
Uma jovem aluna elabora um tra
balho escolar dissertativo sobre 
o tema inteligência. Na mesma 

semana, submete-se ao exame de ad
missão em um determinado curso, do 
qual constava a questão "o que é inte
ligência?" Com a autoridade de quem 
estudou o assunto recentemente, res
pondeu comparando as diferenças de 
concepções para associacionistas, cog-
nitivistas e construtivistas. Resposta 
errada. O gabarito inflexível dizia que 
"inteligência é a capacidade do ser hu
mano para resolver coisas". 

Este caso ocorreu com a filha do edu
cador português Rui Trindade e mostra 
que lá do outro lado do Atlântico ocor
re fenômeno semelhante ao verificado 
aqui no Brasil: o processo de avaliação 
na educação está em um momento cru
cial, porque, ao mesmo tempo em que o 
professor não deve privilegiar a memori
zação de conteúdos sem reflexão, pois a 
prioridade é trabalhar competências, al
guns tipos de exames impelem escolas, 
docentes e alunos ao sistema de memo
rização descontextualizada para obter 
bons resultados nas provas. 

Usando o exemplo de um exame 
mal conduzido é do qual foi testemu
nha por conta da experiência da filha, 
Trindade ressalta que a avaliação deve 
ser instrumento de aperfeiçoamento 
do processo de ensino, po rém as suas 
l imitações atuais se encontram mui
to mais no que se refere a abordagem 
do que no formato. " E m Portugal já se 
criaram mecanismos para mudar esses 
tipos de avaliações, mas no geral ficou 
tudo como antes. A avaliação só vai 
mudar quando mudarmos a forma de 
estar e educar na escola, assim como 



a nossa concepção de educação", acre
dita Trindade, que é psicólogo, mestre 
e professor da Universidade do Porto. 

Os problemas semelhantes dos la
dos de cá do Atlântico fazem com que 
o t a m b é m educador Paulo Bedaque, 
que atuou por mais de 20 anos na do
cência de Física e hoje é consultor edu
cacional e sócio do site www.ciencias. 
com.br, levante outra questão: mais 
importante do que discutir a validade 
do uso da memorização como recurso 
para obter bons resultados em avalia
ções classificatórias, é descobrir por que 
ainda existe essa prática. E o mesmo 
professor dá a resposta: quando o do
cente coloca a avaliação como f im do 
processo de aprendizagem, cria regras 
bem claras e a ideia de que o impor
tante é passar no teste. E o aluno, en
tendendo tal sistemática, adapta-se a 
ela e busca apenas o resultado. "Não 
há erro do aluno, mas da avaliação. 
Precisamos rever as nossas regras", 
afirma. 

Pela anál ise de Bedaque, desde o 
meio da década passada, os antigos 
cursos de 1o e 2o graus no Brasil eram 
mais conteudistas, com algum espaço 
para a famosa decoreba. Contudo, o fluxo 
de informações que existe atualmente de
manda o trabalho de competências e 
habilidades em sala de aula nos en
sinos fundamental e médio, tais co
mo capacidade comunicativa, trabalho 
em equipe, etc. "Hoje o computador é 
a memór ia . O uso de calculadoras, por 
exemplo, era proibido e o Minis tér io 
da Educação já recomenda trabalhar 
com esses aparelhos no ensino médio. 
Trabalhamos com competências e, em 
99% dos casos, não há espaço para me
morização", avalia. 

A consultora educacional Lúcia 
K le in , de Curitiba (PR), acredita que já 
existe uma evolução no uso de exames 
com funções diferentes da classificató-
ria. Entretanto, as reflexões do docen
te ainda podem ser expandidas com o 
objetivo de entender melhor as finali
dades, os instrumentos e os processos 
de avaliação. "O importante é abordar 
o aluno em um processo relacional co
mo sujeito na avaliação, não apenas co
mo objeto. A perspectiva deve ser, a lém 
de avaliativa, diagnosticadora das rela

ções no âmbito da sala de aula, inclu
sive das estabelecidas entre professor e 
aluno, e das relações no âmbito social, 
como organização, estrutura e funcio
namento da inst i tuição de ensino pro
priamente dita e a sua inserção na co
munidade da qual faz parte", sugere. 

A educadora e consultora alerta 
que o fato de memorizar em si não é 
o grande vilão, porém a sua forma de 
uso. Lúcia acredita que a capacidade de 
memorização é uma das condições de 
aprendizagem, importante como fun
ção cognitiva e que não pode ser igno
rada. Rui Trindade engrossa o coro e 
classifica a memorização como condi
ção lógica e fundamental para a exis
tência humana como espécie, pois as 
experiências c tradições são transmi
tidas pela memorização. "A crítica é 
quando o aluno tem que memorizar al
guma coisa que não compreende o seu 
sentido, caso em que impede a apren
dizagem. Se os conceitos são compre
endidos, constrói-se um mapa concei
tuai nos quais essas ideias se encaixam 
e se aumenta a capacidade de memo
rizar. Isso é o que a escola tem que in 
centivar", explica. 

Avaliações externas 
O docente pode modificar sua abor
dagem em sala, mas tem que mudar o 
trabalho ao se deparar com um "ter
ror" das insti tuições de ensino: o de
sempenho de seus alunos nas ava
liações externas. Esses exames são 
usados no mundo todo para definir 
políticas educacionais. Não reprovam 
alunos, mas avaliam escolas e profes
sores. No Brasil, o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e a Prova Brasil 
são os mais presentes no cotidiano do
cente, mas t a m b é m há outras avalia
ções internacionais, como o Programa 
Internacional para Avaliação de 
Estudantes (Pisa, de Programe for 
International Student Assessment), 
promovido pela Organização pa
ra Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que coloca inte
resses de fora da inst i tuição escolar pa
ra dentro da sala de aula. 

Conforme acredita Bedaque, a prá
tica está apenas no começo. "Não sig
nifica que essas avaliações sejam boas 

por natureza ou efetivadas com com
petência, mas com certeza virão com 
mais frequência daqui para frente." 
Para ele, tais provas têm um viés pe
dagógico para o qual o docente sempre 
deve estar atento, ao mesmo tempo em 
que existe uma d imensão de gestão es
colar que reflete pressões de mercado. 
"As implicações sociológicas são tama
nhas que mesmo sem perceber somos 
instrumentos de avaliações que estão 
a serviço de um sistema neoliberal. 
Certamente há uma correlação estatís
tica entre o nosso modelo de avaliação 
e as necessidades do capital. Isso foge 
completamente às nossas decisões pe
dagógicas", acredita. 

Embora, para Bedaque, estas ava
liações tenham o objetivo de descobrir 
em que pé se encontra a educação e en
contrar maneiras para melhor atender 
e formar professores, por outro lado, 
trazem uma carga de controle. Mesmo 
assim o educador acredita que podem 
ser bem usadas. "O Enem, por exem
plo, arejou as cabeças dos professores e 
mostrou caminhos alternativos. Se as 
nossas avaliações outrora eram basea
das na cobrança de conteúdos, hoje a 
cobrança é por situações-problemas, e 
isso se iniciou com o Enem, que virou 
pauta na sala de aula e na sala dos pro
fessores." 

No caso específico do Enem, o 
ranking dos resultados das escolas, di
vulgado pelo Minis tér io da Educação 
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(MEC), muitas vezes é usado pelas es
colas de uma forma propagandíst ica 
que acaba por deturpar a atividade fim 
da inst i tuição de ensino. Pela anál ise 
de Bedaque, quando as notas são di
vulgadas, gestores educacionais bus
cam enquadrar suas insti tuições em 
alguma posição de destaque. Há sem
pre um rótulo publicitário de ser a me
lhor escola de uma determinada cida
de, região ou até bairro. Mas no total 
geral, quando se comparam os resulta
dos do primeiro colocado ao vigésimo, 
a diferença é próxima a um ponto; do 
quinquagésimo ao centésimo, é quase 
nenhuma. 

Como muitos pais caem no engo
do de marketing, passam a escolher as 
escolas dos filhos de acordo com a sua 
posição no ranking do M E C , as insti
tuições se voltam para a preparação 
das turmas para a prova e se inicia o 
círculo vicioso. "Conheci professores 
muito bem intencionados que recla
mam de não ter espaço nas escolas pa
ra trabalhar o conhecimento, porque a 
insti tuição tem metas, repassadas ao 
professor como se ele fosse um geren
te de banco", afirma o consultor edu
cacional. 

A experiência portuguesa contada 
por Rui Trindade mostra que as leitu
ras enviesadas dos resultados das ava
liações t a m b é m deturpam o trabalho 
docente e a organização escolar. Lá, as 
escolas privadas obtiveram os melho
res resultados nas primeiras avaliações 
externas. "O discurso foi de que tudo 
deveria funcionar como nas particula
res, o que não é exatamente uma ver
dade direta." Trindade conta que, num 
levantamento mais minucioso, des
cobriu-se uma discrepância mais ex
plicativa: a melhor escola do país era 
salesiana, na região de Cascais, on
de vivem as elites econômicas e polí
ticas de Portugal, a lém de diplomatas. 
Por outro lado, uma das piores escolas 
t a m b é m era salesiana, porém de uma 
região pobre. "O problema estava on
de? No modelo de escola? Não, era nas 
condições de vida do aluno", sentencia 
Trindade. 

Outro caso ocorrido em Portugal 
apresenta distorções do trabalho do
cente semelhantes às brasileiras, com

parável aos cursos preparatórios para 
o Enem. "O ensino básico em Portugal 
tem três ciclos (da 1a à 4 a , da 5a à 6a e 
da 7 a à 8 a séries), com provas de ava
liação ao final dos dois primeiros, ape-
nas para verificar se os conteúdos es
tão sendo cumpridos. Há professores 
que nos úl t imos meses da 4 a e 6 a sé
ries param de dar aulas para treinar 
os alunos para as provas, diariamen
te e durante cinco horas. É o que acon
tece quando a avaliação se torna uma 
atividade fim", conta o professor da 
Universidade do Porto. 

A simples existência da avaliação 
externa, no entanto, não é a descul
pa ú l t ima para que a educação de trei
namento ocorra. Para saber lidar com 
essas provas, o docente e os gestores 
escolares precisam conhecer as finali
dades e os objetivos destas avaliações. 
Segundo a consultora Lúcia, pelo me
nos no Brasil, a preocupação de profes
sores e escolas para que os alunos se
jam bem-sucedidos nessas avaliações 
induz ao desconhecimento dos pró
prios descritores das provas. "Há do
cumentos do M E C que detalham cada 
item cobrado e as capacidades a se
rem trabalhadas. É preocupante quan
do as pessoas querem que os alunos se 
saiam bem nos exames, mas elas mes
mas não buscam saber exatamente o 
que se pede e como é o processo", ana
lisa. 

Para ela, mesmo que ainda não 
exista no País um consenso na área de 
educação sobre benefícios e males das 
avaliações externas, não é a memori
zação de respostas prontas ou proce
dimentos que ensinem apenas a achar 
a resposta que estão envolvidos em al
gum suposto insucesso dessas pro
vas. Lúcia K l e i n acrescenta que, em 
seu trabalho de consultoria educacio
nal, ao dizer em algumas escolas que 
as avaliações são realizadas no mundo 
todo em favor de um "chamado desen
volvimento", muitas pessoas, que in 
clusive treinam alunos para os testes, 
correspondem com olhar de surpresa. 
"Parece-me que ainda se separa a fun
ção da escola do sentido da vida, da f i 
nalidade do que se faz na inst i tuição e 
do que se acredita ser educar e apren
der", finaliza. 
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