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Resumo 

O texto examina aspectos da história das práticas avaliativas no Brasil e integra estudo amplo 

acerca da questão ao longo dos anos de 1890 a 1960. Indica as linhas gerais dos percursos que 

foram constituídos e os conhecimentos mobilizados para justificar a realização de provas, exames 

e verificações do aprendizado em diversos momentos. A análise fornece também sugestões acerca 

das potencialidades do estudo histórico dos modos de avaliação e suas implicações para a própria 

aprendizagem, as relações pedagógicas e o desenvolvimento das disposições pessoais dos alunos 

com relação às diversas áreas de conhecimento. Nessa perspectiva, delineiam-se duas vertentes de 

compreensão: a dos modos de fundamentar, construir e utilizar as formas de avaliar e a das 

relações de tais práticas com outras no contexto da cultura escolar e dos seus efeitos sobre as 

histórias dos alunos. Para tanto, o estudo de fontes memorialísticas que retratam as experiências 

pessoais, bem como a análise da legislação educacional, da imprensa periódica especializada e as 

obras de formação para a docência evidenciam elementos relevantes que auxiliam na percepção 

das especificidades de tempos e espaços diversos. O texto exemplifica algumas das peculiaridades 

desses processos indicando suas articulações com a elaboração dos conhecimentos da área. 

Palavras chaves: História da Educação; História da profissão docente; História da avaliação 

escolar; práticas de avaliação. 

 

Abstract 

The text examines aspects of the history of evaluative practices in Brazil and integrates a broader 

investigation about the subject throughout the years from 1890 to 1960. It indicates the general 

lines of the courses that were formed and the knowledge mobilized to justify the tests, 

examinations and verifications of learning at different times. The analysis also provides 

suggestions on the potential of the historical study of modes of evaluation and their implications 

for learning itself, pedagogical relationships and the development of students' personal 

dispositions regarding the different areas of knowledge. In this perspective, two aspects of 

understanding are outlined: the ways to base, construct and use the ways of assessing and the ways 

in which these practices are related to others in the context of school culture and its effects on 

students' histories. In order to do so, the study of memorialistic sources that portray personal 

experiences, as well as the analysis of educational legislation, the educational journals and the 

books related to teacher’s training show relevant elements that help in the perception of the 

specificities of different times and spaces. The text exemplifies some of the peculiarities of these 

processes indicating their articulations with the elaboration of the knowledge of the area. 

Keywords: History of Education; History of the Teachers Training; History of School Evaluation; 

Evaluation Practices. 
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Reconstituir a trajetória de práticas e saberes relativos às provas, exames e testes ao 

longo do período que fica entre 1890 e 1960 permite a identificação de alguns grandes 

traços da história de nossa pedagogia. As constatações convergem com a hipótese que 

estabelece uma seqüência de modos de apresentação das indicações para as práticas dos 

professores em que predominam, num primeiro momento, sistematizações do senso comum 

e progressivamente uma mescla de justificativas associadas a categorias morais e a inclusão 

de ponderações advindas da psicologia. Conquanto esse itinerário que vai do senso comum 

à ciência seja óbvio em todas as áreas, suas marcas na produção de conhecimentos 

pedagógicos envolvem discursos mesclados e eivados de conceituações morais e 

científicas. Os estudos da história das práticas de avaliação na educação brasileira não são 

abundantes embora as linhas gerais de tais práticas tenham sido já estabelecidas e nos 

permitam reconhecer que suas variações associaram-se, desde a primeira metade do século 

XX a essa incorporação de justificativas científicas psicológicas ou à incorporação de 

procedimentos técnicos que se pretendiam deduzidos a partir de explicações relativas à 

aprendizagem ou ao desenvolvimento. Do ponto de vista de uma história “do que a escola 

faz” esta pode ganhar muito em explicitação a partir da análise dos modos de examinar e 

avaliar os alunos. (Catani e Gatti Jr., 2015) Pois, as formas pelas quais os professores 

atuaram e as implicações da avaliação para o aprendizado, as relações pedagógicas e a 

história das disposições pessoais, positivas ou negativas, dos alunos com relação aos 

conhecimentos, nem sempre foram objeto de atenção.  

 A constituição de uma história da didática no Brasil deveria dedicar amplo capítulo ao 

estudo dos modos pelos quais os alunos foram e são examinados com o fim de verificar sua 

aprendizagem, adequar práticas de ensino e, principalmente moldar comportamentos, 

disciplinar o pensamento e as ações. Nesse investimento de compreensão uma parcela não 

menos significativa também deveria se reservar para a análise dos efeitos das práticas de 

exames, testes e provas para a formação e o desenvolvimento de relações com o 

conhecimento e as disciplinas escolares (Catani, Bueno e Sousa, 2000) Assim, uma história 

das relações com a escola e o conhecimento poderia mesmo beneficiar-se dessa empreitada. 

(Catani, Bueno e Sousa, 2000). 

De forma esparsa, já há estudos brasileiros que contribuem para um mapeamento de 

tais práticas nos diversos estados e seu exame permite assinalar uma convergência bastante 

forte. Análise bastante abrangente acerca da modernidade pedagógica e das questões 

disciplinares em Portugal entre os séculos XIX e XX tomou como foco os alunos dos 

liceus. O governo de si mesmo de Jorge Ramos do Ó integra em seu exame as dimensões 

dos conhecimentos mobilizados para bem avaliar os alunos (da psicologia e de outras 

ciências) e das ações empreendidas pela escola na construção de uma pedagogia que 

conforma alunos e professores cognitiva, comportamental e socialmente, por assim dizer. 

Sobre a dimensão dos conhecimentos que se vão produzindo no campo educacional 

acerca das provas exames e avaliações pode-se constatar que os materiais integrantes dos 

periódicos da área fazem até a década de 20, predominantemente a apresentação de 
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propostas ideais a serem replicadas pelos professores. Apresentam-se, muitas vezes em 

publicações como A Escola Publica (em São Paulo, nos anos de 1890) e na Revista Escolar 

(1925-1927, no mesmo estado) perguntas e respostas estruturadas de modo a verificar a 

compreensão e o aprendizado, após os textos que constituem o conteúdo das lições. Sempre 

se pode, a propósito indagar acerca das formas pelas quais tais modelos são replicados, os 

saberes pedagógicos são apropriados. Uma tal questão atravessa, sem dúvida, as indagações 

possíveis sobre a formação e o trabalho docente ainda hoje. Mas, é exatamente a estrutura 

do saber recomendado aos professores para moldar suas práticas que vai se alterando no 

decorrer dos anos em prol da assimilação de formas explicativas oriundas, principalmente 

da psicologia, como sabemos ou da inclusão de razões e conceitos que devem justificar a 

prática recomendada. Nesse sentido, interessa ter presentes as formas de argumentação que 

caracterizam os discursos educacionais (Scheffler, 1979) de modo a identificar os processos 

pelos quais se constituem os saberes da área. O fato de se transitar das formas exemplares 

para a apresentação de práticas acompanhadas de parcelas de conhecimentos da psicologia 

e daí para esquemas dedutivos que devem sustentar as decisões acerca das melhores 

práticas de ensino deixa, muitas vezes, de lado a consideração de outros fatores presentes e 

importantes da educação e da vida escolar e isto tem se constituído num traço recorrente 

dos discursos educacionais. 

No início dos anos 1930 pode-se encontrar, por exemplo, na Revista de Ensino (de 

Minas Gerais, n.93, 1933, p.1-5, não assinado) a questão específica da verificação do 

aprendizado ilustrada por um texto com recomendações acerca da adequação do tempo e 

das formas de proceder ao que denomina como “interrogatórios”, apresentados como sendo 

diversos dos exames e acrescidos de uma função ela própria educativa ao exigir respostas 

orais e, portanto, ensejar o treino da linguagem. Recomendava-se que os interrogatórios 

fossem realizados constantemente e não apenas ao final dos períodos letivos. Sob o título 

“Quando interrogar os alunos?” incluem-se ponderações que conciliam o senso comum às 

referências de autoridades pedagógicas como Compayré e S. José Calazans. Acentuando as 

vantagens do procedimento adverte-se que no interrogatório, tal como o que se propõe, o 

papel do aluno não é o de mero “repetidor”. Mas, parte dos bons efeitos da técnica 

dependem das habilidades do professor e o autor lembra: “A arte suprema do mestre, - 

como diz Compayré – não consiste em falar, mas fazer falar”. Para ele, as interrogações 

são, assim, não apenas meio de verificação do aprendido, mas também treinamento para a 

expressão exata do pensamento. Sobre os exames orais de fim de ano que considerava 

“quase abolidos em nossas escolas” faz observações acerca dos seus aspectos psicológicos 

e do sofrimento que pode causar aos alunos. A consideração dos efeitos das provas e 

exames sobre os alunos e professores aparece de maneira rarefeita nas produções das 

revistas de ensino e nos manuais destinados aos futuros mestres. Mas, na literatura 

memorialística que relembra a formação e o trabalho escolar, com freqüência, os efeitos são 

lembrados e na maioria das vezes de modo negativo. Pelos periódicos de ensino e pelas 

obras de tal literatura é possível identificar, por exemplo, no final do século XIX e nas 

primeiras décadas do século XX a realização dos exames nas escolas primárias como 

função dos inspetores escolares e até mesmo como ocasião festiva na qual as escolas, os 
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professores e os alunos davam visibilidade aos resultados do trabalho pedagógico: os 

exames podiam ser públicos (Cândido, 2012). 

Sobre a indissociabilidade das relações que foram sendo estabelecidas entre os 

julgamentos e decisões acerca de reprovação- aprovação dos alunos e a avaliação da 

disciplina ou das atitudes tal como aparece de forma explícita nas notas de comportamento 

ou de aplicação que ao longo da primeira metade do século XX eram atribuídas na maioria 

das escolas públicas, o trabalho de Rita de Cássia de Souza (2006) contribui 

significativamente. Ao estudar a questão dos dispositivos disciplinares utilizados em grupos 

escolares de Belo Horizonte entre 1925 e 1955, a autora mostra pronunciamentos de 

professores que atestam inequivocamente a ligação aludida. 

Com o fim de analisar questões como as que foram mencionadas, temos desenvolvido 

projeto (CNPq) com o objetivo de analisar amplamente, ao longo de três momentos-chave 

representativos das transformações na história da educação brasileira (entre 1890 e 2010), 

os modos de entender e praticar a avaliação nas escolas apreendendo dimensões variadas 

desses processos, desde as suas raízes ditas científicas quanto suas modalidades de 

concretização, invariavelmente articuladas ao controle dos comportamentos e pensamentos. 

Apresenta-se aqui uma parcela deste estudo, referente ao exame da questão no período que 

fica entre a última década do século XIX e a primeira metade do século XX. Como outros 

trabalhos já evidenciaram, trata-se de circunscrever o processo a um período no qual 

esforços visíveis foram envidados pela organização escolar, seja do ponto de vista da 

constituição das redes de escolas, seja do ponto de vista da progressiva racionalização dos 

fazeres de alunos e professores na vida escolar. Assim é que dos momentos inaugurais da 

organização e fortalecimento do espaço profissional docente e das tentativas iniciais de 

produção e divulgação de conhecimentos pelos professores até a criação de instâncias 

especializadas de pesquisa científica educacional e a conseqüente proliferação de 

disciplinas e áreas constata-se que as marcas principais das recomendações sobre a 

avaliação caminham para um pretenso padrão de objetividade que é apresentado como a 

garantia da adequação dos métodos de verificação da ocorrência dos aprendizados e como a 

diretriz para a reorientação de práticas de ensino. 

Para o estudo recorreram-se a materiais-fontes que oferecem as proposições, 

recomendações, legislação, descrições de práticas e representações sobre avaliação 

destinadas a pautar a ação docente, nas escolas públicas, no período indicado. Assim, 

revistas de ensino, obras memorialísticas e manuais de formação de professores bem como 

análises histórico educacionais sustentam a elaboração das interpretações aqui sugeridas. 

No cerne da pesquisa, da qual o texto faz parte, figura como objetivo mostrar as 

especificidades da organização do campo educacional, nos diversos momentos e seus 

processos de produção e circulação de conhecimentos que se vão constituindo como 

disciplinas pedagógicas e conteúdos para a formação e orientação do trabalho de ensinar. A 

questão das avaliações dos alunos, das aprendizagens, dos professores ou das escolas, como 

se quer hoje, tem longa história entre nós, história tributária das injunções políticas e 

econômicas, mas na qual se reconhece a autonomia relativa de um espaço sócio- 

profissional que pode ser entendido pela sua criação de lógicas e capitais específicos. A 
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análise enraíza-se na perspectiva da noção de campo, tal como estabelecida por P. 

Bourdieu, em suas interpretações acerca dos processos de controle social em conexão com 

a produção do conhecimento. Enraiza-se também nas considerações de R. Chartier acerca 

dos modos possíveis de construção dos estudos que se valem dessa mesma noção - a de 

campo - para testar sua força em tempos e espaços, territoriais e disciplinares, diversos dos 

estudados pelo sociólogo. Também o sustentáculo das elaborações do historiador auxiliam 

a compreensão dos processos de produção, circulação e apropriação dos impressos no 

campo educacional. Assim, advém destes referentes os procedimentos de concretização do 

nosso estudo.  

As produções sobre provas, exames e verificações de aprendizagem são bastante 

presentes nas revistas de ensino e nos manuais pedagógicos desde a virada do século XIX 

para o XX, mas a consagração da questão como objeto de pesquisa e área quase autônoma 

de investigação é bem mais recente,entre nós. Os materiais examinados permitem 

acompanhar algumas permanências, tais como a indissociabilidade das várias formas de 

avaliação com a disciplina, entendida como controle dos comportamentos, como se 

exemplificou. Muito embora a avaliação dos alunos deva incidir sobre o grau de aquisição 

dos conhecimentos e comportamentos que foram objetos do ensino e se tenha acelerado o 

desenvolvimento de técnicas de apuração dessas aquisições, no período estudado, há 

igualmente muitas referências nos relatos memorialísticos ao fato de notas e boas 

avaliações serem utilizadas para moldar a adaptação dos alunos à vida escolar. Se isto 

aparece como uma constatação óbvia pelo que se sabe das características do conhecimento 

psico pedagógico em voga desde o século XIX, é preciso lembrar que são menos óbvios os 

efeitos da vida escolar e os sentidos construídos pelos sujeitos a partir das experiências 

vividas na instituição, conforme assinalado acima. Duas dimensões, aliás, sobre as quais 

estudos se fazem necessários. Tristes relatos de humilhações são freqüentes em 

testemunhos formais e informais dos alunos referindo-se aos professores e de professores 

mencionando a forma como seu trabalho era avaliado pelos inspetores escolares em São 

Paulo (Dora Lice, 1928 e Raimundo Pastor, 1970). Do mesmo modo, importantes e 

explícitas evidências das transfigurações de categorias de apreciação da vida social em 

categorias escolares de avaliação são mostradas pelo exame de registros e relatórios de 

escolas públicas de Minas Gerais e de Santa Catarina, na primeira metade do século XX 

(Souza, 2006 e Silva, 2014 ), dentre outros casos. 

Pode-se observar também os roteiros de perguntas e respostas contidos nos periódicos 

educacionais paulistas à guisa de orientação ou modelo de aula para ser aplicado pelos 

professores, na última década do século dezenove e nas duas primeiras do século XX, que 

serviam ao mesmo tempo ao propósito de ensinar, aprender, memorizar e avaliar ( Revista 

A Escola Pública e Revista Escolar, ambas de São Paulo, por exemplo). E em parte 

convivendo temporalmente com as produções citadas encontram-se, ainda, as propostas de 

elaboração de testes e exames, mais ou menos calcadas em explicações da psicologia e da 

pedagogia. tal como se vêem em periódicos como a Revista de Ensino e a Revista 

Educação, editadas de 1902 a 1918 e de 1927 a 1961, respectivamente, ilustrando um 

itinerário que coincide com debates sobre a natureza do conhecimento pedagógico a ser 
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fornecido aos professores, em sua formação ou aperfeiçoamento. Um conhecimento amplo 

e fundamental de processos sociais, históricos e psicológicos como parte da formação 

contrapõe-se, nesses debates, à defesa da oferta de um conjunto de prescrições e regras 

práticas para a ação, principalmente, nos anos de 1920. 

O sonho de regras que pudessem garantir o êxito do ensino adquiriu configurações 

diversas desde os anos de 1920, mas no quadro das permanências sobreviveu ancorado na 

busca de tecnologias de ensino e numa absoluta confiança no poder da psicologia científica, 

diante do qual outros conhecimentos fundamentais e mesmo os oriundos da experiência de 

trabalho docente foram considerados inadequados ou insuficientes. O confronto sobrevive e 

auxilia o esquecimento das raízes onde se fincam os discursos discriminatórios de algumas 

práticas de avaliação. Fatos diversos como as tentativas de categorização dos 

temperamentos dos alunos por Ugo Pizolli, que veio da Itália, em 1912 para ensinar aos 

professores paulistas a melhor maneira de avaliar e classificar os seus alunos, o terror 

infundido pelas provas orais ou pela presença do inspetor na realização dos exames ou 

mesmo a confiança irrestrita nos testes que indicariam a posse ou não de aptidões e 

inteligência e orientariam o ensino acham-se descritos nas páginas de obras do 

conhecimento pedagógico do período tratado. Encontramos, no entanto apenas elementos 

esparsos para nos ajudar a entender como se combinam o fascínio pelo saber científico, as 

tentativas de objetividade e os limites das condições de produção dos julgamentos escolares 

nos quais se consagram crianças capazes ou não de seguir rumo ao ”triunfo escolar”, para 

usar a expressão de Rafael Grisi, em sua Didática Mínima de 1952. Tais são algumas das 

questões para as quais se volta a análise a ser apresentada. 
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