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A questão do conhecimento sempre intrigou a humanidade: como ocorre a apreensão dos 
conteúdos e ate onde vai essa possibilidade? Conhecemos só as aparências dos entes, 
chegamos a apreender a sua essência? Serão as idéias inatas? Virão elas pelos sentidos? As 
grandes perguntas da teoria do conhecimento e da psicologia da aprendizagem perduram até 
hoje com inúmeras respostas. 
 
Já os gregos e os grandes pensadores das idades Média e Moderna queriam saber o que 
significava conhecer, qual o valor do conhecimento humano e como distinguir conhecimento de 
sabedoria. Em geral, tendemos a considerar como conhecimento importante o que nós temos, 
sendo o dos outros secundário e de pouca valia. Essa é a grande dificuldade da aplicação do 
multiculturalismo nas escolas. Como respeitar e desenvolver conteúdos de culturas diferentes 
da nossa? Existe um conhecimento de validade universal ou será ele sempre histórico e assim 
variável no tempo e no espaço? É mais importante o saber na área das humanidades ou o 
fundamental é o domínio da tecnologia atualizada? Como se pode ver, estamos num terreno 
movediço, onde nos deparamos com mais perguntas do que respostas. 
 
Apesar de toda essa complexidade e decorrente dela, mais difícil ainda é a avaliação do 
conhecimento. 
 
Como avaliar o saber do homem, como afirmar que ele domina o que é importante e o que é 
pré-requisito para que possa prosseguir seus estudos numa universidade? 
 
Com freqüência, constata-se uma grande discrepância entre o sucesso escolar e o sucesso na 
vida profissional e na realização pessoal propriamente dita. Nem sempre aquele que se saiu 
bem no cumprimento das exigências da escola repete o feito na vida de adulto. As cobranças 
são outras e o entendimento do mérito, bem diferente. Nela, muitas vezes, o que vale é a 
capacidade de liderança, de iniciativa, de comunicação, a firmeza de caráter e a persistência 
que são competências entre outras, pouco valorizadas pelas instituições de ensino. 
 
Muitas vezes, ainda, o aluno considerado bom pela escola não é aprovado no exame 
vestibular, enquanto aquele por ela reprovado passa bem por suas provas e ingressa 
tranqüilamente na universidade. Como entender essa diversidade de avaliação? 
 
São bem conhecidas as dificuldades de ordem prática. Os exames vestibulares, especialmente 
o Enem, devem ser aplicados a milhares de estudantes provenientes de culturas diferentes e 
de diversas modalidades de escolas com seus projetos pedagógicos e filosofias de educação. 
Devem abranger inúmeros aspectos do conhecimento humano e estar atualizados quanto aos 
conteúdos cobrados. É difícil, temos de reconhecer. 
 
Por outro lado, por que deixar tão de lado o método fenomenológico de ir às coisas em si 
mesmas e pedir tanta classificação, tanto conhecimento cristalizado e visto apenas sob um 
ponto de vista, negando ao aluno qualquer opção ou opinião própria? 
 
Sendo tão difícil a avaliação do conhecimento, por que nos prendermos a títulos, rótulos e 
enquadramentos? Por que não objetivarmos nas provas avaliar mais a pessoa do aluno, o seu 
nível de criatividade, a sua originalidade, a sua capacidade de iniciativa, o seu saber que pode 
ser diferente do nosso? Por que não pôr o foco na qualidade do aluno e não na quantidade do 
seu conhecimento? 
 
Condena-se o chamado decoreba, provas que exijam muita informação obtida com aulas e 
muito estudo, mas que constitui um conhecimento superficial, pouco assimilado e, em geral, 
de quase nenhum valor para a vida profissional futura. 
 
Deve-se ainda considerar que o ensino médio, por mil razões, segue sempre ás exigências e os 
parâmetros dos exames vestibulares e, agora, especialmente do novo Enem. 
 



É certo que há inúmeros empecilhos para essa mudança de foco na avaliação, mas ela não é 
impossível. Como tudo na vida, será necessária uma reflexão sobre a questão, um esforço 
conjunto e uma mudança de ponto de vista. Só assim poderemos chegar a uma nova postura 
diante de uma questão tão delicada e que importa tanto na vida dos estudantes. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 ago. 2009, Primeiro Caderno, p. A10. 
 
 
 
 
 


