IRRNDE RNTUNES

0. INTRODUÇÃO
efletiremos neste capítulo sobre as concepções, objetivos e procedimentos que nos convém adotar quando assumimos a tarefa de
avaliar os textos que os alunos produzem na escola. Queremos
incluir, nesta reflexão, itens que dizem respeito:
*
•

à avaliação de um modo geral;
à avaliação
j dos textos escritos.

Iniciamos pelas considerações de ordem geral, passando, ern seguida, ao
âmbito das produções escritas.

L

A AVALIAÇÃO DE UM MODO GERAL

/./. Quem avalia?
Em geral, a avaliação tem ficado na escola a cargo do professor. Sobre
ele, cai a exclusividade da tarefa de apreciar os resultados de sua atividade de
ensino. Por isso mesmo, é ele quem decide o objeto da avaliação, ou seja, o
que entra como matéria da avaliação; é ele quem decide sobre a forma que terá
o instrumento de avaliação e, na esteira dessas decisões, como distribuir os
valores a cada item avaliado. Nesse contexto, o aluno apenas "sofre a ação" de
ser avaliado e, fazendo jus a essa experiência de sofrimento, é reduzido à
condição de mero paciente, de simples espectador da avaliação de seu estado
de aprendiz. Dessa avaliação, com efeito, está normalmente ausente o aluno,
como figura atuante, que também examina, calcula, dimensiona, toma pé no
modo ou no ritmo de como está acontecendo seu processo de aprendizagem.
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Sai de cena, enfim, para apenas tomar conhecimento, no final, sobre o que
"acham" a respeito de "como ele vai33. Numa perspectiva da aprendizagem
como processo pessoal, em que alguém constrói o conhecimento sobre determinado objeto, quem aprende não pode ausentar-se, não pode nem sequer ser
apenas espectador de sua avaliação. Tem de entrar em cena, ocupar o lugar
central e assumir, como sujeito, cada uma das etapas ou atividades, pelas quais
lhe é dada a oportunidade .de aprender.
Isso significa admitir que qualquer prática de avaliação escolar deve
incluir a dimensão da auto-avaiiação. Nada pode dispensar o olhar do aprendiz
sobre seu próprio processo de aprendizagem. Ninguém poderá dispensá-lo de,
ele próprio, voltar-se para a atividade ou para a produção apresentadas, a fim
de ponderar sobre as condições de sua qualidade ou de sua consistência. A esse
olhar do aprendiz virá juntar-se o outro do professor, para completar, para
fazer transparecer o que não foi percebido, para propor novas formas de dizer,
ou certos ajustes que o contexto da atividade sugere, se se tratar de atividades
de linguagem. Evidentemente, não se está considerando aqui apenas a avaliação feita nas tradicionais provas bimestrais, mas todas as atividades de produção com que se envolve o aluno, cuja avaliação, como ressaltamos^ não pode
ficar a cargo exclusivo do professor.
Não tem sentido dispensar o aluno desse papel de avaliador e eximi-lo de,
ele próprio, ser capaz de julgar a propriedade ou a adequação de seus desempenhos. Só assim ele vai conquistando a necessária autonomia de que precisa,
como cidadão crítico e participativo. A deprimente condição de transferir para
outro a total incumbência de dizer "como estamos33, de dizer se erramos ou se
acertamos só pode resultar na terrível alienação que caracteriza os incapazes ou
os irresponsáveis; isto é? aqueles que não são capazes de responder pelas opções
que fazem, perfil do qual nossos alunos muito se distanciam.
Paralelamente à auto-avaliação, há outra da qual, naturalmente, ninguém
pode fugir: a avaliação que fazem de nós os do nosso grupo, os que trabalham
conosco, os que aprendem conosco. Isso implica que, na escola, também se
poderia dar uma maior atenção às avaliações que uns alunos podem fazer de
outros; ou seja, a avaliação horizontal, de um colega por outro, a qual tem
implicações positivas de muitas naturezas diferentes. Primeiro, se aguçaria esse
olhar avaliador, no sentido, claro, construtivo de perceber o que está bem e
o que poderia estar melhor na atividade do outro. Segundo, se estimularia a
abertura à aprendizagem social que se pode fazer, em relação à crítica saudável,
às observações do outro, à pluralidade de visão, dimensões tão relevantes para
a madura e plural convivência social.
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Em suma, falta incentivar, incrementar, estimular na escola a prática da
auto-avaliação e da avaliação socializada; falta destinar um tempo para que os
alunos revejam suas produções e, antes do professor, as examinem, julguem
e apreciem, conferindo o que está escrito com o que foi planejado, e avaliando
a inevitável adequação do produto às condições de sua produção e circulação.
Que ninguém tome este lugar, e que ele não fique vago no processo da
aprendizagem escolar!

1.2. Avaliar o que?
Como, normalmente, a avaliação que mais se destacou na escola foi
aquela pontual, feita nos dias de prova, nos dias de exame para atribuição de
notas, o erro ganhou no universo escolar um lugar de relevo. Dessa forma,
avaliar passou a ser tarefa identificada como tarefa de "correção". Assim,
quando os alunos querem saber se já avaliamos suas provas, nos perguntam,
simplesmente, se já "corrigimos as provas". De fato, o ato de corrigir implica,
naturalmente, o erro. Ninguém corrige o que está certo. Ou seja, professor e
aluno já assumiram, mesmo que tacitamente, o contrato de se fixarem no erro,
naquilo que precisa ser corrigido ("Vocês estão errando muito nisso", diziame um aluno acerca do que fazia o professor depois que lia seus textos). É
assim que, na correção dos textos, cada um só tem olhos para os erros, para
aquilo que constitui alguma violação. Avaliar uma redação, por exemplo, se
reduz, assim, ao trabalho de apontar erros, de preferência aqueles que se situam
na superfície da linha do texto. Não é à toa que, com muita frequência, o
professor de português é identificado como uma espécie de corretor geral,
diante do qual, muitas vezes, as pessoas até perdem o à-vontade de falar, pois
se sentem, permanentemente, no risco de serem apanhadas em algum erro.
Nessa perspectiva de apenas focalizar o erro, professor e aluno perdem a
oportunidade de perceberem também o que já foi aprendido^ o que já pode ser
testado como competência1 desenvolvida.
Por parte do aluno, a confiança em suas próprias possibilidades poderia
ir-se, assim, alimentando e, naturalmente, fortalecendo cada esforço, cada tentativa, pela confirmação de que é possível fazer progressos e aproximar-se de
um desempenho sempre mais eficiente. Por parte do professor, ficaria também
a confirmação de que seu trabalho em sala de aula está produzindo resultados
positivos; e isso o ajudaria a empenhar-se cada vez mais em suas atividades de
promover o pretendido desenvolvimento de competências. Na verdade, todos
l A esse respeito, ver o capítulo 4, de B. Marcuschi.
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ganharíamos com a descoberta crítica do quanto já foi avançado no percurso
da aprendizagem em curso.

1.3. Avaliar como e. para que?
De certa forma, o como avaliar já esteve implicado nas observações anteriores. Ou seja, o cuidado em incluir o aluno, ou até os colegas, como
avaliadores do texto, e o outro, de não apenas enxergar os erros, já definem
os rumos de uma avaliação positiva. De fato, avaliar pretende ser uma atividade pela qual se procura saber, tomar consciência, sentir ou verificar a quantas
anda a realização de um empreendimento, o desenvolvimento de um processo,
a execução de uma tarefa. Avaliar é, assim, uma estratégia fundamental no
decorrer de qualquer realização.
No entanto, qualquer avaliação não tem finalidade em si mesma nem
acontece simplesmente para permitir que se saiba o estado de nossos empreendimentos. A avaliação constitui o ponto de referência para as decisões que
precisam ser tomadas. Tem, assim, uma função retrospectiva^ que sinaliza "os
achados feitos", e uma função prospectiva^ no sentido de que nos aponta
"corno devemos prosseguir", o que fazer "daqui em diante", por "onde ir",
"a que ponto voltar" etc.
A avaliação não se pode reduzir a um momento pontual, inteiramente do
presente, que acontece num dia certo, com data marcada, que se esgota na
resolução de umas questões e que culmina com a entrega das notas, depois do
que tudo continua como antes — em direção ao resto do programa _ ? na
mesma rotina de aulas, como se nada tivesse vindo à tona nas avaliações feitas.
Nessa redução de perspectiva, o aluno nem percebe que, em dias de prova, seu
processo de aprendizagem está sendo avaliado, como não percebe ainda que,
em momentos de avaliação, também se aprende2. Ele, simplesmente, aceita
submeter-se à prova — "que tem que ter" (nas palavras de um aluno) _ e,
daí, esperar o resultado, quantificado numa nota, a qual, se for alta, pode até
dispensá-lo de estudar nos próximos meses ou; pode ainda indicar que ele, de
agora em diante, não precisa estudar tanto. Isto é, a prova totalizou as operações de avaliação, e a nota totalizou a indicação do quanto prosseguimos ou
não no percurso da aprendizagem. Daí por que, como dissemos, depois da
2 Supomos que a maioria dos alunos não sente o dia da prova como um dia de avaliação;
como não sente que o objeto da avaliação a que é submetido é seu processo de aprendizagem.
O dia da prova, o dia dos testes é isso mesmo: o dia de testar, o dia de provar que um
determinado ponto do programa está sabido, o que, quase sempre, significa, está memorizado.
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prova e divulgadas as notas, o que resta fazer e continuar o programa, passar
ao ponto seguinte, sem nenhuma atenção aos índices do que ainda resta
obscuro, confuso ou inconsistente., sem nenhuma referência às dificuldades
reveladas. A prova é apenas o marco que divide as duas etapas da semestralidade.
Poderia, no entanto, como instrumento sistemático de um tipo de avaliação pontual, funcionar como índice, como sinalização, como referência para
posteriores orientações, a fim de que o aluno pudesse sentir-se, de fato, num
percurso marcado pela pretensão de aprender algo que lhe é proposto como
relevante, dentro de determinada área do conhecimento. A prova não encerra
um período, nem marca apenas a divisão entre dois tempos que não se
interdependem. Há um fluxo contínuo, com o qual professores e alunos estão
envolvidos, que não se interrompe e que, por isso mesmo, precisa ser avaliado.
Se nossas avaliações funcionassem, de fato, como indicações da forma
como acontecem os processos de ensino seguramente já teríamos comprovado
mudanças significativas na forma de ensinar. Os textos dos alunos, mesmo os
do EM, estão aí, com imensas dificuldades •— não apenas linguísticas — e,
no entanto, a escola continua não priorizando a produção de textos, ou não
priorizando a exploração das regularidades discursivas. Continua, no entanto,
a comentar que "os alunos não sabem escrever", que "são vergonhosos os seus
textos", "hilariantes", melhor dizendo, tanto que alguns exemplares até vão
parar nos programas nacionais de humor. Ou seja, a escola continua agindo
como se nada dissessem esses textos, ignorando os sinais que se evidenciam
nas atividades de avaliação. Isso significa que, na verdade, a avaliação não
serve como parâmetro, como indicação de como deve ser conduzido o ensino,
e os dias de prova são um evento pontual, sem maiores finalidades e com um
grande desgaste de recursos humanos e materiais.

2.

A AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL

2. /. Antes de tudo, vale a pena considerar que a escrita de um texto, sobretudo
a escrita de um texto formal, não é um evento isolado nem é um evento pontual
que começa com o ato de se tomar o papel e se debruçar sobre ele.
A escrita é uma atividade processual, isto é, uma atividade durativa, um
percurso que se vai fazendo pouco a pouco, ao longo de nossas leituras, de
nossas reflexões, de nosso acesso a diferentes fontes de informação. É uma
atividade que mobiliza nosso repertório de conhecimentos e, por isso mesmo,
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não pode ser improvisada, não pode nascer inteiramente na hora em que a
gente começa propriamente a escrever. De certa forma, estamos continuamente
nos preparando para escrever, sempre que estamos convivendo com as mais
diferentes fontes de informação, nem que não tenhamos, de imediato, alguma
atividade de escrita à vista.
O pouco êxito que-temos conseguido com a escrita de textos na escola
se explica, também, por essa visão estática e pontual da escrita, como se escrever
fosse apenas o ato mecânico de fazer uns sinais sobre a folha de papel e, assim,
um ato que começa e termina ali no intervalo de tempo que foi dado para se
escrever. O comentário, o texto de opinião, o resumo que o aluno fará no 3°
ano do EM, por exemplo, começou a ser preparado em suas primeiras leituras
e vem-se consolidando cada vez que ele lê, que ele aprende algo novo, cada
vez que é feita a tentativa de dizer algo por escrito, não importa se a aula é de
português ou não. E por isso que "as dicas" de como redigir um texto (por
exemplo, "Escolha um bom começo", "Evite períodos longos", "Não repita
palavras"; "Evite usar chavões", "Evite o uso da 1a pessoa do singular ou
expressões, como 'eu acho3, de valor subjetivo" etc.), as famosas técnicas de
redação, tão comuns em certos cursinhos de português, acrescentam muito
pouco e não fazem de ninguém um sujeito competente em escrita. Enfim,
escrever um texto é uma atividade que supõe informação, conhecimento do
objeto sobre o qual se vai discorrer., além, é claro, de outros conhecimentos
de ordem textual-discursiva e linguística.
2.2. Por sua vez, a avaliação do processo de produção de um texto escrito
também não é um acontecimento pontual, localizado e fechado num determinado intervalo de tempo. Não é uma atividade que acontece apenas quando
se conclui o momento da escrita. De alguma forma, a avaliação vai acontecendo também enquanto se está escrevendo: pela reflexão, pela análise cuidadosa,
persistente, na procura da melhor palavra, da melhor e mais adequada forma
de dizer o que pretendemos dizer. Isso vale, sobretudo, se a avaliação que
temos em mente é aquela destinada a nos dar o parâmetro de nossa melhor
escrita e não aquela que fará o professor com o fim de nos dar uma nota.
2.3. Os textos que escrevemos, na sua grande generalidade, são textos
que circularão socialmente, que terão outros leitores e cumprem, assim, determinada função social. Todo texto é escrito em função de um "para que"
qualquer e, naturalmente, envolve um outro ou outros sujeitos. Daí que a
projeção do provável contexto de circulação do texto ("por onde meu texto
vai circular?"; "quem vai lê-lo?") dá a medida de como deve ser sua concreta
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realização, em forma e em conteúdo. O texto tem, assim, em seus possíveis
leitores, outros avaliadores, os quais não podem estar ausentes da hora em que
o texto está sendo gerado e ganhando 'corpo.
2.4. Em geral, no trabalho de avaliação do texto escrito do aluno, o
professor tem-se concentrado em procedimentos, como:
t
a) apontar os erros e mostrar a forma correta; normalmente, esse tem
sido o expediente mais comum, e os erros mais notados têm sido
aqueles que se situam na superfície do texto, concretamente, os erros
de ortografia e de concordância verbal;
b) apontar os erros, apenas, sem nem mesmo apresentar outra forma de
dizer o mesmo; esse expediente de simplesmente dizer "está errado"
tem sido menos comum, contudo, acontece;
c) apontar, através de um código previamente estabelecido, os blocos
em que os problemas detectados nos textos se enquadram; esse expediente deixa com o aluno a incumbência de identificar a natureza do
problema e de ele próprio buscar a alternativa de solução;
d) fazer pequenos comentários; comumente, tais comentários são feitos
de uma forma muito geral ou muito vaga e imprecisa, ("evite repetir
- - palavras", "não use gerúndio", "falta coesão", "falta coerência",
"seu texto não está bom", pouco contribuindo para que o aluno
identifique o modo de melhorar a qualidade de seu texto. São generalizações que, na maioria dos casos, falseiam os problemas e mais
dificultam que facilitam. A questão da repetição de palavras, por
exemplo, tem recebido um tratamento repressivo, simplesmente, ("Evite repetir palavras"), sem a menor atenção para as muitas funções
textuais e discursivas que a repetição de palavras pode desempenhar
na sequência de um texto.
Merece ser referida aqui a prática, comum em alguns colégios e cursinhos,
de contratar monitores para a atividade de avaliação dos textos que os alunos
escrevem, excluindo, assim, o professor da oportunidade de acompanhar, ele
próprio, o desenvolvimento empreendido pelos alunos.
2.5. O professor poderia, junto com os alunos, estabelecer uma prática de
avaliação do texto, a qual:
*

se convertesse em um momento de reflexão e de análise; análise da
forma como está o texto ou a passagem em estudo, análise do porquê
da adequação ou da inadequação de determinado segmento, com a
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•

indicação ou sugestão de alternativas de outras formas de expressão
— podendo-se partir da indicação de um problema através de um
código definido previamente; de qualquer forma, sem o ranço da
fixação no erro, mas com a perspectiva de descobrir, com outras
formas, a possibilidade de conseguir outros efeitos. Dessa forma, se
estaria tirando o foco da correção para pôr em evidência a análise da
língua nas suas múltiplas possibilidades. O momento de avaliação
do texto do aluno seria uma oportunidade a mais de ele aprender,
de ele descobrir outras opções ou outras restrições da língua, fixando-se na preocupação não apenas de fugir do errado, mas de encontrar o melhor jeito de dizer o que se quer dizer, do modo como deve
ser dito, para os fins que se tem em mente. Essa perspectiva do mais
adequado^ ou, antes, do melhor, porque mais adequado, tem faltado à
escola. Foi, ao longo de muitos anos, fortalecida a preocupação com
o "não errar"; fincou-se aí o pé de tudo, a razão de todo estudo e
de todo esforço, como se a única exigência de um bom texto fosse
estar gramaticalmente correto. Nem mesmo são apresentadas as razões dessa correção. Ela se impõe como uma norma absoluta,
inquestionável, intocável. Falta a percepção de que escrever é uma
atividade de interação, situada em determinado momento histórico
e em determinada prática social.
Escrever bem, na perspectiva da linguagem como atividade social de
interação, exige que se atenda a esse momento e a essa prática social; ou
seja, exige que se escreva mais ou menos claro, mais ou menos formal,
de maneira mais ou menos cautelosa ou taxativa, de modo mais ou
menos convincente, ou ponderado, ou dominado pela emoção ou pela
indignação; em suma, que se escreva conforme cada momento. A alternativa mais pertinente é que sejamos fiéis às condições sociais e culturais
de nossas atuações verbais. Secularmente, foi dada uma ênfase demasiada
à correção gramatical (e há momentos em que ela é perfeitamente adequada) e foi esquecida a norma social de se comportar verbalmente de
acordo com cada situação. Se existe uma gramática — da qual deriva
uma determinada norma gramatical eleita como padrão •— também existe
uma situação interativa — da qual derivam as- normas sociais de uso da
língua. A gente esquece esse segundo grupo de normas e age como se
a língua fosse governada apenas por uma gramática.

A avaliação nesses termos possibilitaria que, de fato, professor e aluno
estabelecessem o diálogo cooperativo que se espera exista entre quem ensina e
quem aprende. Não é raro constatar que a palavra do aluno — sobretudo, a
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palavra escrita — cai no vazio da não-resposta e se converte em um monólogo
"insípido, incolor e inodoro 3\e nem mata nem cura, simplesmente, preenche
o cumprimento de um dever escolar. Como lembra Leal (2003, p. 55):
Se logo nas primeiras aprendizagens o que o aluno obtém como resposta à
sua produção se transforma em silêncio (atividades que se fecham na própria
produção textual e :são arquivadas em um caderno ou pasta escolar) ou
obtêm a marca de um "visto" (visto não significa lido, significa "vistoria",
ver se fez), ou, ainda, uma nota ou um conceito, pode-se deduzir que esse
sujeito aprendiz encontra-se destituído das reais possibilidades de interação.

•

3.

A avaliação deveria, ainda, variar, pela adoção de diferentes estratégias
e diferentes recursos, de modo a não assumir o sentido de tarefa
escolar, apenas, uma a mais na rotineira passagem do ano letivo. Assim, o professor poderia, a partir de certos trechos, fazer análises, fazer
comentários, levantar hipóteses de outras formulações do texto, dentro
das imensas possibilidades da língua. Poderia fazer isso com a turma
toda, ou deixá-los trabalhar em duplas ou individualmente. O importante seria que a produção do aluno obtivesse alguma resposta, encontrasse do outro lado da linha alguém com quem interagir. Assim,
quem sabe, sua experiência do dizer poderia converter-se na experiência de ser autor, o que, de fato, só acontece quando nos sentimos
comunidade, quando nos sentimos pertencendo a um grupo.

OS PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO DO TEXTO ESCRITO
Ou seja, avaliar o quê?

Já fomos adiantando um pouco esse ponto, quando frisamos a questão de
que a língua é regida também por normas sociais. Daí a complexidade do
fenómeno linguístico e de tudo quanto a ele se relaciona. A língua não se esgota
pela sua gramática. Fazer um texto não é apenas uma questão de gramática. E
uma forma particular de atuação social que inclui o conhecimento de:
a)
b)
c)

elementos linguísticos,
elementos de textualização,
elementos da situação em que o texto ocorre (ou c o estatuto pragmático do texto')? como as finalidades pretendidas, os interlocutores
previstos, o espaço cultural e o suporte em que o texto vai circular,
o género em que vai ser formulado, entre outros. Vejamos um pouco
cada um desses elementos.
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3. /. Os elementos linguísticos
Os elementos linguisticos abrangem o léxico (isto é, todo o conjunto de
palavras da língua) e a gramática (isto é, todo o conjunto de normas que
regulam a combinação das palavras em segmentos maiores, de modo a se
expressarem sentidos e intenções). No domínio do léxico, é de extrema importância a escolha das palavras, sobretudo porque a escolha de uma interfere no
sentido das outras. Ou seja, vista isoladamente, a palavra até se prestaria a
expressar o sentido pretendido, mas resulta incoerente quando inserida no
contexto maior do segmento onde figura. Por exemplo, dizer que
"o sexo feminino era visto como a senhora do lar"., ou que
"Na raça humana, homem e mulher sempre estiveram juntos",
ou ainda "homem e mulher essas duas raças humanas"',
ou ainda falar em "a classe social masculina^

requer mais que um olhar sobre a ortografia ou a concordância verbal. Requer
a análise do segmento inteiro para ver "o que combina semanticamente com
quê". 'Classe social3 não combina com o atributo 'masculino1 ou 'feminino3.
'Homem3 e 'mulher3 não constituem uma 'raça3. A expressão C O sexo feminino3 está em um nível de abstração que não combina com o nível bem mais
concreto de 'senhora do lar'.
Em: 'mulheres que, possui uns salários inferiores",

o menos grave é a falha na concordância verbal, e o mais grave é o uso do
verbo 'possuir3 em vez de 'receber3 ou 'ganhar'. Dizer, ainda, que
"esse conceito transformou as mulheres em dias melhores"

é não perceber que a entidade 'mulher3 não pode se transformar em 'dias3, o
que supõe, naturalmente, um exercício persistente de análise para avaliar a
escolha da palavra certa para o lugar certo, para a combinação certa. Como se
vê, juntar as palavras para constituir um todo com sentido requer muito mais
que saber o significado particular de cada palavra e, muito menos, a classe
gramatical a que esta pertence, pois, no enunciado, as palavras adquirem valores que resultam também das relações sintático-semânticas que se criam entre
elas. A coerência está intimamente vinculada à relação que as palavras estabelecem umas com as outras em cada segmento da cadeia textual. (Quem escreve
precisa saber disso.)
3 Esses exemplos e outros das páginas seguintes foram copiados, em 2000, de redaçoes
de alunos vestibulandos.
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No domínio da gramática, é também de extrema importância a escolha
certa das preposições, das conjunções, dos pronomes, dos artigos, dos sinais
de pontuação, de tudo, enfim, em função das pretensões de sentido que se tem
em mente, pois a gramática da língua está em função do uso. Ou melhor, a
gramática existe para que a língua que a gente usa faça sentido e não onere o
trabalho de quem está interagindo conosco. Veja-se que, embora se possa, com
algum esforço, recuperar o sentido pretendido, a arrumação das palavras pode
deixar confuso o que dizemos, como em:
"O homem quando é derrotado por uma mulher^ para ele é uma vergonha'', ou em
"Atualmente hoje no mundo em que vivemos^ o homem e a mulher, ambos não
existe mais diferença entre eles33.

O arranjo das palavras, conforme as regras da gramática de uso da língua,
é um fator de coerência e de clareza no acesso ao sentido do que se quer dizer.
Não se pode, em qualquer ponto do texto, usar não importa que palavra, seja
urn substantivo, uma conjunção, uma preposição, um pronome etc.
Em suma, o que se pretende frisar neste ponto de nossa reflexão é que a avaliação
do texto do aluno requer uma análise cuidadosa das condições de escolha das
palavras, na sua perspectiva lexical e gramatical; sempre, em função da possibilidade
e da clareza do sentido que se quer expressar, em urn determinado contexto.

3.2. Os elementos de textualizaçao
Os elementos de textualizaçao abrangem todas as propriedades do texto
(coesão, coerência, informatividade, intertextualidade) e todos os procedimentos e estratégias de construção da sequência do texto. Especificamente,
abrangem as condições e as regularidades de como funcionam os textos. É
outra ordem de exigência. Assim, para que um conjunto de palavras seja um
texto, é preciso que tudo, de alguma forma, esteja articulado, encadeado,
ligado, o que promove a sua coesão e, em parte, a sua coerência. Formar frases
soltas, a partir de uma palavra ou de um conjunto de palavras, é atividade que
contraria o princípio da textualizaçao. E andar para trás, em termos da competência que se precisa ter para a atuação comunicativa. Entre os elementos de
textualizaçao, ganha importância também a questão da informatividade, ou
seja, da relevância do que se diz. Há um princípio textual que define: "E
relevante aquilo que> uma ve^ não dito., fa^ falta". Dizer, portanto, que:
"vivemos em um país onde o ser humano tem direitos e deveres" ^
ou que "Atualmente hoje no mundo em que vivemos"',
ou ainda que "A partir do nascimento o ser humano inicia sua vida" ^
ou, finalmente, que "Cada dia que passa o modo de vida está ficando mais moderno"

174 IRANDÉ ANTUNES

constitui uma obviedade gritante ou uma falta de relevância que deixa o texto sem
interesse e sem qualidade, mesmo que, linguisticamente, não encontremos nenhum
assombro de violação gramatical. A fixação na ortografia, na crase, no uso do
hífen, na concordância parece ter dekado o professor sem olhos para perceber esse
cuidado com a relevância do que se diz. Essa relevância — que implica conhecimento do assunto ou do tema sobre o qual se vai falar — é conseguida na
preparação remota, como já se disse antes, e na preparação próxima que antecede
cada atividade de produção. A leitura e o debate em torno de textos que tratam do
tema sobre que se vai escrever são fundamentais. Não podem faltar. Perde sentido,
portanto, a prática de improvisar uma atividade de redação, sobretudo se se trata
de um tema que exija um conhecimento mais especializado.
Em síntese, a avaliação do texto supõe uma teoria do texto e da produção
textual (cf. Perrenoud, 1999: 109), ou seja, não se pode avaliar um texto sem
conhecer os recursos que promovem sua coesão, as regularidades de sua coerência, as particularidades de seus géneros etc., exigência que não se aplica
apenas ao professor de português, mas também a todos os professores de todas
as áreas. (cf. Neves, 2003). O conhecimento da gramática da língua é necessário, mas, insuficiente, pois não dispensa o conhecimento das muitas regularidades textuais e sociais que governam a produção e a recepção de textos.

3.3. Os elementos do estatuto pragmático do texto, ou os
elementos da situação em que o texto ocorre
Eles abrangem:
•

•

•

•

as intenções pretendidas (ou a força ilocucionária do texto), isto é,
o objetivo pelo qual se escreve, aquilo que se pretende alcançar com
o texto: se queremos informar, advertir, expor, resumir, convencer,
emitir um julgamento, dar um parecer, fazer uma declaração etc.;
o género textual, com as convenções que regulam sua forma de
construção e de apresentação; uma carta difere de um aviso, de uma
declaração, de um requerimento, de uma notícia, de um resumo etc.?
embora, sabemos, existam géneros mais flexíveis que outros4;
o domínio discursivo em que se insere o texto (se se trata de um
texto literário, de um texto didático, de um texto de divulgação
científica ou não);
o conhecimento prévio de outras situações análogas e de outros
discursos; entendemos, por exemplo, a declaração de que "foiposto

4 A esse respeito, ver o capítulo 8, de C. Bunzen.
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•

•

•

fermento nas verbas de gabinete" como sendo a declaração de que tais
verbas foram aumentadas, porque conhecemos, em nossas experiências
com a culinária, a função que desempenham os fermentos; por sinal,
as declarações metafóricas, tão comuns em qualquer texto, têm por base
esse conhecimento de como as coisas são e acontecem no mundo;
o interlocutor previsto, pois só é possível fazer escolhas acertadas,
tomar decisões do que dizer e do como dizer se sabemos com quem
partilhamos o que dizemos; lamentavelmente, na escola, quase sempre, falta o interlocutor do texto que os alunos escrevem, pois ou
não escrevem para alguém ou escrevem para o professor, que, de
leitor, virou corretor;
as condições materiais de apresentação do texto, o que inclui o
suporte (folha de papel comum, livro, jornal, revista, faixa, cartaz,
mural, página da internet) em que o texto vai figurar;
enfim, a ancoragem do texto em um contexto particular de
enunciação, cujos componentes são essenciais para regular a forma e
o conteúdo do texto que se vai produzir. Por exemplo, a interação que
acontece numa aula ou numa conferência é bem diferente daquela que
acontece numa lanchonete quando dois ou três amigos conversam.

Como se vê, um texto não é feito apenas de palavras e, portanto, não é
composto apenas do material linguístico que aparece em sua superfície. Levar
esse princípio em consideração vai implicar uma avaliação multidimensional,
bem mais ampla, bem mais complexa também (cf. Perrenoud, 1999), pois será
constantemente recriada e mobilizará estratégias, recursos e instrumentos diversificados — diferentemente da mesmice com que ocorrem nossas práticas
atuais. Vai implicar, naturalmente, ter olhos para outros elementos além daqueles puramente gramaticais. Na verdade, vai implicar muito mais do que "um
saber a mais", pois supõe que quem avalia já sentiu e sente na própria pele a
experiência de tentar expressar-se, de tentar interagir por escrito. Quem avalia
orienta o caminho, pois por ele já passou e passa.

4.

AS REPERCUSSÕES DESSES PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
4. /- Para o professor, essas repercussões poderiam ser:
•

uma avaliação da totalidade — dos acertos e das tentativas
malsucedidas —, sabendo-se que toda aprendizagem supõe persistência e prática continuada e que os erros devem funcionar como
indicativos do que ainda nos falta estudar e explorar em sala de aula;
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"f)
l

•

•

•

•

uma avaliação equilibrada —• sem o ranço de quem vê apenas o que
corrigir; portanto, só vê os erros, mas também sem a complacência
enganosa de quem supõe ser muito limitada a capacidade de expressão dos alunos (cf. Antunes, 2003', câp. IV);
uma avaliação consistente^ sem a visão distorcida e demagógica que
se manifesta numa "retórica complacente e populista" de aceitar
qualquer coisa que o aluno escreve, o que é problemático, pois
contraria o modo como nossas atuacões verbais são avaliadas fora da
escola; quase sempre, o rebaixamento do nível de exigências do
ensino termina sendo contra os alunos, que, dessa forma, não chegam a desenvolver suas potencialidades, mas chegam ao conformismo das pequenas e curtas travessias;
uma avaliação responsável^ pela qual o professor não foge à sua
função de ensinar, mas assume o seu papel de mediador, a sua disposição de, cooperativamente, intervir junto a alguém que empreende seu percurso na conquista do poder expressar-se por escrito; o
professor não pode eximir-se de sua condição de sujeito-mediador,
de facilitador do processo de aprendizagem, capaz de afirmar, de
contrapor-se e de propor;
uma avaliação significativa^ cujos resultados retornam à sala de aula, para
guiar, orientar o professor na continuidade de seu trabalho, em função
das necessidades evidenciadas; o significado maior da avaliação é permitir a professores e alunos visualizarem as condições da aprendizagem
em curso para tomarem futuras decisões; na verdade, o compromisso
maior da escola é com o ensino, um compromisso ético, acima de
tudo, com o desenvolvimento, a solidariedade e a justiça social.

4.2. Para o aluno., essas repercussões poderiam ser:

•

próprio, sujeito e juiz de suas escolhas (evidentemente, um sujeito
e um juiz socializados, pois vivemos mergulhados no comum, no
coletivo). Essa autonomia se consolida todas as vezes que o sujeito
avalia sua própria produção, se escuta, se analisa, se testa, sem esperar
unicamente que a aprovação ou a sanção venha de fora, embora a ela
também saiba dar ouvido;
o entendimento de que as restrições da norma-padrão são, como
tantas outras, convenções sociais a que nos sujeitamos pela nossa
própria condição de seres "situados", pertencentes a determinada
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•

5.

comunidade; como convenções, essas normas são flexíveis e cabe a
cada grupo ou a cada indivíduo avaliar sua adequação a determinado contexto de uso;
a compreensão dos géneros textuais como modelos sociais de escrita
(modelos flexíveis, é claro!), não como imposição curricular, mas
como oportunidade de acesso ao desenvolvimento de competências, a
fim de se capacitar para responder às exigências das sociedades letradas.

AS REPERCUSSÕES PARA A INSTITUIÇÃO ESCOLAR

5. /. O modelo de escola que vigora atualmente teria de sofrer uma
profunda mudança para acolher os parâmetros de avaliação aqui delineados.
Na verdade, essa mudança já implica forçosamente uma outra: aquela que diz
respeito aos parâmetros de ensino.
É flagrante, na escola, a falta de condições para que a escrita seja uma
prioridade e ocupe, de fato, um plano de trabalho significativo. Pesquisas já
têm demonstrado que a maior parte do tempo em sala de aula é gasta com
explicações ou exposições orais — compatíveis com o papel "transmissivo"
que os professores historicamente assumiram, deixando as atividades de leitura
e de escrita (entenda-se aqui planejamento, redação e revisão de texto) relegadas
a um segundo plano, na dependência do tempo que sobre e do espaço disponível na pauta do programa.
O trabalho com a produção de texto na escola não pode ser uma eventualidade, um mero apêndice do programa.
5.2. Outra implicação, de ordem institucional, motivada por uma perspectiva mais complexa e mais significativa de avaliação, diz respeito à formação
do professor. É inadiável que se discuta e se invista, seriamente, na melhoria
da formação linguística e pedagógica dos professores, para que eles possam
alargar sua compreensão dos fatos da linguagem e das competências requeridas
para o ato de ler e de escrever. É inadiável, ainda, que se ponha corno ponto
de estudo, nos cursos de graduação, o processo da avaliação e seus múltiplos
procedimentos didáticos. Além disso, não se pode ter grandes expectativas de
sucesso escolar, se os professores não demonstram ser leitores assíduos, não
são capazes de escrever, com coerência e relevância um texto formal, se os
professores, enfim, não têm uma visão mais relevante e interativa do funcionamento social da língua. Evidentemente, não queremos jogar sobre os ombros
do professor a responsabilidade pelas dificuldades do ensino no Brasil. Todo.(
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sabemos quanto a educação ainda não é, de fato, prioridade nacional. Até
quando vamos tolerar a flagrante desvalorização do trabalho do professor é
mais uma indagação.
5.3. No âmbito das condições de trabalho do professor está a questão do
tempo de que ele dispõe para promover sua formação continuada, para preparar
suas aulas, para acompanhar o desenvolvimento dos alunos, pela leitura e
análise cuidadosa de suas experiências e produções. Assim, se queremos, de
fato, levar a sério o papel do professor e sua atuação enquanto "ensinante" e
"avaliador" do percurso de aprendizagem do aluno; não podemos esquecer
que a excelência, a qualidade, é algo que requer tempo, que requer maturação
e empenho continuado.
5.4. O número de alunos na sala de aula é outra componente que, de forma
decisiva, interfere na qualidade do trabalho pedagógico. Não é por acaso que,
em algumas propagandas de cursinhos, um elemento citado como condição de
otimização do curso é o número reduzido de alunos por sala. Nem assim somos
capazes de enxergar a falta de cuidado de quantos fazem exatamente o contrário,
como estratégia de diminuir gastos e recursos. Serão, portanto, os alunos os
responsáveis por não saberem escrever um texto em prosa coerente e relevante?
Já pensamos em como seria se déssemos aos alunos todas as condições de que
eles precisam para deixar fluir sua vontade de aprender a escrever?
5.5. No contexto geral da escola, seria de grande proveito procurar a
superação dos limites estreitos de cada sala de aula. Normalmente, cada sala é
um grupo à parte, um mundo fechado, sem interação com outros grupos, sem
convivência maior que os poucos minutos de intervalo. Esse isolamento se
manifesta não só em relação às atividades de ensino — quer dizer, às atividades de explicação do professor, mas, sobretudo, nas atividades de avaliação.
Como se sabe, cada sala é avaliada internamente, cada uma olhando para seu
próprio umbigo, como se não estivesse em jogo uma caminhada coletiva, um
percurso comum, em direção a uma sociedade e a uma vida que se deseja
também coletiva e solidária. Nem mesmo os resultados são postos em comum,
o que poderia provocar uma conivência ou a salutar cumplicidade de quem
empreende uma descoberta coletiva.
5.6". Sair da própria sala já é um salto, mas um salto dado ainda para
dentro da própria escola. A inserção da escola na comunidade social — do
bairro, da cidade, da região, do país, do continente, do mundo — é que
comporta o verdadeiro significado da educação. A pretensão que deve animar
a escola deve ser a de viabilizar a tão propagada inclusão social dos alunos,
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sobretudo a inclusão que envolve as práticas/sociais da vida pública ou a que
envolveria os alunos já naturalmente excluídos pelas próprias condições de
pobreza ou miséria em que vivem. Entre as..práticas sociais mais significativas,
ganham relevo aquelas que envolvem a língua escrita, na sua dupla face de
leitura e de escrita. No âmbito dessa proposta de uma avaliação que saísse da
escola para alcançar outras comunidades, vale a pena lembrar a relação que se
deveria estabelecer entre a escola e a família. Não naqueles moldes tradicionais
da entrega de boletins, mas em atividades que proporcionem aos pais compreenderem melhor as razões de eventuais dificuldades.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dimensão em que se enxerga aqui a avaliação dos textos produzidos
pelo aluno na escola é ampla, complexa, multidimensional, como mostramos,
quem sabe, utópica. Mas como pensar a educação com seriedade sem utopia?
Talvez uma concentração maior no ensino, no êxito que se procura para
a nossa atividade pedagógica, nos fizesse colocar a avaliação na sua função
.maior de reguladora do processo de aprendizagem em curso. Sem esquecer que

a atividade de ensino é inerentemente interativa: ensinar e aprender são duas
faces da mesma realidade.
Que nós, os professores, não pensemos apenas em corrigir. Mesmo quando avaliamos. Nosso compromisso maior é ensinar, ou melhor, é facilitar, é
promover a aprendizagem que o aluno está empreendendo. É estimular sua
vontade natural de aprender. É, vendo pelo lado contrário, não "atrapalhar",
não dificultar essa vontade, demonstrando, inclusive, que nós, professores,
também, ainda estamos aprendendo, ainda vivemos a experiência humanamente feliz de aprender e, por isso, nos dispomos a promovê-la na escola.

ATIVIDADES
1. Considerando os três tipos de conhecimento apontados como
necessários à produção e recepção de textos, elabore critérios
de avaliação de textos escritos que dêem conta de cada um
dos tipos descritos.
2. Construa um quadro em que você elabore um paralelo entre o
que caracteriza uma avaliação centrada, nos aspectos puramente
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linguísticos do texto e uma avaliação centrada nos múltiplos
fatores que interferem na sua qualidade.
3. Que mudanças podem ser previstas para a escola que assuma
uma avaliação do texto escrito na perspectiva da língua como
forma de interação social?
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