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A organização do sistema de ensino baseia-se, em larga medida, em processos 

avaliativos. Seja pela necessidade de se conhecer o que e quanto os alunos aprendem, seja 

pela importância dada à aferição da qualidade da educação, indicada em taxas de 

reprovação e pelos desempenhos expressos em provas nacionais padronizadas, a avaliação 

é um tema central nas práticas escolares da atualidade. A crença na objetividade dos 

procedimentos atrelada à crescente demanda de accountability podem, eventualmente, 

conduzir as análises a focalizarem as políticas, os instrumentos e os resultados deixando de 

lado a apreciação dos processos sócio-históricos que estabeleceram tais práticas criando 

também as condições de sua legitimação. E, contudo, como têm advertido T. S. Popkewitz 

e outros autores, as avaliações são práticas culturais que têm as suas próprias histórias e 

que, além disso, criam narrativas sobre os sistemas de ensino das diferentes nações; sobre 

os alunos e os seus aprendizados, os professores e as suas práticas. Sendo assim, mesmo a 

simples quantificação dos desempenhos escolares faz sempre mais do que apenas indicar a 

qualidade da escola e mensurar o aproveitamento dos alunos (Lima, Gil, 2016). 

É nesse sentido, pretendendo contribuir na compreensão daquilo que está posto em 

jogo, que apresentamos este dossiê. Recuamos a análise ao final do século XIX, propondo 

acompanhar, até por volta da metade do século XX, discursos, práticas e políticas que 

participam de lutas simbólicas (buscando determinar, sem nunca conseguir completamente 

tal intento) cujos resultados são as disposições, visões, instituições, rituais, regras etc. nas 

quais estamos envolvidos no cotidiano. Assumimos aqui, concordando com Bourdieu 

(2016, p.78), que os “princípios de divisão e de visão do mundo, associados às diferentes 

disciplinas [escolares], são por sua vez associados à história – em grande parte contingente 

– da instituição do ensino”. E, seguindo Foucault, entendemos que “do mesmo modo como 

o processo de exame hospitalar permitiu a liberação epistemológica da medicina, a era da 

escola ‘examinatória’ marcou o início de uma pedagogia que funciona como ciência” 

(2003, p. 155-156). Assim, parece-nos relevante conhecer aquilo que na história da escola 

foi configurando o sentimento e a percepção do que é necessário fazer em educação, com 

ênfase aqui ao que se refere à avaliação escolar e ao rendimento do ensino. 

O artigo “História das práticas de avaliação no Brasil: provas, exames e testes ou a 

longa provação dos alunos rumo à distinção ou ao ‘triunfo escolar’ (1890-1960)”, de 

Denice Barbara Catani, sublinha que os estudos sobre a temática não têm sido abundantes e 
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enfatiza a importância de conhecer “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” (p.4). 

No artigo seguinte, “Cultura escolar e avaliação na escola primária: políticas 

educacionais, regras e registros (Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 1910-1940)”, 

de Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas, Vera Lucia Gaspar da Silva, Carolina Ribeiro 

Cardoso da Silva e Joseane Leonardi Craveiro El Hawat, a atenção se dirige 

particularmente ao período de organização das escolas no Brasil, quando foram criados 

padrões e normas pautados em princípios de racionalização e modernização pedagógica. As 

autoras sublinham – a partir do exame da legislação, de registros escolares, de registros de 

inspeção – várias semelhanças em prescrições, rituais e crivos de avaliação, mesmo 

levando-se em consideração as especificidades dos tipos de escola (grupo escolar ou escola 

isolada) e as diferentes regiões. 

Interessando-se nos discursos políticos e no uso que fazem das estatísticas de 

rendimento do ensino público, André Paulilo e Natália Gil, no artigo “Rendimento do 

ensino no Brasil: os problemas que os números configuram e os usos das estatísticas de 

educação (1910-1938)”, mostram como as altas taxas de reprovação dos alunos da escola 

primária são assumidas como problema educacional para o qual os reformadores do ensino 

atuantes no período precisam apresentar soluções. 

No mesmo sentido, Carlos Manique da Silva, em “Dificuldades iniciais no processo de 

modernização pedagógica no município de Lisboa: a reprovação nas 1
as

 classes das escolas 

centrais ou graduadas (anos 1880)”, demonstra, no caso de Lisboa (Portugal), como a 

elevada incidência de reprovação nas 1
as

 classes criou dificuldades organizacionais 

específicas para a gestão do ensino. 

Direcionando o olhar para aquilo que se esperava dos professores na solução dos 

problemas de rendimento do ensino, Luciana Maria Viviani, no artigo “Problemas de 

rendimento escolar no ensino elementar paulista: regulação dos tempos escolares e do 

trabalho docente (1925 a 1950)”, analisa os enunciados recorrentes na imprensa periódica 

especializada que circulou em São Paulo. O estudo argumenta que a racionalização e o 

controle dos professores “contribuiu para delinear a própria cultura profissional docente no 

início do século XX, e, mais especificamente, as relações desse processo com a questão do 

aproveitamento escolar, visto como um problema a ser resolvido para melhorar a eficiência 

do ensino elementar” (p.2). 

Por fim, seguindo linha argumentativa semelhante, Ana Laura Godinho Lima, em 

“Verdades sobre os problemas de aprendizagem na escola e providências para superá-los: 

uma análise dos discursos da psicologia” examina os enunciados da psicologia ensinada aos 

professores, por meio dos conteúdos presentes nos manuais de Psicologia, direcionando a 

análise para a formulação e a explicação desses problemas e as recomendações para a sua 

superação no âmbito da psicologia educacional. 
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