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Resumo 

A avaliação apresenta-se hoje como uma das práticas mais difíceis para os professores, 

constituindo-se como uma questão cada dia mais polêmica. A avaliação, que vem sendo um dos 

principais focos das políticas públicas, tem sido utilizada como instrumento de regulação e 

controle sobre as práticas pedagógicas, buscando a legitimação do projeto hegemônico construído 

desde a Modernidade para a escola. Políticas educacionais orientadas para a comparação de 

desempenho entre países, estados e sujeitos de diferentes realidades socioeconômicas e culturais 

vêm se consolidando como uma prática que reafirma a lógica da exclusão, antecipando e 

reafirmando o fracasso social desses sujeitos. O objetivo deste texto é refletir sobre a avaliação 

nesse processo de classificação e seleção, sucesso e fracasso dos alunos das classes populares, 

buscando perceber como os professores e professoras estabelecem juízos de valores não só sobre 

os conhecimentos produzidos pelos alunos, mas, sobretudo, sobre seus comportamentos e o quanto 

esses juízos contribuem para o processo de subalternização ou emancipação dos sujeitos. No 

cotidiano escolar a avaliação ganha muitos sentidos, mostra-se atravessada por diferentes 

conceitos que se movem nas práticas e discursos sobre o “outro” que é avaliado. Este texto 

pretende, ainda, contribuir, problematizando esse cotidiano, a partir de práticas e discursos 

produzidos no conflito provocado pelo desafio de avaliar os alunos, buscando incitar uma reflexão 

sobre a complexidade que envolve avaliar o “outro”. Quem avalia, avalia alguém, quem são os 

sujeitos que avaliam, quem são os sujeitos da avaliação, quem são os sujeitos avaliados? 

Palavras-chave: Avaliação. Cotidiano Escolar. Cultura Escolar. 

 

Abstract 

The assessment presents itself today as one of the most difficult practices for teachers and an 

increasingly polemic issue. The assessment has been a major focus of public policy, used as an 

instrument of regulation and control over educational practices, seeking to legitimize the 

hegemonic project built since Modernity to school. Education policies aimed to compare 

performance between countries, states and people of different socio-economic and cultural rights 

has been consolidated as a practice that reaffirms the logic of exclusion, anticipating and 

reaffirming the social failure of these individuals. The purpose of this paper is to discuss the 

assessment in the process of classification and selection, success and failure of students from 

popular classes. As teachers establish value judgments not only about the knowledge produced by 

the students, but especially on their behavior, and how these judgments contribute to the process of 

emancipation or subordination of the individuals. In the daily school evaluation is many meanings, 

it is shown traversed by different concepts that move in the practices and discourses about the 

"other" that is assessed. This paper also aims contribute, this routine questioning from practices 

and discourses produced in the conflict provoked by the challenge of assessing students. A 

reflection on the complexity involved in evaluating the "other." Who evaluates, assesses someone, 

who are the subjects that assess, who are the individuals of assessment, who are the subjects 

assessed? 

Key Words: Assessment. Everyday School. School Culture. 
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A avaliação apresenta-se hoje como uma das práticas mais difíceis para os professores, 

constituindo-se como uma questão cada dia mais polêmica, pois reflete os diferentes 

projetos que se confrontam na escola. Questões sobre como avaliamos os nossos alunos; 

sobre o que de fato avaliamos: saberes, comportamentos, valores; sobre quais são os 

conhecimentos válidos e sobre quem valora esses conhecimentos, entre tantas outras, são 

tecidas em uma rede na qual se movem as macropolíticas de avaliação institucional, que 

definem provas únicas, apostilados, currículos mínimos, e as microavaliações da 

aprendizagem produzidas nas relações, conflitos e tensões do cotidiano escolar. 

Este texto propõe um olhar sobre essa complexa questão, a tensão produzida entre os 

muitos sujeitos da avaliação, suas múltiplas faces e intencionalidades, além de uma reflexão 

sobre os diferentes projetos que cada uma dessas faces esconde ou revela. É possível 

avaliar a heterogeneidade sem buscar uma homogeneidade? E a avaliação do outro sem a 

participação do outro? Como se dão essas relações de alteridade no cotidiano da escola? 

Quem são os outros da avaliação? Eles são sempre os mesmos?  

Entendemos que a discussão sobre a avaliação se inicia exatamente na problematização 

sobre essa alteridade. Esse “outro” não é dotado de uma identidade única, mas plural e 

mutante. Vai se traduzindo como todos os sujeitos que, por algum arbitrário motivo, não se 

encaixam na ordem. Como afirma Bauman (1999), o outro da ordem não é uma outra 

ordem: sua única alternativa é o caos que, como o “outro da ordem”, é pura negatividade. 

Assim, a diferença é vista como uma ameaça ao que eu sou.  

Esse princípio se aplica a vários aspectos, desde as reações políticas que se negam 

umas às outras, acusando-se de levar, com suas idéias, o caos à sociedade, como no caso 

das resistências a qualquer mudança pedagógica, entendendo-se essas mudanças como a 

passagem da ordem ao caos. Nesse sentido, a ordem se confunde com aquilo que é 

conhecido e o caos com aquilo que é desconhecido, portanto, incerto, provavelmente 

ilógico, irracional, confuso, anárquico, pior.  

Na escola, não é raro vermos como qualquer proposta que ameace a ordem 

historicamente estabelecida seja rapidamente acusada de promover o caos, a desordem, a 

falência cultural e social. As reações em defesa dessa história “gloriosa” do passado da 

escola lembram, com saudade, do rigor, da consistência teórica, da disciplina. Saudade 

dessa escola que “ensinava”. Mas ensinava o quê?  

Muitos que compartilham dessa memória esquecem os milhões de cidadãos brasileiros 

que viveram outras histórias, ou nem sequer foram convidados para partilhar do 

maravilhoso mundo dos saberes “historicamente produzidos pela humanidade” que lhes 

foram historicamente negados. Mesmo produzindo saberes, foram sistematicamente 

desvalorizados, esquecidos, silenciados. Escola para uns, não para outros. Há muitos que 

compartilham dessas mesmas memórias – não com tanta saudade – e se perguntam o que 

realmente aprenderam na escola. 

Na produção dessa “ordem” escolar, entre muitas outras práticas hoje abolidas ou 

severamente criticadas, a prática dos “exames” e a decorrente classificação e hierarquização 

dos sujeitos surge como uma das barreiras mais difíceis de romper na produção de uma 

escola inclusiva, democrática e dialógica por nós defendida. E, talvez, essa resistência, 
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presente não só em certas políticas públicas, mas sustentada por muitos pais, professores, 

especialistas e até mesmo pelos próprios alunos, possa nos oferecer algumas pistas sobre o 

quanto essa cultura escolar produz exclusão para além dos discursos mais progressistas.  

Na (mono) lógica da ordem, só existem os saberes por ela legitimados, só existe a 

linguagem da ordem, só existe a racionalidade da ordem, só existe a moral da ordem. E o 

que existe fora da ordem é o caos. O refugo, o lixo, a sua negação. Aquilo que infelizmente 

existe – quando preferíamos que não existisse – torna-se um problema a ser resolvido.  

Os sujeitos que passam pelo processo escolar – assim como por muitos outros 

processos – são devidamente examinados quanto à sua capacidade de adequação ou não ao 

mundo da ordem. Recebidos com benevolência para serem submetidos a esse processo, os 

habitantes que vagavam perdidos pelo mundo do caos – da ignorância, da bestialidade, da 

barbárie – têm a chance de pertencer ao mundo da ordem – dos saberes, da cultura, da 

civilização, ciência e tecnologia.  

Infelizmente muitos fracassam: suas aptidões, saberes, cultura, linguagem são 

insuficientes. Embora possam ter sido examinados por diferentes processos e metodologias, 

falharam. Não aprendem. Não são capazes de aprender. Resta devolvê-los ao caos de onde 

saíram e aumentar os muros em torno da ordem, para que esses excluídos não se voltem 

invejosos e ressentidos contra a ordem legitimada pela cultura ocidental. 

A cultura escolar diferencia o “outro” para submetê-lo à ordem. Inclui para excluir 

dentro de um processo escolar classificatório e excludente. Nesse contexto, a avaliação 

possibilita a visibilidade dos corpos, rito de exposição que, muitas vezes, passa pelo 

suplício. Para Foucault (2004), o suplício incidiu diretamente sobre o corpo do condenado 

e, através dele, a aplicação da pena pode apresentar algumas finalidades: retirar pela dor 

alguma verdade escondida; expor para a apreciação pública o sofrimento daquele que 

cometeu um ato contra a ordem legal, para que sirva de exemplo. Essa visibilidade é 

qualquer forma de sensibilidade, qualquer dispositivo de percepção, o ouvido e o tato na 

medicina, o exame na pedagogia, a observação sistemática e sistematizada em qualquer 

aparato disciplinar, a disposição dos corpos nos rituais penais (LARROSA, 2003). 

Ritos como o processo de “enturmação” – no mesmo ano, no ano seguinte e em qual 

turma – são realizados em muitas escolas na rede Municipal do Rio de Janeiro onde, até 

2008, o aluno poderia ficar retido no último ano de cada Ciclo, por dois motivos: conceito 

RR (registra recomendações) ou faltas superiores a 75%. Na reunião que antecede o 

Conselho de Classe (COC), os professores se reúnem para resolver o destino (no sentido de 

destinação) de cada aluno, sua aprovação ou reprovação naquele ano letivo.  

Cada aluno é realmente avaliado individualmente. Entretanto, como veremos, isso não 

significa efetivamente ser justo, já que os mais diversos critérios servem de justificativa 

para aprovar, reter ou até eliminar os alunos por falta.  

Nesse processo de avaliação são levados em consideração os conhecimentos, atitudes e 

valores demonstrados principalmente por seus comportamentos e pelas relações que 

estabelecem. Em certa perspectiva pedagógica, isso poderia ser interpretado como avaliar o 

aluno como um “todo”, valorizando outros aspectos além do desempenho cognitivo dos 

alunos. No entanto, os critérios e regras que são estabelecidos e defendidos como 
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necessários – os parâmetros – são subvertidos caso a caso, revelando-se, antes de tudo, 

como um exercício de poder. Se, em alguns casos, o aluno é retido, no entendimento dos 

professores, por “falta de conteúdo”, muitas vezes, é aprovado, mesmo sem o tal 

“conteúdo”, por outras razões, como pelo comportamento, por exemplo. Faltas são dadas 

com rigor ou abonadas sem justificativa.  

O que revelam esses exames ou provas, os conceitos e a prática de enturmação? 

Revelam um exercício do poder da ordem, que subverte as próprias regras, para se manter 

fiel aos seus objetivos, à sua natureza excludente.  

A seguir, problematizaremos algumas falas que acompanharam a reunião de 

enturmação, feitas por professores e professoras do quinto ano da Rede Municipal do Rio 

de Janeiro, e que nos ajudam a compreender algumas das muitas lógicas que acompanham 

o processo avaliativo e como o poder vai buscando, com a exposição dos “outros” 

avaliados, a legitimação do mesmo da ordem.  
 

– “O aluno tem muita dificuldade, na opinião de todos os professores é muito 

‘fraco’. Mas ‘tadinho’, ele nunca vai ser mais do que isso, deixa ele seguir, não 

adianta reter, ele chegou no limite dele”. 

 

– “O aluno é distraído, interessa-se pouco, mas também não atrapalha. É o 

jeito dele, a gente tem que respeitar. Sabe menos que X, mas é bonzinho, 

respeita o professor, por mim ele passa”. 

 

– “O aluno é bom, sabe a matéria, quando vem faz as atividades. Está 

trabalhando e passa quinze dias fora, as faltas extrapolam em muito o mínimo 

admitido. É um bom menino, tem conteúdo, e está trabalhando, abonamos as 

faltas e passamos”. 

 

O resultado para esses alunos foi o mesmo: aprovação. Entretanto, os critérios e 

comentários revelam a multiplicidade de valores e conceitos que implicam a decisão pela 

aprovação ou reprovação dos alunos. Nos dois primeiros casos, os alunos são comparados 

com os saberes dos outros e considerados alunos “fracos”. No terceiro, apesar do número 

excessivo de faltas, é considerado um bom aluno, um menino trabalhador, tendo, então, 

suas faltas abonadas. Ecos de um discurso “pedagógico” se fazem ouvir nas justificativas 

de uma forma confusa e ambígua em que “respeito” aos limites, possibilidades e ritmos de 

cada um são utilizados como máscara para a crença de que esses alunos são pessoas 

menores, que possuem alguma limitação, são pessoas com baixa capacidade de 

aprendizagem. Subvertido, o respeito vira descaso, desprezo, desrespeito.  

O que esses alunos possuem em comum, além da aprovação por diferentes razões?  

Possuem um comportamento adequado, não incomodam ou ameaçam a ordem da sala, 

da escola, do mundo. E, mesmo sendo aprovados, não foram necessariamente incluídos. 

Não compartilham necessariamente dos saberes que a escola defende como importantes e 

se propõe a ensinar-lhes. A aprovação e os conceitos emitidos invisibilizam as 

singularidades e as diferentes relações com o saber que essas crianças vivenciaram na 
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escola. Reduzem as trajetórias em estatísticas. 

Nesse sentido, interrogamos o valor, o valorar, o juízo de valor, o avaliar e os seus 

reflexos na constituição dos sujeitos para reavaliarmos nossa prática pedagógica, uma vez 

que os valores orientam a avaliação do outro e precedem de uma avaliação. Qual o valor 

que está por trás dessa avaliação? Qual a avaliação que determina o valor desse valor? 

O valor que colocamos no que é avaliado tem reflexos tanto no ensinar como no 

aprender. A atribuição de um valor requer, de imediato, a compreensão do valor como algo 

dado e sem possibilidade de questionamento. O que ensinamos aos nossos alunos ao avaliá-

los? Estamos formando sujeitos de experiência? O que é internalizado ao receber um valor? 

Na valoração/avaliação, também há a lógica da punição/reprovação como parte do 

disciplinamento dos corpos e mentes: 
 

– “O aluno até sabe mais que outros, mas é ‘debochado’, agride os professores 

com palavrões e se recusa a fazer as atividades. Nesse caso, verificam-se 

rigorosamente as faltas. Tem falta para reprovar? Então reprova! Ele é muito 

abusado, vai servir de lição”. 

 

– “A aluna é inteligente, mas conversa muito, até faz alguma coisa e consegue 

ser melhor que fulano... Acho que deve ficar para tomar um ‘susto’, pois pode 

render mais, se passar vai ficar cada vez mais malandra”. 

 

A aprovação/eliminação para resolução de problemas: 
 

– “O aluno não faz as atividades, é faltoso, sempre arruma confusão. Vamos 

passar, porque ninguém aguenta ele mais um ano, vamos mandar para a outra 

escola, quem sabe ele mudando de escola melhore”. 

 

– “ Alguns alunos ‘sumiram’ há alguns meses (e a escola não procurou por 

eles?!). Elimina para não pesar o número de alunos reprovados, pois nos 

quadros estatísticos não aparece a distinção dos reprovados por falta ou por 

outros critérios, abaixa o desempenho da escola”. 

 

Nos “casos” em que houve a reprovação para correção de comportamentos 

indisciplinados, os professores reconhecem a capacidade dos alunos, que “sabem”, até mais 

do que os outros, aquilo que a escola desejava que soubessem, entretanto, seu 

comportamento exige uma represália.  

Paradoxalmente, reprová-los é uma profissão de fé. Os dois primeiros alunos, que “são 

inteligentes e sabem mais do que muitos outros”, precisam de uma lição. Então existe a 

crença de que, reprovando-os, eles conseguirão alcançar o saber que ainda não têm: o saber 

obedecer. Eles aprenderão algo. Os professores acreditam – ou parecem acreditar – que, 

com a reprovação, esses jovens se tornarão pessoas melhores, menos “malandras”, menos 

“conversadeiras”, menos “debochadas”. Acreditam na reprovação como uma forma de 

controle sobre o comportamento considerado inadequado. Tal avaliação nada tem a ver 
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com uma avaliação sobre seus reais conhecimentos sobre os conteúdos – aqueles 

frequentemente valorizados pela escola.  

Todavia, esses mesmos professores não acreditam na reprovação do terceiro aluno que 

tem igualmente um comportamento “insuportável”. Não creem que o terceiro aluno possa 

“aprender a lição”. Ele é aprovado, não porque sabe, nem porque se comporta, nem mesmo 

porque é assíduo. É aprovado para “aliviar” a escola de sua presença. É descartado 

ironicamente: “quem sabe mudando de escola, melhore”. 

O critério do saber, a exaltação do conteúdo, palavra de ordem do ano corrente, é aqui 

ofuscado pelo “submeter-se”. Mas não basta submeter-se à outra linguagem, aos conteúdos 

sem sentido, às cópias e aos exercícios de memorização, é preciso que o “outro” submeta-se 

ao poder institucional.  

É preciso submeter o corpo juvenil ao silêncio e passividade, é preciso que ele respeite 

a ordem, talvez mais do que a entenda, ou compartilhe de seus saberes. Dissemos que a 

regra do jogo era “saber” algumas coisas que julgamos importantes, mas quando eles 

conseguem esse “saber” sem ter respeito pelo poder, precisamos lembrá-los de quem 

manda, ou seja, o saber já não importa tanto quanto a obediência. Nas palavras de Foucault 

(2004, p. 159): “O nascimento das ciências do homem? Aparentemente ele deve ser 

procurado nesses arquivos de pouca glória onde foi elaborado o jogo moderno das coerções 

sobre os corpos, os gestos, os comportamentos”.  

Transformados em “casos”, os alunos são tomados como objetos sobre os quais os 

professores projetam um conhecimento que os autoriza a fazer previsões sobre que ações 

produzirão o efeito desejado para conformação – ou eliminação – dos corpos indolentes à 

ordem exigida. Sobre esses jovens paira o olhar de um “outro” que tudo sabe, que tudo vê e 

que, exatamente por esse suposto saber, tudo pode.  

Na perspectiva classificatória, o erro se apresenta como não saber, a impossibilidade, a 

falta, a incapacidade, limitando o sujeito que erra como aquele que NÃO aprende. Observa-

se a presença de uma perspectiva classificatória da avaliação, cujo papel é normatizar a 

conduta dos alunos e seu processo de conhecimento. É o jogo perverso da disciplinarização, 

em que o saber, hierarquizado e fragmentado, é detido por apenas um dos lados (nesse caso, 

o professor). O termo normal deriva de norma que está “[...] ancorada no saber, na medida 

em que fixa critérios racionais que aparecem como objetivos e, ao mesmo tempo, está 

ancorada no poder, na medida em que constitui os princípios de regulação da conduta 

segundo os quais funcionam as práticas sociais de disciplina (LARROSA, 2003, p. 76). 

Assim, a avaliação se exerce pelo poder de registrar, nos documentos oficiais, não só 

quem sabe e quem não sabe, mas também quem serve, quem se adapta, quem não oferece 

risco ou desafia nosso poder, de quem deve ser ajustado ou excluído. Tradicionalmente, a 

avaliação tem se confundido com a possibilidade de medir a quantidade de conhecimentos 

adquiridos pelos alunos, considerando o que foi ensinado pelo professor. Mas vimos que, se 

os aspectos cognitivos historicamente fazem parte dos discursos sobre avaliação e inclusão, 

nas práticas, nos conselhos, os aspectos comportamentais ganham centralidade nas decisões 

e veredictos sobre os alunos.  

Segundo Skliar (2003), não temos, nunca, compreendido o outro. Temos, sim, 
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massacrado-o, assimilado-o, ignorado-o, excluído-o e incluído-o, e, por isso, para negar a 

nossa invenção do outro, preferimos hoje afirmar que estamos frente a frente com um novo 

sujeito. Contudo, é preciso dizer: com um novo sujeito da mesmice.  

Nas experiências vividas e narradas, inquieta-nos o saber do professor, sua palavra 

oficial, única e possível e o não-saber do aluno, a busca incessante que temos pelo 

conhecimento, pela certeza, do medo da ignorância, do não-saber. Os saberes das crianças 

são muitas vezes desconsiderados e não (re)conhecidos pela escola e, como vimos, são 

descartados e subalternizados a questões disciplinares.  

Quantas vezes o que falamos, escrevemos e inscrevemos nos corpos dos alunos passa 

pelo princípio da falta. A prática da avaliação classificatória e excludente coloca como 

centro os “não-saberes” dos alunos, evidenciando uma relação de forças assimétrica. O erro 

se mantém como não-saber e sua persistência como um indício de fracasso (ESTEBAN, 

2002). 

O refugo humano não melhora, não aprende, não se comporta. O refugo humano, os 

desnecessários, os improdutivos, são apenas como o refugo tecnológico que não pode ser 

reciclado. Não há lugar para eles. Nem em nossa escola, nem em milhares de escolas deste 

país. Consolamo-nos – hipocritamente – “nós tentamos incluí-los, mas eles, ingratos, não 

nos dão valor”. O refugo humano é um problema, como todo lixo produzido em nosso 

planeta. E, em nossa sociedade, trata-se de um problema privado, particular do sujeito 

refugado. Como afirma Skliar (2003, p. 88), “a exclusão é do excluído; a exclusão é sua 

propriedade, sua responsabilidade, sua carga, seu patrimônio”. Acrescentaríamos: sua 

índole, sua herança genética, geográfica, histórica, cultural e social.  

E, assim como olhamos o lixo produzido e não o compreendemos como refugo de 

nossa própria lógica de produção, olhamos para esses jovens e crianças e não 

compreendemos que essa lógica na qual nossas escolas estão – em grande parte – ainda 

inseridas, é a real (co)produtora desse “lixo humano”. Nossas escolas são herdeiras 

fundamentalmente da lógica da seleção e, portanto, da lógica da exclusão. Não existe 

seleção que não produza refugo, que não produza montanhas intermináveis de lixo. No caso 

de nossas escolas, lixo humano. Aqueles que não encontram seu devido lugar na lógica da 

produção, que não podem ser reduzidos a produtos e consumidores, os que não são 

assimilados, são destinados ao refugo. 

O outro, impensável, desmascara constantemente as armadilhas dos enunciados 

assimilatórios, ri de nossas tentativas de traduzir sua diferença para torná-lo um mesmo 

compreensível – sempre uma cópia mal feita e inferior de nós mesmos – denuncia a 

fragilidade e o medo que os defensores da ordem têm ao se confrontarem com aquilo que, 

segundo sua lógica, não deveria existir, mas existe e, ao existir, obriga-nos a olhar para 

aquilo que denuncia nossa ambivalência, nossa contradição, nossa ambiguidade onde só 

deveria haver certezas.  

O modelo hegemônico estabelece uma ordem para o mundo e para a escola, em que 

esses “outros” devem ser ajustados ou excluídos, acredita nessa possibilidade de tomá-los 

como os “mesmos” para torná-los “quase iguais”. Entretanto, o mundo dualista 

(ordem/caos, dentro/fora, incluído/excluído, etc...) encontra na complexidade das 
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exigências das práticas cotidianas outras soluções que ferem a lógica que esse próprio 

mundo insiste em defender.  

A cultura escolar dominante ainda encontra-se aprisionada pela lógica da ordem, 

temendo e acusando as novas práticas, mesmo aquelas defendidas e reconhecidas 

teoricamente por muitos, de trazerem o caos à ordem escolar. Incapaz de reconhecer as 

próprias ambivalências, as próprias contradições, só consegue apontar para o objeto, ferido 

e assustado, sobre o qual exerce seu poder e conhecimento: o outro. 

O outro é quem instaura o caos. O outro é quem desafia a ordem. O outro é quem 

ameaça o sistema. O outro é que se torna a ameaça, não apenas pelo que representa, mas 

pelo que revela. Mas existem outras possibilidades de entendermos esses “outros”? 

É possível um processo de avaliação em que os “outros” participem ativamente? Como 

pensar a educação, o currículo, a avaliação, a disciplina, as relações professor/aluno, a 

organização do espaço escolar, na perspectiva da desconstrução da alteridade como lugar 

da negação? Onde ficam as experiências vividas com a avaliação?  

O fato de as avaliações institucionais “standartizadas” produzirem dados restritos e 

parciais, cercados de toda aura de cientificidade para legitimar a “norma”, não impossibilita 

que o professor produza com seus alunos investigações sobre a complexidade dos saberes 

produzidos nas relações pedagógicas, não impossibilita que essas investigações legitimem 

os conhecimentos produzidos no dia-a-dia por nossos jovens e crianças, não impossibilita 

que busquemos enunciar nossos fazeres, nossos saberes. Por isso, é preciso que também 

nós busquemos outros lugares para nos movermos, indo além dos binômios e dualidades 

que muitas vezes retiram – ou negam – a potência de nossas ações, buscando entre o ideal e 

real, o possível.  

Convivendo com múltiplas faces da escola, é fundamental buscarmos essa negociação, 

sem nos perdemos no jogo dos lugares fixos onde nossas ações se deixam aprisionar. 

“Quando falo de negociação em lugar de negação, quero transmitir uma temporalidade que 

torna possível conceber a articulação de elementos antagônicos ou contraditórios” 

(BHABHA, 1998, p. 51). Se, por um lado, existe e assim acreditamos que seja - a 

necessidade de denunciarmos e refletirmos sobre toda sua (nossa) contradição, sujeitos 

exercendo um poder regulador que tenta impor uma única lógica à ação pedagógica, 

conformando uns e excluindo muitos; existe, também, em nosso fazer diário, no processo 

do ensinoaprendizagem, a possibilidade de criarmos alternativas possíveis e produtivas para 

nossas escolas. “Como criaturas literárias e animais políticos, devemos nos preocupar com 

a compreensão da ação humana e do mundo social como um momento em que algo está 

fora do controle, mas não fora da possibilidade de organização” (BHABHA, 1998, p. 34) e, 

para além do que alguns possam crer, ou fazer crer, existem muitas possibilidades de 

organização. Nesse sentido, a ausência do controle absoluto, tão caro à lógica da ordem, 

não significa ausência de conhecimento, ausência de fazer pedagógico ou ausência de uma 

prática avaliativa a favor do sujeito, produzida com ele, para ele. 

Quais os sentidos que a avaliação escolar assume nas práticas pedagógicas, nem 

sempre visíveis, que possibilitam dialogar com a diferença presente na dinâmica escolar, 

fazendo da heterogeneidade um elemento significativo para o processo de ampliação dos 
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conhecimentos de todos, não buscando a homogeneização, o ajuste à norma? 

Se compreendermos que o ensino e a aprendizagem são um só processo indissociável 

(que é realmente ensinoaprendizagem) tecido na relação entre os sujeitos e não uma ação de 

uns sobre os outros; que o conhecimento é produzido nessa relação estabelecida entre 

sujeitos de diferentes saberes, diferentes culturas, diferentes tempos e espaços, como 

poderemos conceber a avaliação unilateralmente? Uma avaliação do professor sobre o 

aluno, ou do sistema sobre o professor e raramente do processo compartilhado por esses 

sujeitos?  

Pensada como uma prática de investigação, a avaliação nos convida a indagar a 

aprendizagem como parte de um contexto complexo, trazendo à discussão a relação 

pedagógica da qual ela participa, que envolve tanto aprendizagem quanto ensino.  

Hoje, em nosso cotidiano escolar, os instrumentos e procedimentos utilizados são 

negociados e, principalmente, conhecidos pelos sujeitos envolvidos? São utilizados para 

controlar as ações ou classificar as crianças e jovens, distribuindo notas ou conceitos que 

reduzem e empobrecem o processo vivido, ou para dar visibilidade aos diferentes 

conhecimentos que são produzidos nesse processo, para enriquecer a epistemologia, 

principalmente pedagógica, com novos saberes. 

Neste jogo, então, flexibilizam-se certas práticas, fazem-se concessões a “inovações” e 

“experimentações” pedagógicas, mas mantém-se a salvo o sistema de avaliação, que, 

independente de quaisquer observações do professor, independente da riqueza dos 

processos vividos e observados, irá exigir que tudo e todos sejam reduzidos e encaixados 

em uma escala numérica de 0-10 ou 0-5. Isso, naturalmente, provoca um grande conflito 

interno em professores e alunos.  

Esse conflito provocado por funções tão diversas está diretamente relacionado à 

importância estratégica que a avaliação representa nessa arena em que a lógica da ordem 

tenta se impor – e se manter – como única possibilidade de organização e produção de 

conhecimento para a humanidade, negando sua responsabilidade na produção do lixo 

tecnológico, industrial e humano.  

Na tentativa de se legitimar e controlar a produção escolar, além de alimentar a cultura 

escolar com o medo do espectro do caos (outras possibilidades na produção de outros 

conhecimentos que desestabilizam a ordem), é imprescindível que as práticas avaliativas 

continuem sendo pasteurizadas, homogêneas, classificatórias e excludentes – e o pior, 

universais – para que reafirmem a ordem como modelo para o mundo. Não reconhecendo 

outras possibilidades de expressão dos conhecimentos produzidos na escola, esses 

conhecimentos acabam sendo invisibilizados ou negados. As avaliações institucionais, 

apresentadas como legítimas, produzidas pelo saber da ordem que nos governa, 

confrontam-se com os conhecimentos gerados no fazer cotidiano – não legitimados – que 

são não raro desconsiderados no processo de enunciação do fracasso ou sucesso escolar.  

Ao produzir outros enunciados, nós, professores e alunos, podemos negar o lugar – 

discursivamente e hegemonicamente produzido – da exclusão, o lugar do refugo, para 

fundar outro lugar. O lugar do lixo. Lixo que denuncia o desperdício de uma cultura voraz, 

consumista e descartável, que devora a si mesma, seus próprios recursos, seu próprio 
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tempo. Que destrói, ou tenta destruir, com sua obsessão pela homogeneização, milhares de 

culturas, jogando fora milhares de saberes, milhares de possibilidades de criação e 

reinvenção da existência humana.  

Esperamos que, ao nos tornarmos sujeitos na pronúncia do mundo, possamos, para 

cada saber negado – para cada x marcado em alternativas que não são as nossas –, produzir 

cada vez mais saberes. Saberes sobre outras ordens, sobre outras lógicas. Saberes do caos. 
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