 

tais  políticas  vêm  influenciando  novos  interesses  e  valores  entre  os  professores  (V 

CONED, 2004). 

De  modo  geral,  os  problemas  ligados  à  formação  e  profissionalização  dos 

trabalhadores  têm  se  constituído  de  diferentes  exigências  para  os  diversos  locais  de 

formação  do  professor,  como  Universidades,  Faculdades,  Institutos  e  Centros 

Universitários; exacerbada ênfase na formação continuada, em detrimento da formação 

inicial; aumento gradativo de uma situação de alienação dos professores, que cada vez 

mais  se  limitam  a  ser  “operadores”/  executores  do  ensino;  pouco  ou  quase  nada  de 

investimentos  nos  professores,  por  um  lado,  e,  por  outro,  grandes  investimentos  em 

modernas  tecnologias,  na educação à distância,  nas propostas de autoaprendizagem e 

avaliação (V CONED, 2004).
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil (Lei nº 9394/96) criou uma 

estrutura para a educação escolar através de dois níveis: a educação básica e a superior. 

A  formação do professor passou a  ser prescrita obrigatoriamente em nível  superior e, 

preferencialmente,  nos  Institutos  Superiores  de  Educação.  Evidenciouse  a  tentativa, 

sem  êxito,  de  retirar  a  responsabilidade  da  universidade  de  formar  os  professores 

(FREITAS, H., 2002). 

A Resolução CNE/CP 04/97 aprovou as orientações para a construção de novas 

diretrizes para os cursos de graduação. As políticas oficiais que norteiam as propostas 

de Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação assumem as diversas 

modalidades do discurso ideológico voltado para as inovações e diversificação do perfil 

do  profissional  demandado  pelo  projeto  sócio/educacional  que  se  faz  hegemônico  no 

momento  histórico  atual. Através da Resolução  CNE/CP 1/2002,  foram  instituídas  as 

novas diretrizes para a formação dos professores da educação básica, em nível superior. 

Essas diretrizes apresentam princípios que têm fortalecido o processo de flexibilização 

curricular com vistas à  adequação do ensino superior às  novas demandas oriundas do 

processo de reestruturação produtiva. As diretrizes propõem uma formação com base na 

concepção de  competências  necessárias  à  atuação  profissional  do docente  (FREITAS, 

H.,  2003).  Essas  competências  referemse  ao  comprometimento  com  os  valores 

inspirados  na  sociedade  democrática,  à  compreensão  do  papel  social  da  escola,  ao 

domínio  dos  conteúdos  a  serem  socializados,  de  seus  significados  em  diferentes 

contextos  e  de  sua  articulação  interdisciplinar,  ao  domínio  do  conhecimento 

pedagógico,  aos  processos  de  investigação  que  possibilitem  o  aperfeiçoamento  da 

prática  pedagógica  e  competências  referentes  ao  gerenciamento  do  próprio 

desenvolvimento  profissional.  Apesar  de  seus  limites,  são  princípios  importantes  e 

almejados pela sociedade democrática, mas que não representam, em sua essência, um 

projeto de emancipação social (PEREIRA e MENDES, 2005). 

As diretrizes curriculares para a formação inicial de professores para a educação 

básica  em  nível  superior  estão  mais  fortemente  vinculadas  às  experimentações  na 

educação profissional do que na educação básica escolar. Elas restringemse à dimensão 

técnicoinstrumental,  tornandose uma estratégia de adaptação às necessidades práticas 

e  imediatas  do  trabalho  pedagógico.  O  MEC  tem  tido  o  papel  de  coordenador  e 

articulador entre  os  sistemas  estaduais e municipais  de  educação das diretrizes  para  a 

organização de um sistema federativo de certificação de competência dos professores de
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educação  básica.  Na  verdade,  as  competências  representam  um  parâmetro  para 

avaliação que permiti o controle exato do conteúdo do ensino, medido muitas vezes por 

meio do desempenho do aluno. 

As  diretrizes  apresentam  ainda  uma  concepção  de  pesquisa  com  ênfase  na 

dimensão  técnica  que  se  desenvolve  no  âmbito  do  trabalho  pedagógico.  Visam  à 

aprendizagem de conhecimentos,  competências e habilidades pensadas como sendo as 

mais  relevantes  para  o  bom  ensino.  A  formação profissional  é  social  e  politicamente 

descontextualizada,  pois  não  considera  as  questões  postas  pela  prática  social  e  suas 

conseqüências para o ensino. Assim, as diretrizes estão fundamentadas em uma lógica 

de duas vertentes: uma ligada à concepção de pedagogia por competência e outra ligada 

à avaliação de resultados. 

Além  disso,  a  determinação  da  carga  horária  mínima,  através  da  Resolução 

CNE/CP 2/2002,  complementa o quadro conjuntural para a  formação dos professores. 

Qualquer  curso  de  formação  de  professores  não  poderá  apresentar  uma  carga  horária 

inferior a 2.800 horas e em três anos. Ao definir uma carga horária mínima para formar 

o professor, o governo permitiu que as faculdades, principalmente as particulares, e os 

institutos  dessem  uma  formação  aligeirada  ao  professor  em  um  tempo  mínimo  de 

apenas três anos. 

Outro  aspecto  vindo  dessa  resolução  é  a  definição  para  a  prática  de  ensino. 

Segundo a resolução, ela  fica definida como componente curricular, desde o início do 

curso,  e  não  menos  que  em  400  horas.  Além  da  prática,  há  o  estágio  curricular 

supervisionado de ensino,  também atividade obrigatória  sob a  responsabilidade de um 

profissional  habilitado,  a  qual  deverá  ocorrer  em  um  tempo  mais  concentrado,  um 

semestre, 100 dias  letivos, e  também com 400 horas. Essas medidas têm representado 

séria  “dor de  cabeça”  para  os  coordenadores  dos  cursos  de  formação  de  professores, 

pois representaram uma determinação bastante pesada para cursos que, geralmente, não 

davam muita importância para a prática de ensino e/ou estágio supervisionado, os quais 

em muitas faculdades nem aconteciam de fato. De qualquer modo, esta resolução deixa 

clara a concepção de professor presente nas políticas atuais, ou seja, formar o professor 

passa necessariamente pelo conhecimento prático e técnico do aprender a fazer fazendo. 

A  resolução  define  ainda  que  o  trabalho  acadêmico  não  poderá  ser  inferior  a  1.800, 

horas e  as atividades de caráter científico,  cultural com, no mínimo, 200 horas. Essas 

têm  sido  uma  espécie  de  “camisa  de  força”  para  os  coordenadores  de  cursos,
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especialmente para aqueles que sempre entenderam que para formar o professor bastava 

darlhe o conhecimento específico de sua área de atuação. 

As políticas implementadas ou em processo de implementação privilegiam uma 

formação  descomprometida  com  a  pesquisa,  com  a  investigação  e  com  a  formação 

multidisciplinar sólida, ao deslocar a formação do professor da universidade, e, em seu 

interior, das  faculdades/centros de educação  e  cursos  de pedagogia,  para  os  institutos 

superiores  de  educação  e  cursos  normais  superiores  em  instituições  isoladas.  Vai  se 

configurando  uma  política  de  formação  de  professores  que  tem  na  certificação  de 

competências e na avaliação sua centralidade. 

As  reformas  educacionais  mais  recentes  têm  repercutido  sobre  a  organização 

escolar, provocando uma reestruturação do trabalho pedagógico e atingindo diretamente 

os cursos de formação de professores. “O trabalho docente não é definido mais apenas 

como  atividade  em  sala  de  aula,  ele  agora  compreende  a  gestão da  escola  no  que  se 

refere  à  dedicação  dos  professores  ao  planejamento,  à  elaboração  de  projetos,  à 

discussão coletiva do currículo e da avaliação” (OLIVEIRA, 2004, p. 1.132). 

Complementam esse quadro conjuntural as políticas para formação do professor 

à distância. O que era para acontecer como política complementar tem acontecido como 

substituição da formação regular. Os cursos de formação de professores à distância são 

parte significativa do salto de crescimento da oferta de cursos de graduação à distância 

(EAD)  nos  últimos  quatro  anos.  Segundo  dados  do  Censo  da  Educação  Superior,  o 

crescimento foi de mais de 2000%. Além disso, os dados mostram que o ensino privado 

passou a se interessar significativamente por essa modalidade de ensino, desde 2002, e 

aumenta  o  seu oferecimento  a  cada  ano  (INFORMATIVO  INEP, 2005).  Junto  a essa 

realidade, há uma supervalorização e distorção do uso das tecnologias de informação e 

comunicação  na  formação  de  professores.  Os  alunos  dos  cursos  à  distância  são  99% 

ligados  a  programas  de  capacitação  de  professores  do  ensino  médio  e  fundamental, 

promovidos  especialmente  pelos  governos  estaduais  em  todo  o  Brasil. 

Contraditoriamente,  enfrentase  uma  realidade  em  que  ainda  grande  parte  dos  alunos 

desses cursos à distância nem computadores possui, apesar de muitas atividades serem 

oferecidas por meios eletrônicos. 

Nesse  contexto,  a  avaliação  vem  ocupando  um  papel  central  de  regulação  e 

controle como forma de garantir a competência e a qualidade professada pelas políticas 

educacionais  atuais.  A  “evolução”  do  capitalismo  na  etapa  em  que  se  encontra  hoje
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(chamada de pósmoderna) passou a supervalorizar a avaliação das políticas  sociais,  e 

com a avaliação educacional não aconteceu diferente. 

o  conceito  de  avaliação  que  emergiu  privilegiou  a  avaliação  externa 
em todos os níveis de ensino, sob a lógica da competitividade entre as 
organizações ou entre os professores, em que a qualidade era produto 
da  própria  competição  e  não  uma  construção  coletiva,  a  partir  de 
indicadores legitimados socialmente pelos atores (FREITAS, 2004, p. 
149). 

A  partir  de  uma  análise  contextualizada  da  função  da  avaliação  na  educação, 

Freitas  (2004)  reafirma  que  o  campo  da  avaliação  delimitase  e  se  estende  como 

mecanismo  de  eliminação/manutenção,  e  por  isso  tem  como  segundo  conceito  o  da 

“eliminação adiada”, porque a avaliação mostrase como “produtor/legitimador” de uma 

hierarquia escolar através dos seguintes aspectos: 

1.  manutenção  propriamente  dita  das  classes  dominantes  em 
profissões nobres; 

2.  eliminação  adiada,  ou  manutenção  provisória  das  classes 
populares em profissões menos nobres; 

3.  manutenção  adiada,  ou  exclusão  pura  e  simples  das  camadas 
populares do interior da escola, ou seja, a evasão; 

4.  eliminação propriamente dita (privação), no sentido de impedir o 
ingresso das camadas populares na escola. 

Esta  é  a  hierarquia  escolar  que  os  procedimentos  convencionais  de 
avaliação ocultam (FREITAS, 2004, p. 152). 

A sociedade atual tem vivenciado uma forte presença da avaliação como forma 

de garantir o cumprimento do papel social da escola. Não é possível entender a  lógica 

da avaliação desvinculada da  lógica da escola, afinal ela é produto de uma escola que 

não  tem a prática  social  como  referência básica,  e,  com  isso,  tornase uma  instituição 

incompreendida  do  ponto  de  vista  de  seu  papel  e  de  sua  eficácia.  Segundo  Freitas 

(2004), essa separação entre escola e vida trouxe uma avaliação artificial. 

Desse modo,  se, por um  lado,  as perspectivas quanto às políticas educacionais 

para o ensino superior, para a formação de professores e para a avaliação educacional 

não  favorecem  uma  transformação  das  práticas  avaliativas,  já  tão  conhecidas  e 

criticadas, por outro lado, o meio acadêmico também não tem se esforçado em construir 

alternativas ou “novos jeitos” de se avaliar, inclusive os próprios cursos de formação de 

professores.  Segundo  Ludke  (2002)  a  Universidade  pouco  cuida  da  formação  de
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professores e, assim, a formação para o exercício da avaliação escolar continua bastante 

precária.  Em  estudos  realizados  com  professores  do  ensino  fundamental,  Ludke  e 

Mediano  (1992)  identificaram  que  as  inseguranças  para  lidar  com  os  problemas  da 

avaliação  estavam  ligadas  à  falta  de  formação,  seja  na  universidade  ou  na  carreira 

docente. 

Fazer a contraposição a essa realidade representa um grande desafio para aqueles 

que  se  comprometem  com uma  escola  que  se  diferencie  dos  interesses  do  capital,  no 

sentido  de  construir  uma  escola  democrática,  cidadã  e  de  qualidade.  Para  tanto,  é 

preciso  preocuparse  com  a  formação  dos  professores  para  atuarem  nessa  escola;  é 

preciso  superar as  formas da educação  tradicional e  introduzir  a dimensão política no 

trabalho pedagógico do professor (PISTRAK, 2003) 5 . 

Nesse  sentido,  a  avaliação  precisa  recuperar  o  seu  significado,  ser  dinâmica  e 

possibilitar  ao professor a  concretização do projeto pedagógico  da escola. Repensar o 

modelo de escola, a maneira como ela tem se organizado para desempenhar sua missão, 

investigar até que ponto as instituições de formação de professores estão se mobilizando 

para  garantir  as  transformações, ou mesmo  se  não  têm  sido  apenas  “ambiente  para  a 

acomodação, desestímulo e conformação social” (PEREIRA e MENDES, 2004, p. 78), 

são desafios a serem enfrentados. 

Assim, os cursos de formação de professores são referenciais importantes para a 

construção  de  uma  escola  crítica.  Uma  centralização  ou  forte  ênfase  na  análise  da 

prática  pedagógica  de  forma  isolada  poderia  levar  apenas  ao  retorno  ao  tecnicismo, 

desconsiderando  os  condicionantes  históricos  e  sociais  e,  mais  uma  vez, 

responsabilizando o professor pelas mazelas impostas pelas políticas educacionais. 

Lembramos mais uma vez de Pistrak (2003, p. 22), quando afirma que “a massa 

dos  professores  se  apaixona  principalmente  por  questões  práticas  e  são  indiferentes, 

frios  à  teoria  porque  ainda  copiam  teorias  pedagógicas  antigas”.  A  superação  desse 

pragmatismo  pode  ocorrer  durante  o  processo  de  formação.  A  teoria  sempre  em 

confronto com as práticas possibilita a clareza dos critérios indispensáveis para avaliar, 

tomar  decisões  e  justificar  o  fazer  pedagógico  de  forma  consciente.  Talvez  seja 

realmente necessário “armar teoricamente o professor para que ele seja capaz de, por si 

mesmo,  criar  um bom método, baseandose numa  teoria  sólida que  consiga dar a  ele 

5 Moises Mikhaylovich Pistrak  (2003),  apesar  de  pouco  conhecido  em nossos  espaços  de  formação  de 
professores,  pode  ser  um  referencial  significativo  para  o  processo  de  construção  dessa  escola.  Ele  foi 
responsável por um projeto revolucionário no campo educacional na antiga União Soviética e tinha como 
meta a formação de um novo ser humano.
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instrumentos de definição e construção de sua prática pedagógica social” (PEREIRA e 

MENDES, 2004, p. 79). Isso significa formar professores para agirem como sujeitos e 

não como mero executores do processo educativo ou das políticas educacionais. 

Cabe aos cursos de formação de professores promover o debate sobre a função 

da escola e levar em conta as implicações sociológicas, políticas, culturais e históricas, 

ou seja, as questões macro, sem abandonar as micro situações do cotidiano da escola, do 

fazer  docente,  e  não  as  considerando  menos  importantes.  “Os  espaços  de  formação, 

quando  se  voltam  apenas  para microanálises  do  que  acontece  no  interior  da  sala  de 

aula,  podem  contribuir  para  uma  compreensão/ação  ingênua,  aparentemente  neutra  e 

diretamente  comprometida  com  a  reprodução  da  estrutura  social”  (PEREIRA  e 

MENDES,  2004,  p.  79).  Entretanto,  desconsiderar  essas  microanálises  pode  levar 

também a uma frustração e acomodação pessimistas. 

O  debate  acumulado  pela  área  nos  últimos  anos  aponta  para  a 
formação  de  profissionais  da  educação/educadores/professores  que 
possam lidar com os processos formativos de nossas crianças, jovens e 
adultos,  em  suas  dimensões  cognitivas,  afetiva,  da  educação  dos 
sentidos, da estética, corporal, artística, dos valores. 

O trato dessas dimensões exige que a formação dos educadores para a 
construção de uma nova escola contemple ainda: 

• A capacidade de romper com a fragmentação disciplinar e avançar 
para  outras  formas  de  trabalho  com  as  crianças,  na  direção  da 
unidade metodológica, do trabalho coletivo e interdisciplinar; 

• As  condições  de  autoorganização  dos  estudantes  na  gestão 
democrática  da  escola;  a  participação  dos  pais,  da  comunidade  e 
dos movimentos sociais na vida da escola; 

• A  formação  para  a  participação  ativa  na  gestão  democrática  do 
projeto pedagógico da escola, na solidariedade com os colegas, no 
compromisso  com  a  emancipação  de  nosso  povo  por  meio  da 
participação  em  suas  entidades  associativas  –  científicas, 
acadêmicas  e  sindicais  ,  que possibilitem  sua  formação  integral, 
multilateral (FREITAS, H., 2003, p. 1117). 

Os  estudos  sobre  a  formação  de professores  não estão  descolados  dos estudos 

sobre  a  função  social  da  escola  capitalista,  e,  segundo  Freitas  (1995),  a  categoria 

avaliação  pode  ser  a  mais  decisiva  no  sentido  de  assegurar  esta  função.  Em  seus 

estudos,  Freitas  confirma  a  avaliação  e  os  objetivos  da  escola  como  um  par 

estreitamente  ligado,  sendo  a  avaliação  a  “guardiã”  dos  objetivos.  Segundo  ele,  os 

objetivos  estão  implícitos,  ocultos,  diluídos,  enquanto  que  a  avaliação  é  sistemática, 

mesmo quando informal.
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No  cotidiano  da  escola  os  objetivos  estão  expressos  nas  práticas  de 
avaliação.  Na  avaliação  estão  concentradas  importantes  relações  de 
poder  que  modulam  a  categoria  conteúdo/método.  Ou  seja,  os 
objetivos  da  escola  como  um  todo  (sua  função  social)  determinam  o 
conteúdo/forma da escola (FREITAS, 1995, p. 59). 

Ao  atender  essa  função,  é  possível  explicitar  dois  aspectos  que  permeiam  a 

avaliação nesse modelo de escola: manutenção e eliminação. Discutir essa contradição, 

ainda no interior dos cursos de formação de professores, parece fundamental no sentido 

de  formar  sujeitos  que  possam  cumprir  uma  outra  função  social  que  dialeticamente 

contrarie a lógica da escola capitalista, ou seja, professores capazes de exercer a função 

de agentes mobilizadores do processo de transformação social. 

A possibilidade de avaliação do mérito e da extensão da atividade educacional 

no  Brasil  já  está  posta  pelo  desenvolvimento  mesmo  desta  atividade.  No  entanto,  se 

existe  disponibilidade  de  situações  para  serem  avaliadas,  não  existe,  freqüentemente, 

disposição para a prática da avaliação.  Isso quer dizer que a disposição para se deixar 

avaliar  não  é  tão  tranqüila  quanto  a  afirmação  da  necessidade  da  avaliação.  Vivese, 

afinal, um paradoxo: é necessário avaliar, mas nem sempre aproveitase a oportunidade 

para a avaliação. Tudo isso se explica através do modelo de sociedade atual, em que os 

processos  avaliativos  têm  como objetivos  classificar,  selecionar,  excluir.  Além disso, 

segundo  Dias  Sobrinho  (2002),  o  uso  da  palavra  avaliação  é  comum  e  faz  parte  das 

rotinas diárias de comunicação nos diversos setores das atividades humanas. Entretanto, 

questionamentos,  reflexões,  discussões  mais  aprofundadas  sobre  avaliação  não  são 

comumente  lançados,  debatidos  e  nem  são  de  fáceis  domínios  e  consensos.  Calase 

sobre seus significados, como se todos soubessem muito bem o que significa avaliar e 

como avaliar. Isso é freqüentemente observado na educação superior. 

A  avaliação  do  processo  ensinoaprendizagem  compõe  um  dos  aspectos 

essenciais  no  processo  de  reorganização  da  escola.  O  tipo  de  avaliação  ainda  muito 

presente nas práticas dos docentes tanto da escola básica quanto das universidades mais 

contribui para a distorção do sentido da avaliação do que para afirmar  seu verdadeiro 

papel  como  elemento  intrínseco  ao  processo  educacional.  Um  exemplo  disso  são 

aqueles  professores  que  consideram que  é preciso  ter um alto  grau de  exigência  para 

suas  provas  e  testes,  e  que  os  seus  resultados  negativos  são  sinônimo  de  sua 

competência,  e  acreditam  que  aprovar  “todo  mundo”  representa  incompetência  do 

professor ou mesmo falta de exigência (HOFFMANN, 1998). Por trás dessa idéia, está 

uma concepção de que nem todo mundo é capaz de aprender.
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Segundo Vasconcellos (1995), na verdade, as práticas atuais contribuem para o 

processo de  perversão da  avaliação,  afinal  tem  sido mais  importante a  nota  do que  a 

aprendizagem. A  avaliação, da  forma como  tem ocorrido, vem afirmando um sistema 

classificatório, que tem servido para reforçar a manutenção de uma escola para poucos. 

A escola acaba servindo para reproduzir as relações da sociedade de classes, inculcando 

valores  de  competição,  que  são  acentuados  pela  avaliação  classificatória.  Para 

Vasconcellos (1995), o problema central da avaliação é o seu uso como instrumento de 

discriminação  e  seleção  social,  na  medida  em  que  classifica  os  melhores  e  piores, 

distorcendo  o  papel  da  avaliação  da  aprendizagem:  acompanhar  e  mudar  a  situação 

identificada. 

Compreender o contexto social em que a avaliação sempre esteve presente como 

instrumento  de  seleção,  classificação  e  discriminação  na  sociedade  capitalista  pode 

trazer  contribuições  significativas  aos  futuros  professores.  Conforme  afirma  Enguita 

(1991), não há liberdade de uma prática diferenciada em avaliação se não conseguirmos 

paralelamente  mudar  o  contexto  sóciopolítico.  Desse  modo,  fazse  necessário  o 

entendimento da função da avaliação tanto no âmbito das relações escolares, no micro 

espaço  da  sala  de  aula,  para  além  delas,  inclusive  nos  cursos  de  formação  de 

professores, e no âmbito das avaliações externas. 

Segundo  Freitas  (2004),  o  fenômeno  da  avaliação  apresenta  pelo  menos  três 

aspectos: o instrucional, o comportamental e o de valores e atitudes. O mais conhecido é 

o  primeiro  deles;  na  avaliação  instrucional  se  verifica  o  domínio  de  habilidades  e  de 

conteúdos, utilizandose provas, chamadas,  trabalhos etc. “Boa parte das definições de 

avaliação somente capta este elemento ao enfatizar que a avaliação é para saber o que o 

aluno aprendeu” (FREITAS, 2004, p. 157). 

O  segundo aspecto,  a  avaliação  do comportamento do  aluno em  sala,  é  usado 

como  instrumento  de  controle  e  poder  do  professor.  Isto  porque  ao  professor  cabe 

aprovar ou reprovar o aluno, a partir da avaliação da instrução. Dessa forma o professor 

exige obediência e submissão às regras. “A nota, a reprovação, etc são os motivadores 

artificiais das relações de poder dentro da sala de aula” (FREITAS, 2004, p. 157). 

O terceiro aspecto referese à avaliação de valores e atitudes, ou seja, aquela que 

ocorre no dia a dia da sala de aula e  acaba expondo o aluno a “reprimendas verbais e 

físicas, comentários críticos e até humilhação perante a classe, criticando os seus valores 

e as suas atitudes” (FREITAS, 2004, p. 158). Ainda segundo Freitas, é justamente nessa 

avaliação de valores e atitudes,  juntamente com a de comportamento, que  se  instala a
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lógica  da  submissão.  Esses  três  aspectos  conjuntamente  denominamse  avaliação  em 

sala de aula, sem, no entanto, deixar de considerar que existem dois planos de avaliação: 

o formal e o informal (FREITAS, 2004). 

No  plano  da  avaliação  formal  estão  as  técnicas  e  os  procedimentos 
palpáveis  de  avaliação  com provas  e  trabalhos  que  conduzem a  uma 
nota; no plano da avaliação informal estão os juízos de valor invisíveis 
e que acabam por influenciar os resultados das avaliações finais e são 
construídos  pelos  professores  e  alunos  nas  interações  diárias.  Tais 
interações  criam,  permanentemente,  representações  de  uns  sobre  os 
outros (FREITAS, 2004, p. 159). 

A avaliação educacional ocupa um complexo campo, repleto de contradições e 

conflitos,  cuja  identidade  evoluiu  de  uma  aproximação muito  estreita  com  conceitos, 

recursos  e  técnicas  da  mensuração,  para  uma  visão  mais  abrangente  dos  fenômenos 

educacionais,  mas  ainda  não  atingiu  uma  definição  consensual  de  seu  papel  junto  à 

sociedade  de  modo  geral,  e  às  escolas,  seus  professores  e  seus  alunos,  de  modo 

específico.  Assim  colocase  a  questão  da  avaliação  no  processo  de  formação  de 

professores. 

Saul (1988) procura caracterizar a avaliação numa perspectiva mais qualitativa. 

Segundo ela, a objetividade tanto na ciência quanto na avaliação é sempre relativa e por 

isso não pode ser central; quando procurase compreender os fenômenos, é preciso levar 

em  conta  as  limitações  humanas  e  os  erros  próprios  desta  condição;  diante  da 

complexidade humana, tornase necessário considerar as diferentes posições, opiniões e 

ideologias, ou seja, avaliar não é uma ação neutra e por isso não pode ser compreendida 

como  processos  técnicos  desligados  dos  valores.  Essa  avaliação  qualitativa  apresenta 

algumas  características  importantes  como  não  ter  objetivo  de  comparação  dos 

resultados, mas levar em conta os efeitos ou resultados de longo prazo, dar ênfase nos 

processos  e  não  nos  produtos,  registrar  os  sucessos  alcançados,  fazer  interpretações 

sobre  os  resultados,  buscando  os  significados  e  fazendo  indagações  sobre  os 

julgamentos.  Isto  implica  em  substituir  as  generalizações  próprias  da  avaliação 

quantitativa, ter sensibilidade às diferenças, às mudanças e aos progressos observáveis. 

É  preciso  também  garantir  uma  flexibilidade  metodológica,  ter  a  descrição  e  a 

interpretação  sobrepondose  aos  dados  quantitativos,  sem  desprezálos,  ter  como 

objetivo a compreensão da  situação avaliada para oferecer  informações, para que haja 

um  processo  de  intervenção  seguro,  e  incluir  perspectivas  de  diferentes  grupos
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envolvidos, o que permite uma compreensão mais ampla da realidade e, com isso, uma 

reorientação das práticas pedagógicas (SAUL, 1988). 

Os  estudos  sobre  avaliação  reafirmam a  necessidade de  se  encarar  a  avaliação 

sem deixar de considerar as  implicações políticas e  sociais que esta  temática envolve. 

Está  colocado  então  o  desafio,  especialmente  no  sentido  de  formar  professores 

conscientes  de  sua  responsabilidade  como  ator  principal  para  desencadear  novos 

processos avaliativos para a educação básica. 
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