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Introdução 
A avaliação da aprendizagem escolar é um tema que sempre representa motivo de preocupação para muitos educadores. Em meio às preocupações atuais, uma aponta para as tensões entre a prática avaliativa realizada no interior das escolas públicas e as mudanças e reformas em vias de serem implementadas por órgãos superiores de sistemas públicos de ensino. Na rede pública de ensino fundamental da cidade do Rio de Janeiro, é comum que as imposições oficiais esbarrem na prática avaliativa de professores. É visível a continuidade de certas práticas em muitas escolas mesmo diante de mudanças e reformas com intenções de inibir reprovações e fatores de exclusão social. Mas, por mais que estejam apoiadas em teorias democráticas e nada elitistas, raramente suscitam entusiasmo. 
Há, evidentemente, explicações para essa continuidade. PERRENOUD (1999)Referências Bibliográficas

 PERRENOUD, Ph. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas. Porto Alegre, RS: Artmed, 1999., por exemplo, admite que mudar a avaliação é difícil devido à diversidade das lógicas que contém, dos seus antagonismos, do fato de situar-se no centro de um octógono existente no meio educacional, cujos vértices tem a ver com as relações família/escola, organização das turmas, didática e métodos de ensino, contrato didático, política educacional, plano de estudos, sistema de seleção e orientação, e satisfações pessoais e profissionais. Para ele é impossível melhorar a avaliação sem tocar no conjunto dos sistemas didático e de ensino. Outra dificuldade que aponta, uma das maiores certamente, é a inexistência de consenso na maneira de avaliar dos professores ou de construir níveis de exigência. Cada um compõe seu processo de avaliação, critérios e demais momentos do trabalho escolar, e níveis de excelência conforme suas concepções teóricas, práticas e subjetividade. Ademais, é possível dado julgamento de excelência construído por um único professor, muitas vezes, ser “enunciado em nome da instituição e adquira, então, força de lei” (1999: 31).
LUCKESI (1998) LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 1998., com matrizes epistemológicas e propostas diferentes, diverge de Perrenoud em diversos pontos, porém, de modo aproximado tende a atribuir à pedagogia dos exames um lugar tão importante que se torna difícil retirar a atenção das provas, promoções e resultados. Em sua opinião, “o nosso exercício pedagógico escolar é atravessado mais por uma pedagogia dos exames que por uma pedagogia do ensino/aprendizagem” (1998:18).
Ambos autores, entretanto, não explicam porque determinadas teorias e práticas sobrevivem em processos de avaliação da aprendizagem escolar ou porque muitos professores continuam a praticá-las, a ponto de descumprirem instrumentos legais determinantes de novas práticas avaliativas. Eles também não explicam como e porque tais práticas sobrevivem em meio à tensão localizada entre a avaliação realizada e as propostas provenientes dos órgãos superiores do sistema de ensino. 
As explicações são relevantes e desafiadoras e supõem investigar discursos e práticas avaliativas a partir do interior da escola, considerando a escola em sua particularidade, funcionamento, relações político-pedagógicas com outros níveis de poder do sistema de ensino e com os diversos atores que atuam no processo avaliativo escolar, considerando os sentimentos, afazeres e fazeres, sentidos e significados atribuídos às práticas. A investigação importa atentar para os diferentes modos de avaliar como práticas estratificadas, realidades inteligíveis, compreensíveis e imprevisíveis, situadas para além de simples resistência ou de atitudes de indiferença frente ao novo. Da mesma forma, importa considerar a cultura escolar em geral, e da sala de aula em particular, em processos de organização, desorganização, reorganização, constituindo-se nas tensões entre as determinações reformistas, o cotidiano escolar e as práticas.
O presente trabalho resulta de investigação feita com as preocupações reveladas acima. Sua argumentação tem como subsistente a existência de certos padrões e tendências avaliativas possíveis de serem identificados e caracterizados em determinadas práticas, e que as reformas educacionais não são acompanhadas de medidas e ações capazes de adequar a estrutura e o funcionamento das escolas às novas propostas. Há, assim, práticas de avaliação que tendem a preservar padrões e tendências coerentes com algumas subjetividades, intuições e modos de pensar.
Sua metodologia combina técnicas de tipo etnográfico com estudo de caso, procurando descrever eventos, discursos e práticas e tentando trazer à luz o significado de tais práticas, compreender os seus modos de sobrevivência e contribuir para o entendimento da lógica mais subjacente ao processo avaliativo na escola e dos seus elementos invariantes, i.é, dos princípios constitutivos do processo avaliativo escolar que em situação de confronto podem impor às reformas a possibilidade de se verem ressignificadas ou simplesmente rechaçadas. 
O campo de investigação é uma escola municipal do Rio de Janeiro, desde o início é entendido como o lugar onde ocorrem os discursos e as práticas avaliativas como objetos de estudo. Onde também se torna possível associar o repertório das teorias acadêmicas ao conjunto de descrições que tornam eloqüentes as simples ocorrências. A investigação contudo, expande-se para outros contextos e atores. 
A argumentação inspira-se em POPKEWITZ (1997) POPKEWITZ, T. S. Reforma Educacional: uma política sociológica. Poder e conhecimento em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. e BALL (1997) BALL S. J. Education Reform: a critical and post-structural approach. Buckingham, UK: Open University Press, 1997. e procura evitar a convergência dos focos de investigação exclusivamente nas relações sociais mais visíveis e na análise baseada nos sujeitos, ainda que realizada dialeticamente. Tal inspiração permite ainda fugir de análises centradas na estrutura como objeto distinto e independente e da produção de conclusões apressadas e inadequadas. 
Outras inspirações permitem analisar o impacto da proposta de avaliação da reforma educacional Núcleo Curricular Básico Multieducação, como aspecto indissociável das mudanças decorrentes de problemas de poder entre grupos e personagens. A combinação de diversas inspirações  é um risco calculado sem dúvida, porém importante para adquirir diferentes modos de ver além do óbvio e colocar diferentes tipos de questões na agenda das reformas educacionais. 
Padrões e tendências avaliativas 
As observações foram feitas entre setembro de 1999 e dezembro de 2001 e abordam cenas do cotidiano escolar, reuniões de Conselhos de Classe, Centro de Estudos e de Pais. Os professores mostram bastante sobre a importância da avaliação da aprendizagem e dão visibilidade a associações reveladoras de determinados padrões A noção de padrão em uso neste trabalho foi desenvolvida por Popkewitz (1997) em seu estudo sobre a reforma educacional americana. (1997:22). Esta noção, não se distancia essencialmente da noção de paradigma de Kuhn (1997).  que organizam e disciplinam suas práticas avaliativas, modos de agir e falar sobre seus alunos. 
A noção de padrão utilizada identifica interrupções, descontinuidades e rupturas da vida institucional, independente das vontades de pessoas ou partidos políticos. Pelo fato de uma reforma não se dar em vácuos, institucionais e políticos, é indispensável identificar padrões e tendências A noção de tendência em uso no presente trabalho, designa correntes de idéias ou opiniões possíveis de existir no âmbito de um mesmo padrão avaliativo.  recorrentes nos processos avaliativos, que convivem simultaneamente uns com os outros sem se modificarem em função das intenções reformistas, de pessoas ou partidos políticos. As modificações sofridas pelos padrões, contudo, não indicam evolução, até porque as transformações gerais das relações não alteram forçosamente todos os seus elementos. 
O primeiro padrão identificado é o objetivista, sempre associado a medidas em avaliação, portanto com uma inclinação quantitativo-mensurável. Segundo Franco (1991) FRANCO, M. L. P. B. Pressupostos epistemológicos da avaliação educacional. (p. 13 – 26). In SOUZA, C. P. (Org.) Avaliação do rendimento escolar. Campinas, SP: Papirus, 1991  suas bases epistemológicas são calcadas no positivismo, racionalismo e no funcionalismo. Sua avaliação valoriza testes e outros instrumentos com vistas a apreciar "o status de um fenômeno de um modo preciso" (Popham,1978) POPHAM, W. J. Como avaliar o ensino. Porto Alegre, RS: Editora Globo, 1978. Seu uso é bem antigo e tem sido muito criticado pela literatura especializada (Luckesi, 1998 LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São Paulo: Cortez, 1998; Gama, 2000 GAMA, Z. J. Avaliação na escola de 2º grau. Campinas, SP: Papirus, 2000; Lima, 1994 LIMA, A. O. Avaliação Escolar: julgamento x construção. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994; Ludke & Mediano, 1992 LUDKE, M. & MEDIANO, Z. Avaliação na escola de 1º grau: uma análise sociológica. Campinas, SP: Papirus, 1992). Contudo, é ainda possível encontrar estudos inspirados nele (Santos Filho, 1982 SANTOS FILHO, J. C. dos. Diretrizes curriculares para a formação inicial do professor de escolas de 1.º e 2.º graus. São Paulo, SP: Revista Educação e Sociedade, n.º 13, p; Vianna, 1990 VIANNA, H. Medida da qualidade em educação – apresentação de um modelo. São Paulo, SP: Revista Estudos em Avaliação Educacional, n.º 2, p. 99 – 104, jul/dez, 1990; Silva & Sette, 1993 SILVA, Z. C. & SETTE, S. S., Avaliação integrada e assistida por computador: uma proposta. Rio de Janeiro, RJ: Revista Tecnologia Educacional, v. 12, n.º 105, p. 37 – 42, mar/jun, 1993). Eles discutem técnicas e procedimentos de objetivação do processo de avaliação, operacionalização, eficiência e até sua informatização. Candau e equipe (1994) CANDAU, V. M., et alli. Avaliação: revisão bibliográfica. Rio de Janeiro, RJ: PUC, 1994 em um estado da arte, observam ter sido acentuada a produção destes estudos no período compreendido entre 1980 e 1992. 
O segundo padrão é o subjetivista, identificado a partir da associação entre avaliação e processos permanentes, contínuos e diários, bem como do deslocamento da ênfase avaliativa do produto para o processo e da colocação do aluno no centro dos processos de ensino-aprendizagem. Franco (1991), localiza suas bases epistemológicas no subjetivismo e no idealismo. As correspondentes práticas de ensino, aprendizagem e avaliação se centram no educando como sujeito criador da realidade. Como o anterior, também foi veiculado em revistas especializadas no período compreendido entre 1980-1992 (Candau e equipe,1994).
No interior do padrão subjetivista encontram-se três tendências avaliativas: escolanovista, dialético-transformadora ou crítico-libertadora e sociocultural. Na perspectiva da primeira, os acompanhamentos contínuos e diários das atividades escolares são úteis para avaliar o conhecimento adquirido, assim como "a dedicação, o prazer, a paixão, o agrado e satisfação com que os alunos se envolvem nas tarefas escolares do cotidiano, de modo espontâneo" (Candau e equipe, 1994). A tendência crítico-libertadora, por sua vez, considera a avaliação contínua e diária como positiva e dinâmica, pois qualifica o processo educativo, leva o aluno a se tornar sujeito de sua própria educação e a se constituir como agente de transformação social (Candau e equipe, 1994). Em uma e outra tendência, o controle do processo de aprendizagem deixa de ser mecanicista e autoritário para adquirir a forma de controle da aprendizagem em seu processo orgânico. O aluno é considerado como ser orgânico ativo que se faz sujeito em atividade. A aprendizagem obedece a ritmos individuais de maturação e desenvolvimento e sempre é acompanhada de perto pelo professor. 
A terceira tendência é visível nas relações entre avaliação e mediação da aprendizagem. Na prática se distancia da lógica do simples diagnóstico e valoriza a condição sociocultural dos alunos considerando suas inserções em ambientes sociais e culturais. As relações que estabelece permitem-na aproximar-se do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky (1987) VYGOTSKY, L. Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Havana: Editorial Científico Técnica. 1987.  e, por conseguinte, das interferências teóricas repercutidas pela avaliação da Multieducação. Por meio de discursos e textos a Multieducação enfatiza o interesse de apreender no curso do desenvolvimento da aprendizagem do aluno, a emergência do novo, dos processos embrionários que ainda não se consolidaram e dos processos que já consolidados. Sua avaliação se volta para as transformações e recriações de saberes, conceitos e valores realizados pelos alunos, observando que saberes, conceitos e valores jamais aparecem desvinculados dos contextos histórico-culturais em que foram construídos. 
A simultaneidade de padrões e tendências, no entanto não corresponde aos desejos e determinações da SME que, desde as primeiras proposições, prefere o processo de avaliação baseado na concepção sociocultural de Vygotsky e em seu conceito de zona de desenvolvimento proximal e, por meio das resoluções, SME/ 606/1996 e SME nº 684/2000, fixa sua preferência. Na  prática porém, os procedimentos de avaliação nem sempre são obedientes ao que fica resolvido. Por que isto ocorre? Por que os professores insistem em continuar com os seus padrões e práticas avaliativas? 
Continuidade de padrões e tendências 
Diversas  razões, em princípio explicam esta continuidade destacando o espírito conservador do professorado, as resistências aos projetos político-pedagógicos, as inovações pedagógicas, e a incredulidade frente aos ziguezagues das políticas educacionais. Embora sejam as razões mais comuns, comportam porém insuficiências e inconsistências. 
A incredulidade no entanto, é a que se revela com mais consistência e visibilidade. Muitos professores de fato duvidam e zombam da permanência de reformas da SME. Alguns preferem continuar com práticas costumeiras a ter que mudá-las à mercê de tais reformas. No limite, dissimulam suas práticas e assimilam o discurso reformista por interesses estratégicos, às vezes para apresentar algum relatório oficial. 
A investigação, contudo, revela três outras categorias de explicações: poderes públicos e relações com a escola, condições de trabalho docente, e, subjetividade e intuições docentes. Cada uma contém aspectos que explicam as continuidades de padrões e tendências, mas se articuladas favorecem  maior compreensão da argumentação defendida no presente trabalho. Isoladamente têm pouco sentido, são unidimensionais, unilaterais. Outras categorias poderiam ser apreendidas e destacadas, no entanto, as três constituem o pano de fundo a partir do qual as demais adquirem menor relevância, mesmo sem deixar de serem importantes. 
Poderes públicos e relações com a escola
As relações entre SME e escolas têm a ver com o quadro de pessoal da SME e das CRE, regra geral insuficiente em número, distanciado do cotidiano escolar, com vencimentos baixos e inibido pela própria imagem pública negativa da SME. Mas tem a ver também com o volume de recursos financeiros alocados pela Prefeitura à SME e com a concepção de sistema que norteia as ações da SME e CRE e produz profundas contradições com o corpo teórico da reforma implantada.
No Rio de Janeiro é reconhecido que os Poderes Públicos têm insuficiência de recursos e de pessoal, como demonstra o diagnóstico para o Plano Estratégico de recuperação da cidade (PCRJ, 2001) PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (PCRJ). O planejamento estratégico do Rio de Janeiro Disponível na Internet: http://www.rio.rj.gov.br/planoestrategico. Acessado em Dezembro de 2001.  . A par disso os salários ou vencimentos pagos são desestimulantes, é baixa a formação profissional, a máquina burocrática tem baixos níveis de eficiência, e é negativa a imagem da administração pública aos olhos da sociedade.
A SME não foge à regra. Os salários  que paga são baixos, tem pessoal insuficiente com qualificação pouco acima do nível de graduação. Seus quadros, por exemplo, somente são compostos por cooptação junto as CRE e escolas e raramente estão completos.  
Há esforços para atualizar e capacitar estes quadros, mas, ainda assim, é comum que se apresentem desesperançados deixando transparecer as desilusões. Os recursos são insuficientes para alterar a situação e, inclusive, para gerenciar o gigantesco sistema de ensino: 1029 escolas, 700 mil alunos, 30 mil professores e 12 mil funcionários de apoio. No ano de 2000, por exemplo, a despesa total foi calculada pouco acima de 646 milhões de reais, incluindo-se nesse montante as transferências de recursos para órgãos vinculados. Se dividida idealmente somente pelo número de alunos matriculados, em conta aproximada atinge um custo médio aproximado de 920 reais/ano por aluno. Deduzindo-se, todos os gastos, diretos e indiretos com luz, água, etc, os investimentos em educação per capita são pequenos e insuficientes. 
É em meio a esta precariedade que se procura implantar e consolidar uma reforma educacional da magnitude e da complexidade da Multieducação. Nesse estado de privação a própria SME ainda reconhece que os professores estão sem preparo para enfrentar atos de violência, criminalidade, pressões fortes e sedutoras de consumo que atingem as crianças e adolescentes. 
Em uns casos, apesar de tudo, a reforma parece haver alcançado alguns objetivos: encontra-se implantada, as escolas contemplam as múltiplas faces da cidade e os diferentes contextos culturais em que vivem os alunos, desenvolvem projetos culturais, programas sociais de educação ambiental e saúde. Em 1999, a SME comemorou índices de aprovação acima de 90% dos alunos de 4ª a 8ª do ensino básico No momento que escrevo, a SME comemora as médias de seus alunos em exames de Língua Portuguesa e Matemática realizados pela Fundação Cesgranrio. As médias estão situadas acima da média nacional.. 
Em outros casos, porém, os esforços têm pouca tradução prática. As relações entre os níveis Central e Intermediário, escolas e professores ainda produzem momentos de tensão, cujas causas são a concepção de sistema de ensino centralizado, concentrador Os termos centralizador e concentrador podem ser tomados como sinônimos no uso corrente. Aqui, porém, são utilizados como diferentes. O primeiro, em referência a um centro de poder; o segundo, para indicar a concentração dos meios materiais de administração nas mãos da SME. Weber usou o termo concentração com este mesmo sentido em seu estudo sobre a burocracia e a concentração dos meios de administração (WEBER, M. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro, RJ: Zahar Editores, 1974)., verticalista e autoritário, o desejo de que as escolas obedeçam espontaneamente às determinações superiores, e o desejo de que os professores encarreguem-se de suas missões com mais técnicas e menos reflexões. 
Aos olhos dos professores o pessoal da SME e das CREs, em contrapartida, tem pouca autoridade teórica e prática para tratar de questões relativas a Multieducação no cotidiano, principalmente por desconsiderar os problemas da escola e dos professores. As diferenças hierárquicas também se esmaecem quando se  consideram equivalentes os níveis de formação profissional e que o pessoal da SME e das CREs está afastado do convívio escolar há algum tempo por força dos cargos administrativos. 
Outras tensões ocorrem em face da concepção de sistema que norteia as ações da SME e CREs, assim como das incoerências com o corpo teórico da Multieducação. Enquanto as ações dos níveis superiores emanam de concepções clássicas de um sistema estratificado, a Multieducação se insurge impetuosamente contra o “reducionismo e arcaísmo do ensino” básico, pretendendo “sintonizar as escolas com o tempo em que vivemos”, querendo “reconhecer e revalorizar todos os mestres”, ao mesmo tempo em que se apresenta como “Vida, Movimento e Energia em direção à participação da Escola na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, capaz e feliz” (SME, 1996). Com uma clássica concepção de sistema e muito próxima do sistema burocrático estudado por WEBER (1974), a SME rege princípios, regulamentos, normas pedagógicas e administrativas. Em toda organização prevalecem noções cristalizadas de repartição, autoridade hierárquica, treinamento especializado e cargos estáveis. Os meios de administração do sistema, como um todo, além disso permanecem concentrados na SME. 
A prevalência destes princípios, regulamentos e normas, na prática imobilizam a escola e professores frente aos problemas de ensino, aprendizagem, avaliação, disciplina, permanência na escola e freqüência às aulas. Ao longo da investigação, toda vez que a escola procurou solucionar problemas e avançar com meios próprios arriscou-se a sofrer intervenções.
As contradições entretanto são difíceis de serem resolvidas. CUNHA (1995) CUNHA, L. A. C. Educação, Estado e Democracia no Brasil. São Paulo, Niterói e Brasília: CORTEZ, EDUFF, FLACSO, 1995. observa que, diante de reformas experimentalistas e voluntaristas, o sistema de ensino se retrai e mantém privilégios, chegando a impedir eficazmente a realização das mudanças propaladas. WEBER (1974) WEBER, M. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1974 evidencia o caráter permanente da máquina burocrática. PERRENOUD (1999) PERRENOUD, Ph. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas. Porto Alegre, RS: Artmed, 1999., com foco no sistema de avaliação, diz enfaticamente que para fazer mudanças radicais no funcionamento didático, no sistema de ensino ou na avaliação é preciso mudar todo o sistema escolar. 
A gestão que criou a Multieducação procura, todavia, se antecipar a algumas contradições, promovendo reformas prévias. A maioria, porém, não atinge os objetivos e na prática  resulta no desdobramento interno de tarefas administrativas. As incoerências deixam de ser resolvidas, portanto. As jurisdições da SME, CREs e das escolas permanecem com regulamentos rígidos, as competências das autoridades e das escolas mantêm-se delimitadas pelas normas relacionadas aos meios de coerção, e as ações das escolas são orquestradas e acompanhadas verticalmente. Dada a recorrente tensão, a presença na escola de algum representante dos níveis superiores sempre instiga manifestações de hostilidade. 
Um dos efeitos não desejados das tensões, da intermitente e acanhada presença de representantes da SME e CRE é a configuração de um espaço escolar pouco atendido aparentemente vazio sem ser um vácuo. As subjetividades, intuições, demandas, desejos, paixões, pressões e objetivos dos professores o ocupam e constróem os modos de agir, reconhecimentos, relações e identidades docentes, bem como reproduzem uma cultura escolar sui generis. As subjetividade e intuições dão existência a um modus faciendi com poucas mediações da SME e da CRE que deixam de corresponder às concepções da Multieducação e de contribuir para a melhor formação dos alunos. Há críticas dos próprios professores à qualidade dos alunos que completam a escolaridade nas escolas da rede pública municipal, percebendo que são destinados socialmente apenas a status mais baixos. 
A hegemônica concepção de sistema de ensino e os modos definidores das relações entre os níveis do sistema e sua base, são fatores da continuidade de padrões e tendências avaliativas. Ademais levam a autonomia da escola a permanecer como conquista sempre adiada, transferida, utópica. As escolas municipais estão impedidas de se constituírem como espaços autônomos em termos de currículo, ensino, avaliação e disciplina. 
As ilações em torno das limitações à autonomia das escolas não resultam apenas de observações ou de deduções teóricas. Recomendação do Gabinete do Departamento Geral de Educação da SME, de 1995, dirigido aos diretores, coordenadores e professores, revela como é compreendida essa autonomia:
A autonomia é desejável. É tudo que se quer de um projeto pedagógico, porém não se pode confundir autonomia com “laissez-faire”. Cada escola, sem dúvida, precisa partir da realidade de seus professores e alunos, visando superá-la naquilo que se fizer necessário. Há uma constante tensão entre o possível e o desejável. Lutem pelo desejável, sempre olhando para frente. O possível pode ser ultrapassado. Tantos já o fizeram... (SME/ DGED – GAB, 1995). 
Na recomendação, a autonomia aparece como desejo sob duas condições: uma reafirma a presença hegemônica da SME na vida da escola e as realizações da escola são direcionadas para a melhoria do que for possível; outra, o modelo simples, piramidal e unidimensional de sistema com apenas três níveis: central ou superior, intermediário e básico. As escolas integram um sistema que se define e se movimenta conforme a unidade de princípios fundamentais. A vida escolar é dedutível de princípios praticamente axiomáticos, cabendo a SME com exclusividade defini-los, traçar planos, objetivos, metas e adaptar as escolas independentemente de suas reações. À escola cabe evitar atritos, cuidar e aperfeiçoar o corriqueiro, preferencialmente adaptando-o aos princípios, planos, metas e objetivos propostos pela SME. 
As concepções e métodos de condução do sistema de ensino, com efeito, estão longe de serem superados e insistem na desconsideração dos movimentos dinâmicos e dialéticos da cultura intraescolar. A racionalidade das tomada de decisões ideais e burocráticas prevalece sobre a exeqüibilidade prática, ao mesmo tempo em que são inibidas a descentralização, desconcentração, horizontalização e a autonomia das escolas.
A concepção hegemônica de sistema motiva críticas às divergências entre as políticas de administração/educação e as indicações de ser “imperativo uma reformulação urgente em todo o sistema de ensino” (7ª CRE) argumentando-se que são os professores que conhecem a realidade escolar. 
Condições de trabalho docente
As incoerências são grandes entre a concepção de trabalho da Multieducação e as condições objetivas de trabalho docente, a começar pelo desejo de que o trabalho docente seja embalado por sonhos “de educar com qualidade” em uma escola “prazerosa, democrática e competente”.
Para a Multieducação o professor, como trabalhador, deve ter “ousadia, criatividade, sonhos, diferentes falas” (p. 29) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Núcleo Curricular Básico: Multieducação. Rio de Janeiro, RJ, 1996., ser subjetivo e intuitivo, e explorar “uma prática fundada na incerteza e na ousadia” (p. 29) que no entanto não é dada. Sua prática deve ser construída “a partir de um outro olhar sobre seu trabalho, um olhar que incorpora a simultaneidade de verdades” (p. 31). Deve ainda confrontar suas práticas com as teorias educacionais, sabendo de antemão que “nenhuma teoria é suficientemente abrangente a ponto de dar conta, sozinha, de todas as questões” (p. 35). O professor, segundo a Multieducação precisa “mudar radicalmente” sua maneira de trabalhar. Não cabe se colocar “como centro do processo” (p. 57). “É  agente mediador” e quem “desafia os alunos” (p. 57), desmistifica preconceitos (p. 75), reconhece “a diversidade do aluno” (p. 77), propicia “situações que ajudam o aluno a planejar e efetuar ações” (p. 77), e dialoga interessadamente com seus alunos, favorecendo o nascimento de “conhecimentos e valores significativos” (p. 81). Por fim, é quem agrega “interesse ao ofício de ensinar a partir do diálogo que busca entender, que estranha, mas não repele” (p. 83).
São limitados pela realidade estes desejos da Multieducação. O texto básico, aliás, reconhece as limitações afirmando não existir professor ideal, pessoa ou relação ideal, muito menos a turma ideal, e admite ser preciso lidar com situações reais da melhor maneira possível (p. 90). 
O reconhecimento de problemas e limitações apresenta alguns resultados favoráveis. Sob determinados aspectos a situação das escolas públicas é hoje bem melhor. Muitas dificuldades, contudo, ainda persistem, tendo grande parte da responsabilidade pela continuidade de diferentes padrões e práticas avaliativas, bem como pelos sintomas de ansiedade, aflição, desalento e baixa estima do professorado. Dentre as dificuldades têm importância a formação contínua dos docentes, a atualização dos livros didáticos, o mobiliário e arrumação das salas, o quantitativo de alunos por classe, o estresse profissional, a distribuição dos tempos escolares, o regime de trabalho e os baixos vencimentos. 
A formação contínua dos docentes continua como um desafio. Perduram as dificuldades de licenças anuais de estudos com preservação de vencimentos, e até de simples dispensa para participar de algum congresso fora da cidade. Não há verbas para bolsas de estudo ou outros financiamentos para obtenção de graus de mestre ou doutor. Quando estes graus são obtidos por docentes, os recursos e investimentos são pessoais, sendo comuns que se exonerem da rede tão logo os obtenham. 
As dificuldades com livros didáticos inadequados à Multieducação permanecem, primeiramente em virtude das desconsiderações à construção das identidades das escolas, à articulação horizontal e vertical de conceitos e conteúdos, e à interdisciplinaridade. A Multieducação, ao contrário dos livros adotados, concebe conceitos e conteúdos gerados pelos Núcleos Conceituais que permeiam com abordagens e intensidades diferenciadas toda  escolaridade dos alunos à luz dos Princípios Educativos. Em segundo lugar, incidem sobre práticas de ensino, aprendizagem e avaliação, sintonizando-as com outras e divergentes concepções. Os padrões e tendências avaliativas implícitas ou explícitas nos livros utilizados, regra geral advêm de diferentes concepções filosóficas e pedagógicas.  
A arrumação das salas e o mobiliário também são problemáticos. A cinco anos da implantação da Multieducação, o espaço escolar e as salas de aula ainda conservam a arrumação e o mobiliário de outras épocas. Permanece majoritariamente a reprodução da mais tradicional arrumação de sala de aula, que corresponde a pedagogias autoritárias, verticalistas, com os professores à frente do processo educativo. É clara a contradição entre a arrumação existente que expõe o professor e faz convergir atenções para ele, e a sala de aula que supõe integração, mediações e respeito às diversidades. 
O quantitativo de alunos por sala de aula, por sua vez, é outra dificuldade persistente que contribui para a continuidade de padrões e tendências incoerentes e contrárias a Multieducação. São comuns as turmas com 40 alunos em correspondência com a elevada média brasileira, aliás bem acima da média recomendada pela Unesco e OIT. 
O estresse docente tem a ver com classes lotadas; no mínimo prejudicam a capacidade de trabalho e incidem sobre procedimentos de avaliação. Quanto mais alunos, mais os instrumentos de avaliação enfatizam acertos e erros para facilitar e agilizar a correção. Regra geral, são do tipo “lápis e papel” com questões objetivas e raramente uma pequena dissertação. Segundo o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE-RJ, 2001) SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO. Mural do SEPE. Rio de Janeiro: SEPE, 16/11/2001. a sobrecarga de trabalho interfere na saúde e na qualidade do trabalho docente. Além disso, às aflições docentes se deve acrescentar a baixa estima individual, o baixo reconhecimento social e, dos anos oitenta para cá, as ameaças e agressões físicas.
A distribuição dos tempos de aula é dificuldade importante e também contribui para a continuidade de determinados padrões e tendências avaliativas. Os professores correm de uma sala de aula para outra durante todo o turno de trabalho sem tempos vagos e, no entanto, estes tempos precisam existir como espaços próprios, psicológicos ou físicos. Não há, por exemplo, salas de estudos disponíveis nas escolas. As que existem são locais de pequenos recreios, devassáveis e pouco silenciosas. Impõe repensar os espaços físicos da escola para que existam. A falta de espaço físico para professores, faz parecer que as escolas não são para eles fora das salas de aula, que lhes é vedado algum espaço particular na escola.
O regime de trabalho dos professores efetivos, regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é talvez a maior dificuldade apesar de ser regulado pelo Estatuto do Funcionalismo Municipal e pelo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (Lei 1881/1992). Todos trabalham pesado e isto interfere na qualidade dos processos de ensino, aprendizagem e avaliação. Os docentes de 40 horas  têm 32 horas em sala de aula e 8 horas em atividades extraclasse: correções, estudos, reuniões, etc. Por causa dos baixos salários, muitos professores dobram as jornadas semanais. Na escola de observação a maioria tem um segundo emprego. Sob tal regime de trabalho são obrigados a correr para mais de uma escola, com comprometimento das questões pedagógicas. A tendência, passa a ser a de realizar tarefas com validade universal para escolas com princípios filosóficos, ideológicos e religiosos diferentes. É difícil atender de modo personalizado a turmas de diferentes escolas, assim como também é difícil preparar aulas e atividades para as escolas públicas e ainda outras tantas conforme outros princípios filosófico-pedagógicos. 
 Ora, quando isto ocorre, as evidências revelam que os professores tentam se valer das suas subjetividades e intuições pedagógicas para criar as adequações necessárias. O meio termo tende a se estratificar como condição de sobrevivência profissional. Na escola pública implica deixar de adotar integralmente os padrões e tendências avaliativas propostos por meio de reformas. O meio termo, apenas com foco na reforma Multieducação, permite que aproximações e falseamentos se tornem possíveis.
É pequena a sensibilidade dos Poderes Públicos no trato com o professorado no diz respeito à atualização e progressão funcional. A sedução em favor da construção de uma melhor imagem que acaso possa fazer de si ou do que puder vir a ser, praticamente inexiste para os docentes. É quase impossível encontrar na carreira docente o que lhe falta, completar-se ou satisfazer-se, está praticamente inviabilizada a busca de realização pessoal e profissional. De outra perspectiva, o magistério apresenta-se associado à imagem negativa dos Poderes Públicos no que tange à administração da cidade, à sua maquina burocrática, recursos e pessoal. Ser professor neste contexto significa adaptar-se, conviver com uma imagem construída socialmente com restrições, semelhante à dos demais servidores públicos, e incorporar baixos níveis de comprometimento e de expectativa. Significa, mais que tudo, conviver com privações de reconhecimento e de demais gratificações. 
A concepção hegemônica de sistema em seus aspectos gerais, desenvolve pouco as idéias de processos de crescimento, aperfeiçoamento e performances. Na prática, cada professor vale pelo que pode realizar diariamente, sem que os desempenhos, avaliados ou não, insinuem possibilidades de ascensão, encantamentos e realizações de sucesso. Todos são igualmente enquadrados, sem que seja possível acentuar as diferenças de imagens que constróem de si e para si.  O Sindicato dos Profissionais de Educação (SEPE-RJ, 2001) admite esta situação e a associa aos baixos vencimentos, aos desestímulos profissionais, desgastes físicos e mentais, agravados pela necessidade de complementar os vencimentos com horas extras e outras atividades. 
As dificuldades – de pessoal, material pedagógico, espaços e tempos, quantitativos, regime de trabalho e incentivos à carreira – fazem emergir com força as contradições entre as concepções e desejos da Multieducação e as condições objetivas de trabalho. Os esforços para as adequações necessárias, no entanto, têm sido insuficientes, deixam de ser realizados ou atendem a demandas diferentes e opostas. As dificuldades persistentes seguem contribuindo para a continuidade das práticas avaliativas diferentes da Multieducação e para a estratificação de impedimentos à sua própria consolidação.
Subjetividade e Intuições docentes
A subjetividade e as intuições docentes também contribuem para a continuidade de determinadas práticas. Ambas afirmam-se em face das insuficientes ou inadequadas formas de relações entre Poderes Públicos e escolas, e das condições em que ocorre o trabalho docente. Os professores, considerando ainda as precárias condições de trabalho, são instados a estabelecer relações diretas com os objetos de avaliação, em condições possíveis, desprovidos de mediações propiciadas por quadros da SME e CREs. 
As subjetividades e intuições são compreensões de atitudes próprias, comportamentos, problemas e situações, às vezes em função de escolhas práticas tidas como essenciais. O conhecimento subjetivo-intuitivo que muitos podem desenvolver permite domínio e controle de determinadas práticas e, de certo modo, fazem com que elas, e não as teorias, dirijam as suas ações. Talvez por conta da força da prevalência das práticas subjetivas e intuídas nos processos avaliativos, muitos jovens professores dispõem-se a mudar “na passagem de uma atitude progressista para uma atitude mais conservadora”, segundo SILVA (1997 p. 54) SILVA M. C. M. da. O primeiro ano de docência: o choque com a realidade. In ESTRELA, M. T. (0rg.) Viver e construir a profissão docente. Porto: Porto Editora, 1997. (p. 51- 80).
 citando MULLER-FOHRBRODT (1978).
Os professores ao perceberem concordâncias e discordâncias entre duas idéias na prática avaliativa, sem outras mediações teóricas ou práticas, tendencialmente inclinam-se em favor de novas práticas e, subjetiva e intuitivamente, aplicam-nas, muitas vezes com êxito. As observações evidenciam a força destas compreensões próprias e das experiências docentes na estratificação de padrões e práticas avaliativas, uma vez que desenvolvem processos fundados em suas formações básicas, considerando tanto as suas atuações práticas e as dos alunos, bem como as conseqüências de ambas atuações. 
Diversos professores, apenas com base em subjetividades e intuições fazem prognósticos sobre fenômenos avaliativos. São comuns os que têm capacidade de antecipar o sucesso ou o fracasso de determinadas práticas e também de alguns alunos. Outros se revelam inventivos na proposição de tarefas escolares e de questões em seus instrumentos de avaliação. Estes últimos são, quase sempre, considerados os mais criativos em virtude da experiência de resolver problemas práticos como num passe de mágica.   
Os professores na prática têm sido capazes de combinar subjetividades, intuições e experiências, o que implica reunir elementos característicos de padrões e tendências avaliativas diferentes. No que se refere à avaliação, a existência deste conhecimento subjetivo-intuitivo e as possibilidades de fazer combinações, por um lado apresenta-se como forte obstáculo à consolidação da reforma Multieducação. Por outro, a predominância de subjetividades e intuições nas práticas deixa transparecer as relações estabelecidas com os níveis mais elevados do sistema de ensino, confrontando quadros com poucos aprofundamentos teóricos e práticos em um contexto de más condições de trabalho. 
O predomínio dos modos de fazer com base na subjetividade e nas intuições é bastante visível também nas formulações de provas e questões e, raramente, é fustigado ao longo dos processos avaliativos trimestrais e anuais.  A falta de mediações também é visível, adquire relevância e pode de igual modo ser responsabilizada pela continuidade de determinadas práticas, contrárias e destoantes da Multieducação. Os processos e instrumentos de avaliação, em conseqüência, mudam pouco de ano para ano e muitos colegas e alunos chegam a identificar certos professores por eles, tantas vezes são aplicados em diferentes escolas e turmas.  
Considerações finais
Diferentes padrões e tendências em avaliação estão identificados na literatura especializada em diversos estudos. É comum o modo como os apresentam, às vezes tem-se a impressão de serem puros, sem contaminações, absolutos. Poucos estão desprovidos de idéias de evolução e de superação, com mudanças nas práticas avaliativas independentes de vontades ou ações de indivíduos e/ou de grupos com intencionalidades políticas. 
A teoria utilizada no presente trabalho, como se vê, permite que seja evitada a preeminência da vontade de indivíduos e de grupos superando a razão, assim como a valorização das mesmas ações nas construções históricas. Também favorece evitar fixações nas relações e a criação de retratos estanques do mundo. Em contrapartida, permite identificar a continuidade de padrões e tendências nos discursos e práticas avaliativas, a despeito de indivíduos, grupos dominantes e suas relações, e das mais novas teorias de ensino e avaliação. 
O resultado é a possibilidade de afirmar que as continuidades de padrões e tendências avaliativas têm a ver, em primeiro lugar, com a concepção de sistema presente nas relações entre os níveis superiores do sistema de ensino e as escolas situadas em sua base; em segundo, com as condições em que ocorre o trabalho docente; e por último com os saberes e intuições dos professores, especialmente por impedirem o espaço escolar de ser um vácuo, o qual, aliás, apresenta-se sempre impregnado de sentimentos, afazeres e fazeres, sentidos e significados que são atribuídos às práticas. No espaço escolar, as práticas estratificadas se tornam inteligíveis, compreensíveis e imprevisíveis, para além de simples resistência ou de atitudes de indiferença frente ao novo.
Assim, considerando as generalizações possíveis, o sucesso das mudanças e reformas depende pouco de atos volitivos e mais da concepção burocrática que estrutura e faz funcionar o sistema de ensino municipal. O anacronismo da concepção hegemônica tem engessado a cultura escolar e favorecido a continuidade de padrões e tendências de ensino, aprendizagem e de avaliação, avessos e contrários a teorias cidadãs e democráticas. 
O mesmo sucesso depende ainda de condições objetivas de trabalho compatíveis com os desejos contidos nas reformas propostas, sob pena de desenvolverem e aprofundar contradições imobilizadoras. Por fim, impõe que os saberes e intuições dos professores sejam sempre e continuamente mediados por pessoal profissional com qualificação superior à dos docentes em níveis teóricos e práticos. 
Deixar de considerar estas sujeições e imposições é deixar de se compromissar com os fins da educação pública. É despender gastos públicos superfluamente. É propor reformas com fins demagógicos. 

