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RESUMO 
 
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as representações sociais de avaliação 
processual construídas por professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental da 
Rede Municipal da cidade do Recife/PE. Constituiram-se como referenciais para 
estudos de avaliação os autores: Perrenoud (1999; 2004), Esteban (1999; 2005), 
Silva (2003; 2004), Hoffmann (2003; 2005a) e Luckesi (2005). Para a Teoria das 
Representações Sociais nos apoiamos em Moscovici (1978; 2003) e Jodelet (2001; 
2005). A pesquisa, de natureza qualitativa, foi realizada junto a vinte professoras da 
RPA 5, graduadas em Pedagogia e com formação acadêmica iniciada na década de 
1990. Para definição do grupo realizamos um estudo exploratório. Os procedimentos 
de coleta utilizados foram a observação e a entrevista semi-estruturada. A pesquisa 
foi dividida em duas fases. Na primeira, observamos as práticas avaliativas de duas 
professoras no intuito de nos aproximar de suas representações sociais de avaliação 
processual. Na segunda, fizemos uso da entrevista com as vinte professoras 
incluindo, nesse grupo, as duas docentes que tiveram suas práticas observadas. 
Nosso intuito com o seu uso foi aprofundar e esclarecer os aspectos constituintes 
das representações sociais de avaliação processual. A técnica utilizada para analisar 
os registros das observações e depoimentos das entrevistas foi a Análise de 
Conteúdo de Bardin (2004). Os resultados, no que se refere as professoras que 
tiveram suas práticas observadas, nos autorizam a afirmar que a avaliação 
processual tem ganhado configurações distintas. O processo avaliativo 
desencadeado em sala de aula nos revelou que, para uma das docentes, a 
representação social de avaliação processual se define por sua continuidade em 
função do quantitativo de conteúdos, instrumentos avaliativos e atividades prescritas. 
A segunda professora observada revelou uma representação social de avaliação 
processual centrada no acompanhamento permanente dos percursos de 
aprendizagem dos alunos descartando o forte viés de linearidade e somatório. Esses 
últimos achados foram reforçados pelos depoimentos das entrevistadas. Para elas, a 
representação social de avaliação processual centra-se no acompanhamento 
ininterrupto, observando avanços, dúvidas e dificuldades dos alunos. Embora o 
grupo de professoras deixe transparecer em seus depoimentos que se apropriaram 
de conceitos coerentes com o novo paradigma da avaliação formativa e reconheçam 
sua validade manifestaram-se, de modo geral, em conflito com as implicações 
desses conceitos para as práticas. Essas evidências revelam, sobretudo, que o 
mecanismo de ancoragem é o que se apresenta de forma mais patente em seus 
discursos, já que esse conhecimento pode não estar sendo orientador de suas 
práticas. Nossos resultados levam-nos a reconhecer que as políticas educacionais e 
as instâncias formadoras devem considerar as representações sociais do grupo de 
professoras como ponto de partida para o trabalho de formação docente a fim de 
que suas posturas não incidam sob uma mera repetição do discurso ideológico sem 
transformações   que  contribuam   efetivamente   para   um   novo   fazer  avaliativo.          
 
 
Palavras-chave:  Avaliação Processual. Representações Sociais. Professoras.  
 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

This study aimed to analyze the social representations of evaluation procedures built 
by teachers of early years of elementary school of the Network of City Hall Recife / 
PE. It is as a reference for studies to evaluate the authors: Perrenoud (1999, 2004), 
Esteban (1999, 2005), Silva (2003, 2004), Hoffmann (2003, 2005a) and Luckesi 
(2005). To the Theory of Social Representations in support in Moscovici (1978, 2003) 
and Jodelet (2001, 2005). The research, qualitative in nature, was conducted with 
twenty teachers of RPA 5, graduated in education and academic education started in 
the 1990s. To define the group performed an exploratory study. The procedures used 
were a collection of observation and semi-structured interview. The research was 
divided into two phases. First, observe the evaluative practices of two teachers in 
order to bring in their social representations of the evaluation procedure. In the 
second, we made use of interviews with twenty teachers, including this group, the 
two teachers who had observed their practices. Our aim with its use was further 
clarify the issues and components of social representations of assessment 
procedures. The technique used to examine the records of observations and 
interviews was the testimony of the Content Analysis of Bardin (2004). The results, 
as regards the teachers who had his practice, allow us to say that the evaluation 
process has gained different settings. The evaluation process initiated in the 
classroom revealed that in to one of the teachers, the social representation of 
assessment procedure is defined by its continuity in terms of the amount of content, 
evaluation tools and activities required. The second teacher observed showed a 
representation of social evaluation process focused on the monitoring of pupils' 
learning pathways of discarding the strong bias and linearity of summation. These 
latest findings were reinforced by testimony of the interviewees. For them, the social 
representation of procedural evaluation focuses on continuous monitoring, observing 
progress, doubts and difficulties of students. Although the group of teachers 
demonstrate in their depositions that ownership of concepts consistent with the new 
paradigm of formative assessment and recognize its validity is, in general, in conflict 
with the implications of these concepts to practice. These evidences show that, 
above all, the mechanism of anchoring is that it presents a more clear in their 
speeches, because that knowledge can not be leader of your practice. Our results 
lead us to recognize that the educational policies and training bodies should consider 
the social representations of the group of teachers as a starting point for the work of 
teacher training so that their positions do not focus on a mere repetition of ideological 
discourse without transformations contribute effectively to make a new evaluation.  
 
 
Key words : Assessment Procedure. Social Representations. Teachers.  
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A avaliação enquanto prática inerente aos processos de aprendizagem é de 

fundamental importância no âmbito educativo, pois permite obter informações sobre 

o percurso escolar do educando e, ao mesmo tempo, reorientar o trabalho docente 

quando necessário. Devido às implicações a que esta prática está sujeita, inúmeras 

pesquisas  têm  revelado  a  preocupação de estudiosos do campo da educação 

com a avaliação da aprendizagem escolar que vêm apontando ambigüidades e 

conflitos  emergentes nos discursos e práticas vivenciadas nas instituições 

escolares. Esta pesquisa, conforme mostra a introdução, configura-se no âmbito 

destas  preocupações, pois  nos  propusemos  a  ampliar  e  fortalecer  a  discussão 

teórica  e  empírica  do  campo  ao  analisar  as  representações  sociais  de 

avaliação  processual   construídas   por   profess oras   dos   anos   iniciais   

do   Ensino    Fundamental   da   Rede   Municipal   da    cidade   do    Recife/PE.   

 

Nessa perspectiva, procuramos traçar, no primeiro capítulo, a trajetória da 

avaliação educacional através de suas principais vertentes de modo a discutir seus 

alvos mais expressivos. Delineadas as tendências que marcaram a evolução da 

avaliação educacional na década de 1970, buscamos compreender os desafios 

postos à avaliação da aprendizagem a partir das contribuições teóricas de autores  

como Silva (2003; 2004) Hoffmann (2003; 2005a) e Luckesi (2005) bem como das 

políticas educacionais instituídas na década de 1990, a exemplo dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e o regime de ciclos que passaram a redefinir o processo 

avaliativo numa direção includente. Apresentamos, ainda, uma revisão de literatura 

sobre a  avaliação escolar priorizando as produções publicadas a partir de 2000 que 

focavam nos discursos e/ou práticas de docentes  que atuavam na educação básica.  
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No segundo capítulo trazemos uma panorâmica da Teoria das 

Representações Sociais elaborada por Serge Moscovici destacando suas origens, 

conceito, funções, dimensões, processos formadores, vertentes mais expressivas e 

criticas avaliadoras. Constitui-se também como instrumental de análise dos dados a 

vertente teórica liderada por Jodelet, que se propõe a  explicitar  e  aprofundar  os  

pressupostos básicos do constructo original, além de também conferir uma feição de 

base mais qualitativa aos fenômenos representacionais ao enfatizar o estudo dos 

processos de produção das representações sociais. Neste capítulo mapeamos, 

ainda,  o conhecimento  produzido  à  luz  da Teoria  das  Representações  Sociais  

tendo como  referência  as  dissertações  produzidas  no  Programa  de Pós-

Graduação   em    Educação   da   Universidade   Federal   de     Pernambuco/UFPE.    

 

 No terceiro capítulo, apresentamos o percurso metodológico de nossa 

pesquisa. Nessa perspectiva, procuramos inicialmente indicar e justificar o 

paradigma qualitativo enquanto orientador da pesquisa apontando sua adequação 

ao estudo. Em seguida, indicamos os procedimentos de informações utilizados bem 

como a sua pertinência para o trabalho de campo. Além disso, evidenciamos os 

critérios utilizados para a seleção do campo empírico e das professoras participantes 

que compuseram o universo de investigação. Por fim, descrevemos como o material 

empírico coletado/construído no trabalho de campo foi organizado e, posteriormente, 

analisado. Definidos  os  contornos da pesquisa, procuramos, ainda, descrever 

nosso percurso em campo destacando aspectos como obstáculos encontrados e 

relações  estabelecidas  com  os  atores  sociais  em  campo  de  modo  a  

possibilitar uma maior  compreensão da trajetória trilhada no  percurso  metodológico. 
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No quarto capítulo, explanamos  e discutimos os resultados emergentes da 

pesquisa  que se  configuraram  em  duas fases distintas. Na primeira fase do 

estudo, as categorias empíricas emergiram com base em observações que 

realizamos  juntamente  a  dois  cotidianos  escolares  no  intuito  de  nos  aproximar 

das representações sociais de avaliação processual construídas por duas 

professoras  em  torno  da  experiência  vivida no processo de avaliação. Na 

segunda fase do estudo, as categorias emergiram de entrevistas semi-estruturadas 

realizadas com as professoras do campo empírico delineado para esta pesquisa, 

incluindo, nesse grupo, as docentes que tiveram suas práticas avaliativas 

observadas. Nosso  intuito  com  o  seu  uso  foi  aprofundar e esclarecer os 

aspectos  constituintes   das   representações   sociais   de   avaliação     processual.  

 

Nas considerações finais tecemos comentários sobre os dados empíricos 

construídos a partir da observação das práticas avaliativas que ocorreram no interior 

das salas de aula e das impressões que o grupo mais amplo de professoras teceu 

de suas próprias práticas docentes. Assim sendo, buscamos situar a discussão 

sobre a avaliação da aprendizagem escolar no intuito de legitimar os achados do 

que  vem  a  ser  avaliar processualmente o educando tendo  em  vista  as  

diferentes configurações que esse ato  avaliativo assume no cotidiano da  sala de 

aula. Além de buscarmos oferecer subsídios para a compreensão de como a 

avaliação  processual  vem  sendo  incorporada  pelas professoras participantes, 

alvo  deste estudo, apontamos, ainda, para aspectos como contribuições e 

limitações da pesquisa, bem como a pertinência e urgência de futuros estudos na 

área   de   modo   que   permitam  um   maior  aprofundamento   sobre   a    temática.   
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A história da educação brasileira mostra que, durante certo tempo, o termo 

avaliar foi usado como sinônimo de medida sendo, portanto, a avaliação escolar 

concebida apenas como uma forma de classificar e promover o educando. A partir 

da década de 1970, o conhecimento construído na área educacional passa a ser 

marcado por uma base psicologizante que reduz a compreensão do social às 

influências de contexto e de relações intergrupais. Nessa perspectiva, podemos 

afirmar que, embora a preocupação com a aprendizagem ainda incidisse sob os 

resultados finais, o modelo de avaliação presente deslocava a centralidade do 

processo avaliativo das habilidades dos alunos para o julgamento do currículo. 

Desta forma, avaliar consistia em comparar os resultados dos alunos com objetivos 

previamente estabelecidos. Assim sendo, os objetivos educacionais passam a 

constituir  o  elemento  central  do  processo  avaliativo já que realizar uma avaliação 

satisfatória  implicava em definir, a priori, os objetivos  em   termos  comportamentais 

e     determinar,  além   disso,   em   que    situação    seria     possível    observá-los.  

 

No final dos anos de 1970 e, principalmente, a partir da segunda metade da 

década de 1980, o paradigma avaliativo de orientação comportamental, é alvo de 

uma série de questionamentos por parte de diversos especialistas da área da 

educação  empenhados  em  buscar novos caminhos à prática avaliativa. Isto é, o 

significado e a validade da concepção tecnicista de avaliação passam a ser 

contestados por novos paradigmas que abriram caminho para o desenvolvimento de 

práticas avaliativas mais justas. Nesse sentido, pesquisadores internacionais como 

Perrenoud (1999; 2004) e Méndez (2002); e nacionais a exemplo de Silva (2003; 

2004) Hoffmann (2003; 2005a) e Luckesi (2005), em diferentes vertentes, têm se 

empenhado na defesa de um redimensionamento de uma avaliação escolar  capaz 
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de  realimentar  o  processo  de  ensino e orientar os educandos para a realização 

de  suas  aprendizagens  ajudando-os, desta  forma, a  localizar  suas  dificuldades  

e   potencialidades   a   fim   de   redirecioná-los    em    seus   percursos   escolares.  

 

Dentre as contribuições teóricas de autores brasileiros que vêm discutindo as 

questões inerentes à avaliação da aprendizagem escolar destacam-se, por exemplo, 

os estudos de Hoffmann (2003; 2005a) que defende uma posição mediadora das 

práticas avaliativas direcionadas para o ato reflexivo e cooperativo da construção do 

conhecimento pelo aluno. Também  Luckesi (2005),  que  aponta a função 

diagnóstica como eficaz para entender o estágio em que se encontra a 

aprendizagem  do  aluno  como  forma de encaminhar a tomada de decisão  de 

modo  a auxiliar seu avanço e crescimento em busca da autonomia e da 

competência como sujeito histórico. Nesse sentido, é pertinente afirmar que tais 

perspectivas  de  avaliação  escolar  alinham-se  a  uma  proposta  marcada  pela  

lógica  da  inclusão, diálogo,  construção  da  autonomia  e  responsabilidade  com  o  

coletivo  já  que  essas  concepções  de  avaliação  vêem  o  processo  educativo  

como promotor  das  infindáveis  possibilidades   de  aprendizagens  dos   

educandos  as  quais, por  sua vez, obedecem a tempos e percursos   diferenciados.                  

 

Nessa perspectiva inclusiva, as políticas educacionais brasileiras instituídas 

durante a década de 1990 e expressas através de propostas como os Ciclos de 

Aprendizagem e os Parâmetros Curriculares Nacionais também impulsionaram a 

discussão sobre a concepção de avaliação vigente. Isso porque, a prática avaliativa 

perde seu caráter seletivo, classificatório e passa ser concebida como resultado de 

um processo contínuo e sistemático cuja função é retroalimentar a aprendizagem do 
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aluno e a prática docente. No caso particular da implementação da política dos ciclos 

de aprendizagem em escolas de Ensino Fundamental no Brasil, a partir dos anos de 

1990, essa nova organização curricular passa a reconfigurar o tempo e o espaço de 

modo a atender às peculiaridades de aprendizagem dos alunos respeitando seu 

ritmo e estágio de desenvolvimento. Nesse sentido, podemos afirmar que o regime 

de ciclos não representa mera mudança nos detalhes do funcionamento da escola, 

mas envolve uma profunda transformação em sua cultura já que procura romper 

com  a  lógica  avaliativa   da  seriação,  tradicionalmente  marcada  por  uma  

prática  punitiva  e  passa  a  incorporar  novas  bases  conceituais  sobre  o   avaliar.   

 

As novas dimensões assumidas pela avaliação têm levado os profissionais da 

educação a redefinirem seu sentido e produzirem instrumentos avaliativos bem 

como formas de registros mais coerentes com os novos paradigmas instaurados. Em 

observações de práticas de ensino realizadas durante o curso de Pedagogia, aliadas 

a outros estudos do cotidiano escolar1, constatamos que as professoras faziam 

constantes referências à avaliação de caráter eminentemente processual e vinham 

adotando diferentes instrumentos avaliativos (trabalhos coletivos, portifólios, etc.) e 

formas de registros (pareceres, ficha cumulativa etc.). Entretanto, embora as 

professoras imprimissem as suas práticas um caráter de processualidade, 

observamos que esse conhecimento parecia não estar sendo utilizado para 

reorientar  o  ensino  em  função  das  aprendizagens  dos  alunos. Diante disso, 

esta  pesquisa  tem  como objetivo  analisar  as  representações  sociais  de 

                                                 
1 As experiências dizem respeito ao nosso percurso enquanto alunas nas Disciplinas de Pesquisa e 
Prática Pedagógica II, III, IV e V que, aliadas ao Trabalho de Conclusão de Curso e a pesquisa 
desenvolvida como bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIBIC-UFPE), durante a graduação 
em  Pedagogia  (2002-2006), tiveram como direcionamento a análise das ações pedagógicas no 
cotidiano  escolar  permitindo  conhecer  mais  de  perto  as  práticas  avaliativas  na  escola   pública.        
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avaliação   processual 2  construídas   por  professoras   dos   anos   ini ciais   

do    Ensino   Fundamental   da    Rede   Municipal    da   cidade   do    Recife/PE .  

  

Mesmo admitindo o crescente número de estudos já realizados acerca das 

práticas avaliativas como as de Luis (2000), Esteban (2002), Knoblauch (2004), 

Cunha (2005), Gomes (2006), Villas Boas (2007) e Portugal (2008), permanecem 

escassas as produções divulgadas no Brasil quando se trata da perspectiva teórico-

metodológica das representações sociais. A partir da literatura investigada 

localizamos a pesquisa de Candido e Batista (2007) que, por meio de uma 

abordagem cognitivo-estrutural, buscaram conhecer o modo como alunos das redes 

públicas  de  Cuiabá  eram  avaliados  por  seus  professores.  Encontramos, ainda, 

o estudo de Alves e Madeira (2007) que, articulando a perspectiva cognitivo-

estrutural  à  abordagem  processual,  buscaram  analisar  as  representações  

sociais de  avaliação  da  aprendizagem  escolar  que  circulam  entre  professores 

de   Ensino  Fundamental  da  Rede  Pública   Municipal   de   Duque  de  Caxias/RJ.  

 

Frente à escassez de trabalhos que se propõe a abordar o universo das 

representações sociais construídas por professores em torno da experiência vivida 

no processo de avaliação podemos afirmar que esta pesquisa é relevante. Assim, 

este estudo além de trazer à tona a discussão de uma atividade constante nas 

práticas dos professores - a avaliação escolar, cuja temática tem sido encarada 

como fonte importante de informações para conhecer melhor o aluno e seu processo 

de aprendizagem a fim de atender às diferenças na luta contra o fracasso escolar; 

                                                 
2

 Embora  o   termo “processual” designe apenas uma das características da avaliação nas abordagens 
progressistas, as professoras sempre recorriam a esta expressão como  forma de  caracterizar  suas  
práticas avaliativas. Assim, optamos por utilizar a expressão “avaliação processual” ou “avaliação 
como processo” para delinear nosso objeto de estudo. Portanto, desde o seu título e ao longo de todo 
o texto  nos  referiremos  a  essa  característica  de  avaliação, tomada como nosso objeto   de estudo.           
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busca investigar a partir da Teoria das Representações Sociais de que forma as 

professoras têm reconstituído as mudanças referentes à avaliação processual a fim 

de apreender os sentidos e os significados atribuídos às práticas avaliativas 

manifestas nas mediações entre o ensinar e o aprender. Ou seja, possibilita 

compreender como a avaliação processual é significada e vivida pelas professoras 

suscitando, desta forma, um melhor entendimento sobre as atividades cognitivas, 

simbólicas e afetivas nas  suas  interações   quotidianas  e  posicionamentos sociais.  

 

Para compreender esse espaço de intersubjetividade, recorremos à Teoria 

das Representações Sociais, como proposta pelo psicólogo social francês Serge 

Moscovici, para fornecer à pesquisa o suporte teórico-metodológico necessário. Isso 

porque, essa teoria além de reconhecer o senso comum como um saber que possui 

valor explicativo sobre a realidade, confirma sua capacidade de orientar as práticas 

cotidianas possibilitando-nos, desta forma, nos aproximar dos mais diferentes 

significados conferidos a avaliação processual, já que “quando se estuda o senso 

comum, o conhecimento popular, nós estamos estudando algo que liga sociedade 

ou indivíduos, a sua cultura, sua linguagem, seu mundo familiar” (MOSCOVICI, 

2003, p. 322). Para melhor compreensão desse fenômeno educacional tomaremos 

como suporte as proposições originais de Moscovici com ênfase na corrente teórica 

liderada por Jodelet por também conferir uma feição de base mais qualitativa aos 

fenômenos  de  representação social seja em termos de sua origem ou razão de    ser.  

  

Nesse contexto, é válido mencionar que a Teoria das Representações Sociais 

desdobra-se em três grandes correntes teóricas complementares. Este estudo adota 

a perspectiva teórica de Denise Jodelet por ser a abordagem mais próxima do 

constructo original. Pautada em uma orientação de base etnográfica, a autora busca 
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assegurar uma ampla base descritiva dos fenômenos de representação tendo em 

vista compreender seus processos de produção e sua dinâmica social. Nessa 

perspectiva, podemos afirmar que as representações sociais são, portanto, um 

sistema de interpretação da realidade que organiza as relações do indivíduo com o 

mundo e orienta as suas condutas e comportamentos. Sob essa ótica, a realidade 

se apresenta não como uma entidade independente daqueles que a representa, mas 

como  fruto  das  interpretações que  as  pessoas  partilham  fornecendo,  ao  

mesmo tempo, os meios e as condições para  que essas  interpretações aconteçam.  

  

OBJETIVOS 

 

              Objetivo Geral 
 

          Analisar as representações sociais de avaliação processual construídas por 

professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal da cidade 

do Recife/PE. 

 

              Objetivos Específicos 

         
   Identificar as representações sociais de avaliação processual construídas por 

professoras; 

           

   Conhecer os fatores que intervêm na efetivação de uma prática avaliativa 

condizente com os pressupostos teóricos que orientam a literatura especializada; 

 
    Identificar as contribuições das novas proposições teóricas sobre a avaliação 

da aprendizagem escolar na orientação das práticas avaliativas desenvolvidas por 

professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º CAPÍTULO - AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

SITUANDO O OBJETO DE PESQUISA 
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1.1 A trajetória da avaliação educacional: revendo conceitos e posições das 

principais vertentes 

 

O ato de avaliar se estende por quase todas as atividades humanas, em 

especial dentro da instituição escola. No âmbito escolar, a avaliação caracteriza-se 

cotidianamente pelas interações concretas estabelecidas entre alunos e professores 

apresentando-se, pois, como elemento essencial dessa prática já que se constitui 

enquanto parte integrante e permanente da ação diária do profissional da educação. 

Atualmente no Brasil a avaliação da aprendizagem pode ser vinculada a dois grupos 

de pedagogias os quais, por sua vez, vão demandar diferentes práticas de avaliação 

na escola. De um lado, encontram-se aquelas pedagogias que se caracterizam 

como  sendo  um  instrumento  estático  e  frenador  do processo de 

desenvolvimento do educando, pois se apresentam como mecanismos de 

ajustamento  às  condutas cognitivas  e  sociais  impostas  pelo  contexto  escolar  e, 

de outro, estariam as pedagogias que pretendem oferecer ao educando meios  pelos  

quais   possa  ser   sujeito   desse   processo  e  não   mero  objeto  de  ajustamento.      

 

Segundo Luckesi (2005), a avaliação escolar tomada in generi está a serviço 

de uma pedagogia conservadora e, portanto, tende a ser resumida a um momento 

definido do processo educativo no qual o professor avalia para atribuir um resultado 

e o aluno estuda para obter uma nota. Limitada a estes aspectos pedagógicos  

frente ao processo de ensino e aprendizagem, a avaliação passou a ser encarada 

como um instrumento de controle e enquadramento dos indivíduos às condutas 

cognitivas e sociais no contexto escolar. Segundo Hoffmann (2005a), a prática da 

avaliação, tal como ainda hoje se manifesta nas escolas, está fortemente marcada 

pelos pressupostos norte-americanos que ganharam ampla divulgação no Brasil, 
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sobretudo, a partir dos anos de 1960, com a abordagem avaliativa do educador 

Ralph Tyler conhecida como “avaliação por objetivos” a qual, por sua vez, 

sistematizou-se e ganhou ampla projeção respaldando uma diversidade de estudos 

voltados particularmente para  mensuração de  mudanças no   comportamento         humano.  

 

De acordo com Hoffmann (2005a), a concepção de avaliação da 

aprendizagem  escolar explicita na proposta de Tyler consiste em verificar em que 

medida os objetivos educacionais estão sendo atingidos pelo programa de ensino a 

fim de que se possam produzir mudanças no comportamento do educando. Nesta 

perspectiva, podemos dizer que, ao propor um processo avaliativo como verificação 

das mudanças de comportamento delineadas por objetivos, o educador norte-

americano evidencia que avaliar cada etapa da aprendizagem caracteriza-se como  

o processo mediante o qual se determina o grau em que as mudanças de 

comportamento estão acontecendo no educando. Nesse sentido, podemos 

depreender que, na perspectiva tyleriana, o que se pretende em educação é que 

toda  formulação  de  objetivos  da instituição escola deve ser o  de indicar 

mudanças desejáveis a serem  operadas nos estudantes de modo que as atividades  

de  ensino possam ser planejadas   e   desenvolvidas    no   propósito   de  atingi-los.   

 

Ferreira (2002) afirma que o modelo avaliativo proposto por Tyler ganhou 

ampla difusão nos meios educacionais com a introdução de uma diversidade de 

procedimentos avaliativos utilizados para coletar evidências sobre o rendimento dos 

alunos tais como testes, questionários, listas de registro de comportamentos, entre 

outros. Na direção concebida pelo autor, a inclusão de procedimentos avaliativos 

mais abrangentes torna-se necessária a qualquer programa educacional que se 

deseje eficiente, pois, como toda avaliação envolve a obtenção de evidências sobre 
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mudanças de comportamento em  diferentes níveis e manifestações, qualquer meio 

para  obter  informações  sobre  as  espécies de comportamento representadas 

pelos objetivos curriculares da escola é um procedimento apropriado para o ato 

avaliativo. Nesse sentido,  Tyler (1974) evidencia que não existe um método único 

de avaliar, nem  mesmo  dois ou  três  métodos particulares. A esse respeito  afirma:    

    
(...) muitas pessoas consideram a avaliação como sinônimo  de testes 
com lápis e papel. É verdade que esses testes oferecem um 
procedimento praticável  para se obter evidência sobre vários tipos de 
comportamento do estudante (...) Há, contudo, muitas outras 
espécies de comportamento desejados que representam objetivos 
educacionais e que não são facilmente avaliados  mediante testes 
com lápis e papel (p.100). 

 

Ao propor uma avaliação voltada para a mensuração de mudanças 

comportamentais, Tyler (1974) trouxe contribuições significativas ao campo 

educacional à medida que incorporou ao processo avaliativo o uso de 

procedimentos mais abrangentes não se restringindo apenas a provas e exames, 

como, tradicionalmente, se evidenciava. Segundo Luckesi (2005), embora o 

educador norte-americano tenha se referido a vários métodos de avaliação, 

chegando até mesmo a propor uma substituição do termo “provas” e “exames” por 

“avaliação da aprendizagem”, sua preocupação não é com o processo contínuo e 

sistemático da ação avaliativa, mas com a determinação de objetivos e mudança de 

comportamento como resultado expresso através da medida. Seu enfoque avaliativo 

é, portanto,  limitado  a  atingir  objetivos  prévios. Isto  é, mudou-se a  denominação, 

mas  “a  prática   escolar   de   acompanhamento   do  processo  de   crescimento  

do educando  continuou  sendo  de  provas   e   exames”  (LUCKESI,  2005,  p. 170).   

 

Nesse contexto, faz-se necessário evidenciar que a tendência manifestada 

por Tyler, nos estudos sobre avaliação escolar, refletiu nos princípios da pedagogia 
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tecnicista que direcionou a política educacional do Estado brasileiro pós-1964. 

Segundo Cunha (2002), na abordagem tecnicista a educação é delineada a partir de 

padrões de eficiência e produtividade visando a formar indivíduos competentes para 

atender aos modelos de racionalização do sistema de produção capitalista. Desta 

forma, o autor pontua que a pedagogia tecnicista busca reordenar o processo 

educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional já que o trabalho pedagógico 

se efetiva mediante estreita relação entre o planejamento burocrático-oficial e os  

objetivos  estabelecidos  a   priori,  que  deverão   levar   o   alunado  a  emitir 

respostas  aos  esquemas  de  reforçamento. Nesse  contexto,  os  “métodos  de  

ensino,  materiais  didáticos, perfil ideal do professor e seqüenciamento de 

conteúdos  são  alguns  itens  que  devem  estar  adequadamente  dispostos  para 

obter   do   alunado   os   comportamentos   desejáveis”   (CUNHA,  2002,  p. 63-64).   

 

Ao partir do pressuposto de que aprender é um processo através do qual o 

comportamento é modificado como resultado da experiência, a pedagogia tecnicista 

evidencia que a avaliação se caracteriza como um meio de verificar se o educando 

atingiu os objetivos propostos de forma mais adequada quando o programa chega 

ao fim. Isto é,  o ato avaliativo consiste em constatar se o comportamento do 

educando coincide com as metas previamente traçadas. Nesse sentido, podemos 

dizer que se assim for, significa que o planejamento do processo educativo foi 

elaborado de forma satisfatória. Caso contrário, faz-se necessário rever cada um dos 

itens e localizar a deficiência a fim de que os alunos superem o grau mínimo exigido 

o qual, por sua vez, tem a ver com as modificações significativas no padrão de 

comportamento que uma instituição educacional se esforça por suscitar nos seus 

estudantes. Compreendemos, assim, que o objetivo da avaliação, enquanto 

resultado  da  mensuração   de   mudanças   desejáveis   na conduta,  não pretende: 
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(...) localizar deficiências no educando com o intuito de culpá-lo pelo 
seu fracasso, pois assim como não se pode responsabilizar uma 
mercadoria por ter saído defeituosa da linha de produção da fábrica, 
a perspectiva aqui é encontrar falhas no procedimento pedagógico, 
pois o aluno nada mais é do que o resultado de condições ambientais 
– estímulos, operações de condicionamento etc. que a escola 
organiza para atingir suas metas (CUNHA, 2002, p. 64). 

 
 

Cumpre notar que a abordagem comportamental dos objetivos, proposta por 

Tyler e presente na pedagogia tecnicista, é resultante da influência da psicologia 

behaviorista3 que tem se apresentado como o recurso mais viável para explicar e 

controlar a ação humana e, na situação particular da escola, o comportamento 

manifestado por professores e  alunos. A premissa de que todo comportamento 

pode ser controlado numa direção previsível leva Cunha (2002) a afirmar que, na 

visão elaborada pelos comportamentalistas, o ensino ministrado na escola necessita 

da oferta de eventos-estímulo significativos para conservar e/ou modificar os 

padrões  comportamentais aceitos como desejáveis uma vez que  a aprendizagem  

decorre de um mecanismo pelo qual se premia uma determinada resposta de um 

sujeito até ele ficar condicionado a associar necessidade à ação. Em outros termos,   

o comportamento é modelado  e  mantido  devido as  suas conseqüências e, 

portanto, o  papel  do  professor  em sala de aula é oferecer os estímulos 

necessários  para  que  o  aluno  emita  ou  omita   o  comportamento que se deseja.  

 

Ao partir da premissa de que todo comportamento pode ser controlado e 

modelado numa direção previsível, o paradigma behaviorista trouxe uma forma 
                                                 
3 Segundo Cunha (2002), o behaviorismo também denominado comportamentalismo ou condutismo 
surgiu no começo deste século como uma proposta para a Psicologia, tomando como seu objeto de 
estudo o comportamento (behavior, em inglês), enquanto um conjunto de reações dos organismos 
aos estímulos externos. O behaviorismo originou-se nos meios acadêmicos dos Estados Unidos da 
América a partir das idéias postuladas pelo pesquisador  Watson (1878-1958) que ficaram conhecidas 
como “Behaviorismo Metodológico”. Posteriormente, as bases desse paradigma foram ampliadas pelo 
pensador e cientista norte-americano Skinner (1904-1990) que apoiado numa abordagem 
denominada “Behaviorismo Radical” levou longe a crença na possibilidade de controlar o  
comportamento  humano  numa direção previsível. É válido salientar que, antes da elaboração das 
proposições de Watson e Skinner as bases  desse paradigma já havia sido traçada, de certo modo, 
pelo  cientista   Pavlov (1849-1936) a   partir   de   seus  estudos  sobre  o  condicionamento  clássico.          
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diferenciada de o professor conceber o processo de ensino e aprendizagem. Nessa 

perspectiva, Cunha (2002) mostra que as práticas docentes devem ser direcionadas 

para fins antecipadamente previstos e planejados de modo que o educando possa 

vir a emitir comportamentos, progressivamente, próximos do objetivo final esperado 

sem que para isso precise cometer erros. Caso o comportamento dos alunos não 

coincida com as metas previamente estabelecidas faz-se necessário, destaca o 

autor, rever  cada  um  dos  itens  e  localizar as falhas no processo pedagógico,  

pois   tendo  o  educador  como   estabelecer   relações  objetivas  entre  certos  

fatos  do   ambiente  e   atitudes  do   estudante,  poderá   interferir   nessas  

relações  e  redimensioná-las   de   maneira   a   alcançar  o  verdadeiro  propósito  

da    educação,   que   é   modificar    os    padrões   de   comportamento   do   aluno.  

 

Como podemos observar, os estudos realizados sobre avaliação da 

aprendizagem voltados particularmente para a mensuração de mudanças do 

comportamento humano, na direção concebida por Tyler, encontram-se fortemente 

arraigados no Brasil. Segundo Sousa (1997), a trajetória da avaliação influenciada 

pelo pensamento tyleriano prossegue no âmbito educacional brasileiro por 

intermédio de diversos autores, dentre eles, destacam-se Bloom, Gronlund, Ebel e 

Ausubel. Para a autora, a difusão dessa literatura entre educadores brasileiros tem 

evidenciado alguns avanços referentes à avaliação da aprendizagem como o maior 

detalhamento ou explicitação se comparado ao modelo tyleriano. No entanto, Sousa 

(1997) pontua que, embora tais estudos busquem resgatar novos elementos 

subjacentes à construção e aplicação da avaliação da aprendizagem, pouco ou nada 

se  evoluiu  em  relação   à   proposta  de  Tyler  evidenciando, portanto, ausência  

de   idéias   alternativas   às   proposições   indicadas   por   este   modelo  avaliativo.   
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Ferreira (2002) evidencia que Bloom, por exemplo, com sua ênfase na 

aprendizagem para o domínio, defende teoricamente a idéia de que um assunto 

encontra-se ao alcance de todos os educandos desde que a escola considere as 

diferenças individuais e faça uso de estratégias que promovam o máximo de seu 

desenvolvimento. A autora revela que, nesse contexto, o objetivo da escola seria 

preparar os alunos numa determinada área de aprendizagem, ao passo que a 

avaliação deveria verificar a extensão do domínio desenvolvido pelos mesmos. Para 

que a avaliação informasse evidências sobre a aprendizagem dos alunos, Bloom e 

colaboradores criaram, em 1956, uma taxionomia dos objetivos educacionais 

referindo-se ao domínio das operações intelectuais a qual, por sua vez, é 

compreendida por seis classes principais, dispostas numa hierarquia crescente de 

classes  simples  de   comportamento  para  mais  complexas,  visando  instituir  

“uma  classificação dos comportamentos dos  alunos  que   representam   resultados 

pretendidos   ou    desejados    do    processo    educacional”   (BLOOM,  1972,  p.11).  

 

Conforme evidencia Saul (1995), a avaliação educacional, na proposta de 

Tyler, causou grande impacto e aceitação e sua repercussão nos meios 

educacionais foi tão significativa que até hoje se encontra sedimentada na ação das 

escolas na forma de procedimentos avaliativos e nos documentos de órgãos oficiais 

da educação que orientaram as práticas avaliativas em escolas de 1º e 2º graus4. 

Embora o modelo tyleriano tenha apresentado propostas de cunho inovador à 

época, por atribuir importância aos objetivos na avaliação e conter a idéia de 

feedback para que se efetuassem melhorias nos programas de ensino, sua 

abordagem apresentava uma noção simplista por considerar o ato avaliativo como 

                                                 
4 Estrutura organizacional do Sistema Educacional Brasileiro vigente com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional 5.692, de 11 de agosto de 1971.  
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atividade final de alcance de objetivos. Nesse sentido, Saul (1995) afirma que esta 

noção de avaliação passa a ser alvo de críticas de vários educadores brasileiros 

que, em consonância com as reflexões que se faziam, sobretudo, em países 

europeus, passam  a rejeitar a orientação teórica predominante e buscar fundamentos 

em outros modelos de avaliação educacional que ganharam projeção a partir do 

estudo                         de    autores   como    Scriven (1967;1973), Stufflebeam (1974) e                Stake (1967). 

 

Segundo Vianna (2000), a construção do campo teórico e prático da avaliação 

educacional  evolui  com as contribuições de Cronbach5, que apresenta uma posição 

crítica face ao modelo proposto por Tyler, ao afirmar que a avaliação não deveria 

limitar-se aos objetivos que se deseja alcançar, mas oferecer meios que permitam 

tomar decisões sobre o programa educacional. Nessa perspectiva, Cronbach 

(1963)6, citado por Vianna (2000), afirma que a avaliação deve ser entendida “como 

uma atividade diversificada, que exige a tomada de vários tipos de decisões e o uso 

de grande número de diferentes informações” (p. 68). Tendo em vista o 

aprimoramento de currículos, Vianna (2000) chama atenção, ainda, para o fato de 

que os tipos de decisões que devem nortear a avaliação, na perspectiva de 

Cronbach (1963), não estariam limitados aos aspectos relativos ao desempenho do 

aluno, mas englobariam também a eficiência dos métodos de ensino e materiais 

instrucionais, bem como àqueles aspectos concernentes a questões de natureza 

administrativa  tais  como  a  eficácia   dos   professores   e   do  sistema  de  ensino.                

                                                 
5 Conforme Vianna (2000), as idéias de Cronbach trouxeram grandes contribuições ao campo 
educacional ao apontar, por exemplo, o caráter político da avaliação bem como por ter estimulado o 
surgimento de trabalhos fundamentais na área como os de Sriven e Stake, que buscaram dar 
continuidade e ampliar pontos levantados por Cronbach. No entanto, salienta que as proposições 
básicas deste autor coadunam-se, de certo modo, com o espírito do trabalho de Tyler quando partem 
da  premissa  de  que  a  avaliação  deve  possibilitar  o  aprimoramento  dos  programas   de   ensino  
de   modo   a   garantir   a   credibilidade   que  se   deve   depositar  em  uma  escola  bem  orientada.          
      
6 CRONBACH, L. J. Course Improvement Through Evaluation.  Teachers College Record, 64, 
1963. p. 672-683.   
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Na tentativa de dar continuidade e ampliar os pontos levantados por 

Cronbach, Vianna (2000) afirma que Scriven (1967)7 introduz novos elementos para 

a compreensão da lógica da avaliação educacional. Para Vianna (2000), uma de 

suas contribuições encontra-se no fato de ter estabelecido uma distinção entre o 

objetivo (goals) e papéis (roles) da avaliação. Para Scriven (1967), destaca Vianna 

(2000), o objetivo da avaliação consistiria em julgar o valor ou mérito do que está 

sendo avaliado e seus papéis seriam de suas ordens: formativa e somativa. Isto é, 

passou-se a compreender que a avaliação deveria ser não somente somativa, com 

vistas à análise de resultados terminais, mas também formativa, com o objetivo de 

permitir subsidiar ações de intervenção ao longo do desenvolvimento do programa. 

Vianna (2000) destaca, ainda, que o autor em outro estudo (SCRIVEN, 1973)8 

também propôs uma avaliação independente de objetivos (goal-free)9. A orientação 

era a de que a avaliação não deveria partir dos objetivos de um plano, mas chegar a 

eles  através  das  produções  dos  alunos, observadas em um contexto educacional. 

 

Outro epistemólogo que se destaca no campo teórico e metodológico da 

avaliação educacional é Stufflebeam (1974)10. O referido autor, citado por Vianna 

(2000), define avaliação como um processo capaz de delinear e fornecer 
                                                 
7 SCRIVEN, M. The Methodology of  Evaluation. Perspectives of Cur riculum Evaluation . AERA. 
Monograph 1, Rand McNally and Co., Chicago, 1967. 
 
8 SCRIVEN, M.  Goal-Free Evaluation. In: HOUSE, E. R. (Ed.) School Evaluation – The Politics and 
Process.  Berkeley, California, McCutchan Publishing Corporation, 1973. 
  
9 Segundo Vianna (2000), a avaliação goal-free defendida  por Scriven teve grandes repercussões nos 
meios educacionais, sobretudo, por destacar a independência do avaliador que, muitas vezes, tinha 
sua ação circunscrita     aos  objetivos pré-definidos pelo programa de ensino. Apesar do impacto da 
proposta na prática avaliativa, Vianna (2000) indica que a mesma não usufruiu de uma grande 
popularidade, pois as criticas apresentadas na época questionavam, principalmente, como seriam 
estabelecidos os padrões de julgamento frente ao modelo de avaliação apresentado. Nesse sentido, 
Vianna (2000) salienta  que  o  próprio  Scriven   embora  reconhecesse  os  aspectos  favoráveis  de  
seu  modelo  avaliativo, revelou  que  o  mesmo  também  apresentava  elementos  negativos  e,  por   
conseqüência,  passou   a   propor  que   a    avaliação   goal-free   deveria  ser   usada   como 
auxiliar    ao    lado    das   aprendizagens   estabelecidas   em    um    dado    programa   de    ensino.  
        

10 STUFFLEBEAM, D. L. Alternative Approaches to Educational Evaluation: a self-study guide for 
educators. In: Popham, W. J. (ED.) Evaluation in Education . Berkeley, Califórnia, McCutchan Publ. 
Corporation, 1974. 
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informações úteis para subsidiar a tomada de decisões. Ao propor uma avaliação 

que permitisse subsidiar em tempo hábil o aperfeiçoamento de um programa, Vianna 

(2000) pontua que Stufflebeam (1974) propõe um modelo de avaliação denominado 

CIPP o qual envolve a análise de variáveis de contexto, insumos (input), processo e 

produto.     A variável de contexto informa sobre  as  decisões de planejamento, 

propondo-se  a  julgar se os objetivos indicados por um programa educacional são 

coerentes às  necessidades do contexto. O insumo (input), servindo as decisões 

estruturais, orienta  sobre  como  utilizar  os  recursos  no sentido de concretização 

dos objetivos. A avaliação de processo, voltada para as decisões de implementação, 

fornece         informações           periódicas       sobre             o  programa  em ação evitando erros  

futuros. A   variável   produto,  utilizada  nas  decisões      de        reciclagem,         enfoca  os   

resultados    investigando    o    grau    em   que   os   objetivos   foram    alcançados.  

 

Para Vianna (2000), outro espistemólogo relevante na teorização da avaliação 

educacional é Stake (1967)11 que constituiu um modelo de avaliação denominado 

responsiva, mais orientada para  as  atividades de um programa do que para as 

suas intenções. Na perspectiva de Stake (1967), destaca Vianna (2000), a avaliação 

de um programa para ser completa precisa estar pautada em dois atos 

fundamentais: descrição e julgamento. Os dados descritivos envolvem tanto os 

efeitos desejados quanto a concretização do esperado no decorrer do programa 

educacional. Para Stake (1967), pontua Vianna (2000), o processamento dos dados 

descritivos pode ocorrer por contingência, quando se procura verificar se o 

pretendido teve oportunidade de ocorrer efetivamente       ou, por        congruência, quando   o 

que é esperado ocorre realmente. A matriz de julgamento, por sua vez, seria 

baseada em padrões absolutos, quando referentes aos objetivos do programa que 
                                                 
11 STAKE, R. E. The Countenance of Educational Evaluation.  Teachers College Record, 68, nº 7, 
p. 523-540, 1967.  
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está sendo julgado e padrões relativos, quando atinente a outros programas. Nesse 

caso, para Stake (1967), pontua Vianna (2000), os   julgamentos  são  atribuições  

de   peso  devendo   prover   uma  resposta   imediata  para  a   tomada  de  decisão.                     

 

Por fim, faz-se necessário comentar sobre o modelo de avaliação iluminativa 

proposta por Parlett e Hamilton (1976)12. Ainda de acordo com Vianna (2000), este 

modelo de avaliação pressupõe que um programa de ensino, quando adotado, não 

deve ser encarado como um conjunto de manuais preestabelecidos para verificar 

apenas  a  congruência  entre  resultados e objetivos propostos, mas, sim, 

considerar como os objetivos estão sendo vividos e percebidos por aqueles 

responsáveis por sua execução. Isso porque, conforme destaca Vianna (2000), 

Parlett e Hamilton (1976) compreendem que cada situação educativa assume 

diferente forma em situações concretas produzindo, assim, em cada ambiente 

escolar um arranjo único de circunstâncias, hábitos, opiniões e estilos de trabalho, 

que influenciam o ensino e a aprendizagem materializados nestes espaços. A partir 

deste entendimento, os autores propõem, portanto, um processo avaliativo que  

exigirá  do  avaliador  uma  convivência  com  o  cotidiano  escolar  de  modo que  

este   ilumine   a  compreensão   sobre   a   realidade  estudada  em  sua   totalidade.  

 

Diante do exposto, é válido salientar que a trajetória da avaliação do currículo 

novamente segue, no Brasil, o caminho da produção norte-americana, a qual 

buscava discutir e aprofundar a avaliação educacional numa abordagem mais 

qualitativa.  Saul (1995), por  exemplo, ao desenvolver um estudo experimental no 

programa  de  pós-graduação13  em  Educação da PUC/SP  para  atender ao 

                                                 
12 PARLETT, M.; HAMILTON, D Evaluation as Illumination: a new approach to the study of innovatory 
programs. In: Glass, G. V. (Ed.) Evaluation studies review annual. Vol. 1. Beverly Hills, Califórnia, 
Sage, 1976.    
 
13 Este estudo trata especificamente da pós-graduação stricto-sensu.   
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objetivo de uma avaliação curricular propõe o paradigma da avaliação emancipatória 

que se caracteriza como “(...) um processo de descrição, análise e crítica de uma 

dada realidade (...). O compromisso principal desta avaliação é o de fazer com que 

as pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação educacional escrevam 

a sua ‘própria história’ e gerem as suas próprias alternativas de ação” (p. 61). A 

autora fundamenta o paradigma da  avaliação  emancipatória  em  três  vertentes 

teórico-metodológicas, a  saber: a  avaliação  democrática  de   MacDonald   que 

visa atender as necessidades de informação e análise sobre o programa 

educacional;  a  crítica   institucional           e   criação  coletiva,  cuja   idéia   geradora   é   

a   concepção   de   conscientização  de  Paulo  Freire;  e   a   pesquisa    

participativa   que   procura    incentivar   o   desenvolvimento  autônomo                  do   sujeito.   

 
 

Em linhas gerais, podemos dizer que os paradigmas avaliativos  

desenvolvidos pelos autores supracitados aliados a outros teóricos de grande 

importância, tanto em âmbito internacional quanto no âmbito nacional, contribuíram  

para ampliar as funções da avaliação educacional. Isso porque, ao partir de 

diferentes posições epistemológicas e de  variações  modificadas de outros modelos, 

as análises referenciadas passaram a considerar um complexo de variáveis 

culturais, psicológicas e políticas frente aos fenômenos avaliados, exigindo, assim, a 

elaboração de instrumentos e procedimentos que se adequassem a uma abordagem 

de natureza mais qualitativa. É válido salientar, entretanto,  que   apesar  da 

evolução teórica e prática da avaliação educacional, os questionamentos sobre a 

temática   tornaram-se   mais   contundente   no  Brasil  a  partir da  segunda  

metade da década de 1980, quando educadores  brasileiros    passaram  a  construir   

uma    análise    mais   crítica    do    papel    da    avaliação   no   cotidiano    escolar.        
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1.2 Avaliação escolar: uma prática a serviço da apr endizagem  

 

Desde sua incorporação como procedimento sistemático ao processo de 

ensino e aprendizagem, a avaliação tem sido uma prática que se arrasta por séculos 

sem muitas mudanças. A partir da segunda década de 1980, entretanto, novos 

paradigmas foram sendo construídos e influenciados por autores que têm se 

empenhado em redimensionar a sua função de modo a buscar novos caminhos para 

essa prática. Nesse contexto, as tendências de base tecnicista, fundamentadas na 

vertente psicológica de orientação comportamental, foram severamente criticadas 

por se limitarem a conceber a avaliação como meio de obter evidências sobre 

mudanças de comportamento nos alunos. Assim, o ensino organizado nas bases de 

classificação passa a não mais servir como fio condutor da atividade  avaliativa e, 

em substituição a este modelo teórico, uma nova lógica, que considera avaliação 

como  processo  de  aprendizagem em sua dinamicidade, começa a  ser  construída.       

 

Hoffmann (2005a), por exemplo, busca reconstruir o significado da avaliação 

a partir de uma ação mediadora que exige, ao seu entender, um processo dialógico 

e cooperativo, através do qual professores e alunos possam estabelecer uma 

reflexão conjunta sobre a ação, questionamento e problematização  de  hipóteses  

formuladas pelo educando em sua descoberta do mundo. Nesse sentido, a autora 

pontua que o ato de avaliar pressupõe, portanto, a possibilidade de vivências 

enriquecedoras através das quais a criança possa ampliar suas formas de descobrir 

o mundo num acompanhamento permanente do professor, que deverá estar 

disponível para trocar idéias e incitá-la a novas questões. Diante do exposto, 

podemos dizer que o desafio a ser enfrentado, quanto a uma perspectiva mediadora 
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da avaliação é, pois, a tomada de consciência dos professores sobre sua ação 

prática  uma vez que um professor que não avalia diariamente a ação educativa e, 

por conseguinte, sua prática avaliativa no  sentido investigativo e indagativo  do  

termo, instala sua  docência  em verdades  absolutas,  pré-modeladas   e   terminais. 

 

A referida autora em outro estudo (HOFFMANN, 2003), procurando oferecer 

uma  contribuição  à  reflexão  sobre  o  sentido  da  avaliação  enquanto  forma  de 

acompanhamento continuo e sistemático  da  construção  do  conhecimento  pelo 

educando, expõe os princípios de uma ação avaliativa mediadora, cujas 

características  baseiam-se na tríade: observação-reflexão-acompanhamento. Para 

a autora, o acesso ao saber é gradativo e, portanto, o significado primeiro e 

essencial da  avaliação é  o  “prestar atenção à criança” de modo que o professor 

investigue como ela se posiciona  diante  das tarefas de aprendizagem a fim de criar 

situações-problema que as provoque a reorganizar idéias e reformular hipóteses 

levantadas. Isso porque, as “hipóteses construídas  e  generalizadas, num  primeiro  

momento, vão sendo paulatinamente reformuladas a partir da observação dos 

fenômenos em suas relações, semelhanças e diferenças” (HOFFMANN,  2003, p. 63).                

 

Segundo Hoffmann (2003), nessa dimensão avaliativa o erro passa a ser visto 

por um outro prisma, pois, contrariamente à perspectiva classificatória onde o acerto 

é valorizado e o erro punido em todas as circunstâncias, numa concepção 

mediadora de avaliação o erro é considerado como um episódio significativo e 

impulsionador da ação educativa. Isso porque, ele tende a oferecer novas 

informações sobre o modo como o educando está organizando e articulando suas 

lógicas e saberes. Nesse contexto, é válido salientar  que  buscar  o máximo 
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possível de interpretações acerca das respostas do aluno não significa dizer que se 

deva aceitar tudo o que ele fala ou faz acreditando que um dia ela virá a descobrir. 

Pelo contrário, o “considerar” exige do professor a reflexão teórica necessária e 

pertinente para o planejamento de novas situações provocativas ao educando que 

favoreçam a sua curiosidade, descoberta e  o aprofundamento  em determinada 

área  do  conhecimento. Desta  forma, Hoffmann  (2003)  alerta   para  o fato de que:       

 

(...) numa concepção mediadora de avaliação, a subjetividade 
inerente à elaboração e correção de tarefas avaliativas não é um 
problema, mas um elemento a trabalhar positivamente. Porque, sem 
tomar a tarefa como um momento terminal e, sim, como um elo de 
uma grande corrente, tanto os “erros” dos alunos como as dúvidas 
dos professores em interpretá-los, retornarão à sala de aula para 
serem discutidos por todos, elementos importantes e positivos na 
continuidade das ações desenvolvidas, de outras tarefas propostas. 
Nesse sentido, o momento de correção passa a existir como um 
momento de reflexão sobre as hipóteses que vieram sendo 
construídas pelo aluno e não para considerá-las como definitivamente 
certas ou erradas (p. 52).   

 

 

Nessa tarefa de reconstrução da prática avaliativa, Hoffmann (2005a) alerta 

para o fato de que a ação autoritária ainda exercida pela maioria das escolas por 

meio da avaliação não encontra explicação apenas na concepção de uma sociedade 

liberal e capitalista, mas é, também, fortemente encaminhada pela história de vida 

do professor enquanto estudante e educador. Nesse sentido, a autora sinaliza para 

a necessidade de tomada de consciência acerca dessas influências na 

materialização das situações vividas pelo professor na escola de modo que a 

avaliação não reproduza, ainda que inconscientemente, a arbitrariedade a qual, por 

sua vez, vêm transformando o ato avaliativo numa perigosa prática pedagógica. 

Assim, avaliar  na  perspectiva  mediadora  requer  a  condução  da  ação  docente 

em  bases construtivistas,  já  que   exercendo-se a  prática avaliativa como uma 
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função  classificatória,  seletiva,  punitiva  e  burocrática, persegue-se  o  princípio 

claro  da  descontinuidade,  segmentação  e   de   parcialização   do   conhecimento.    

 

Além de Hoffmann (2003; 2005a), com sua proposta mediadora, destaca-se 

Luckesi (2005) que defende uma concepção diagnóstica de avaliação como um 

caminho para combater o modo autoritário de agir na atual prática de avaliação 

escolar e auxiliar à construção de uma educação a favor da democratização da 

sociedade. Para Luckesi (2005), a avaliação deverá estar a serviço de uma 

pedagogia preocupada com a transformação social e que, portanto, manifeste-se 

como um mecanismo para auxiliar no avanço e crescimento dos educandos em seu 

processo de competência para o exercício da autonomia. Dessa forma, o referido 

autor mostra que a avaliação na perspectiva diagnóstica não se propõe e nem existe 

de forma solta e isolada, mas apresenta-se como um meio de fornecer apoio 

constante ao aluno  no seu processo de  assimilação dos  conteúdos,  bem  como no  

seu processo de constituição de si mesmo como sujeito existencial e como  cidadão. 

 

Para a avaliação diagnóstica ser possível, Luckesi (2005) afirma ser 

necessário assumi-la como um instrumento de compreensão do estágio de 

aprendizagem em que se encontra o aluno tendo em vista fornecer-lhe o suporte 

suficiente para avançar em termos de conhecimentos necessários. Dessa forma, o 

ato avaliativo deverá exigir que o mínimo necessário seja aprendido pelos alunos, 

pois ele representa o limite mais baixo a ser admitido numa aprendizagem eficaz. 

Entretanto, evidencia o autor, não há motivos para não ir além dos mínimos 

necessários, o que não se pode conceber é que os alunos fiquem aquém dele, pois 

isso seria indicativo da não apropriação dos conhecimentos essenciais para o 

exercício da cidadania. A  função da  avaliação é, pois, auxiliar a construção do 
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saber satisfatório já que “o ato de avaliar por sua constituição mesma, não se 

destina a um julgamento ‘definitivo’ sobre alguma coisa, pessoa ou situação, pois 

que não é um ato seletivo. A avaliação  se destina ao diagnóstico e, por isso, 

mesmo, à inclusão; destina-se à melhoria do ciclo da vida” (LUCKESI, 2005, p. 180).   

 

Na tentativa de sobrepor os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, 

Luckesi (2005) define avaliação como “um juízo de qualidade sobre dados 

relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão” (p. 69). Para o autor, a primeira 

destas variáveis, juízo de qualidade, significa expressar uma qualidade a um dado 

objeto atribuída a partir de critérios pré-estabelecidos. Isto é, através da comparação 

entre o objeto e determinado padrão ideal de julgamento. Este primeiro elemento 

funda-se em dados relevantes da realidade - segunda variável. Isso implica dizer 

que o  juízo  emergente  de  um  dado  objeto  se  dará  em  função  de  caracteres. 

A tomada de  decisão, que  compõe  o  ciclo  constitutivo  da  avaliação, por  sua 

vez, implica  num  posicionamento  em  relação  ao  que  fazer  com  o  aluno  

quando  sua  aprendizagem  se  manifesta  satisfatória ou insatisfatória. Na versão 

de  Luckesi   (2005),  a  prática  da   avaliação  deveria  estabelecer  como   função  

o   mecanismo  de   diagnóstico  e  não  o  da  classificação,   pois  conforme  revela:  

 
com a função classificatória, a avaliação constitui-se num instrumento 
estático e frenador do processo de crescimento; com a função 
diagnóstica, ao contrário, ela constitui-se num momento dialético do 
processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento 
para a autonomia, do crescimento para a competência etc. Como 
diagnóstica, ela será um momento dialético de ‘senso’ do estágio em 
que se está e de sua distância em relação à perspectiva que está 
colocada como  ponto a ser atingido à frente. A função classificatória 
subtrai da prática da avaliação aquilo que lhe é constitutivo: a 
obrigatoriedade da tomada de decisão quanto à ação, quando ela 
está avaliando uma ação (p. 35). 
 
 

Nessa linha de argumentação, Luckesi (2005) ressalta a importância do 

educador estar ciente que a avaliação escolar está delimitada pela teoria e pela 
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prática que a circunstancializa. A prática avaliativa, revela o autor, é dimensão de um 

modelo teórico de sociedade e educação, não sendo, desta forma, neutra já que  

não há possibilidade de existir uma proposta pedagógica que seja a favor de todos 

os grupos sociais de uma sociedade. Isso implica dizer que o ato educativo contém 

uma dimensão política, ou seja, estará em alguma medida a favor de alguém e, por 

conseqüência, contra alguém. Luckesi (2005) acrescenta que encarar a avaliação 

como  mecanismo  diagnóstico  significa repensar sua função classificatória 

enquanto elemento constitutivo da atual prática avaliativa. Isso porque, a avaliação 

de bases classificatória caracteriza-se, como já pontuado, por ser um instrumento 

autoritário, estático  e  frenador  do  desenvolvimento  de  todos  aqueles que  

passam         pelo  ritual  escolar, possibilitando  a alguns o        acesso         e  aprofundamento 

no  conhecimento  e  a  outros  a  estagnação   ou  a  evasão  dos  meios  do  saber.  

 

Nessa perspectiva, Esteban (1999) afirma  que a reflexão acerca da prática 

avaliativa só tem sentido se, também, estiver atravessada por um processo mais 

amplo de discussão do fracasso/sucesso escolar. Isto é, dos mecanismos que 

acarretam a sua produção e suas possibilidades de reversão com a construção do 

sucesso escolar de todas as crianças e, em particular, às das classes populares que 

efetivamente encontram-se imersas na lógica da exclusão. Nessa ótica, a autora 

mostra que o atual processo de avaliação inscreve-se num conjunto de práticas 

sociais cuja ênfase é posta nos resultados alcançados e na possibilidade de sua 

quantificação o que prevê uma uniformização dos sujeitos. Esteban (1999) revela, 

ainda, que enquanto elemento justificador da exclusão, a prática avaliativa 

classificatória, pautada no ideal da homogeneização, configura-se dentro de um 

quadro de múltiplas negações cujo movimento limita a atuação de docentes e alunos 
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na escola uma vez que se encontra fortemente demarcado pelo resultado esperado 

e  pelo  tempo  previsto  como  limite para se avaliar o desempenho  dos educandos.     

 

Pautada na idéia de que a avaliação pretende medir o conhecimento para 

classificar os alunos, Esteban (1999) procura compreender como, desde o início da 

escolaridade, o fracasso escolar vai sendo construído e, ao compreendê-lo, procura 

contribuir para a criação de uma nova cultura sobre avaliação que ultrapasse os 

limites da quantificação dos resultados e incorpore em sua dinâmica a construção de 

uma avaliação democrática que vislumbre uma pedagogia da inclusão. Isto é, “capaz 

de dialogar com o real, com a multiplicidade de conhecimentos, com as 

particularidades dos sujeitos, com a dinâmica individual/coletiva, com a diversidade 

de lógicas, dentro de um processo costurado pelos múltiplos papéis, valores e vozes 

sociais, perpassado pelo confronto de interesses individuais e coletivos” (ESTEBAN, 

1999, p. 24-25). A necessidade da criação de espaços para um diálogo profundo em 

que a ação avaliativa e seus resultados  possam  ser  compartilhados  pelos  sujeitos 

neles envolvidos, leva a autora a propor também em outro estudo (ESTEBAN, 2005), 

uma   avaliação  de   bases  investigativa,   uma  vez   que  a   mesma   inscreve-se:  

 
(...) no conjunto de práticas escolares e sociais que enfatiza a 
produção do conhecimento como processo realizado por seres 
humanos em interação, que, ao conhecer, se conhecem; ao produzir 
o mundo no qual vivem, se produzem; ao viver vão esgotando suas 
possibilidades de vida individual  e estreitando os laços que unem  
cada um e cada uma à infinita rede da vida. A avaliação realiza-se 
com a compreensão  de que o ato do conhecimento e o produto do 
conhecimento são inseparáveis (p. 30-31).  

 
 
Ao propor a avaliação investigativa como uma forma de redefinição do 

cotidiano escolar, Esteban (1999) não apenas imprimiu um novo desenho ao ensino, 

que vem funcionando como instrumento de controle e de limitação das atuações de 

professores e alunos, mas também anunciou a possibilidade de se discutir a 
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avaliação como parte da dinâmica de emancipação social. Dessa forma, 

observamos que a redefinição de novas ações acerca do ensinar e do aprender no 

cotidiano escolar acompanhada pela sinalização de novas diretrizes para o atual 

debate sobre avaliação encontra-se pautada numa lógica multicultural e democrática 

já que sua construção postula que os sujeitos escolares são históricos e sociais. 

Assim, pensar a construção de uma avaliação imersa numa pedagogia da inclusão 

requer uma transformação na lógica que conduz às práticas avaliativas já que supõe 

substituir a lógica da exclusão que se baseia na homogeneidade inexistente, pela 

lógica  da  inclusão,  fundamentada no  pilar da   heterogeneidade dos  grupos sociais.       

 

Nessa linha de argumentação, Silva (2003) afirma que ressignificar a 

avaliação da aprendizagem requer a tomada de consciência dos novos tempos e 

desafios que hoje se impõem ao cenário educacional. Nesse contexto, destaca, mais 

especificamente, o papel do professorado que pela emergência de novos 

paradigmas é levado a tecer alternativas pedagógicas e didáticas para superação de 

um sistema educativo ainda fundado na hegemonia de uma educação centrada no 

ensino onde a escola apenas se responsabiliza por transmitir os conteúdos de forma 

linear e uniforme, ficando à sorte dos educandos aprenderem. Assim, podemos dizer 

que a exigência de uma nova compreensão da avaliação tem colocado novos 

imperativos para a prática docente requerendo desta uma atuação fundada e 

interessada em projetos societários ecologicamente emancipadores que resgatem o 

encantamento  da                  educação                      indo                     além                   de   simplórias  determinações  burocráticas.         

 

Em decorrência do movimento de transformações sociais que afetam o 

interior da escola, o referido autor em outro estudo (SILVA, 2004) tece reflexões em 
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torno da natureza  da avaliação numa perspectiva formativa-reguladora partindo de 

alguns pressupostos pedagógicos que são inspiradores de uma pedagogia do 

encantamento que é “includente, respeitosa da multidimensionalidade dos sujeitos e 

que favorece a articulação dos aprendentes e dos conhecimentos das diversas e 

difusas culturas” (p. 28). Dentre os pilares da avaliação formativa-reguladora listados 

pelo autor, destacam-se: o da educabilidade, pedagogia diferenciada, centralidade 

nas aprendizagens significativas e compromisso social. Em linhas gerais, o primeiro 

pilar valoriza a diversidade de aprendizagens dos educandos. O segundo exige, em 

função  da  diversidade, um  ato educativo que dialogue com os diferentes ritmos 

dos aprendentes. O terceiro busca resgatar uma aprendizagem de qualidade social. 

O quarto e último pilar, visto como o mais  importante, diz respeito à necessidade de 

o   educador   estar   envolvido   com   uma   ação  educativa   que  não  seja  neutra. 

 

Silva (2004) postula, ainda, que os pressupostos pedagógicos orientadores da 

prática da avaliação formativa-reguladora  também conduzem a uma concepção de 

profissional da educação como um intelectual reflexivo transformador. Para o autor, 

essa compreensão no âmbito específico da avaliação implica um entendimento de 

que o professor deve estar sempre construindo por meio de uma intervenção 

dialógica situações provocadoras de modo que possibilite aos sujeitos envolvidos na 

dinâmica escolar apreender os conhecimentos e as habilidades necessárias para 

assumirem um posicionamento crítico na vivência social. Nesse sentido, a avaliação 

formativa-reguladora tem sido um instrumento privilegiado para uma regulação 

contínua das aprendizagens e das situações didáticas que tomam como referência 

uma educação centrada nas aprendizagens significativas, pois tende a oferecer uma 
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aproximação dialógica entre as formas de ensino manifestadas pelo professor e os 

percursos  de  aprendizagens  evidenciados  pelos  aprendentes. Em  outros termos: 

 

A avaliação formativa-reguladora é um mecanismo integrativo e 
regulador da prática docente e das aprendizagens, ocupando um 
lugar mediador na ação educativa, sendo fonte de informações 
descritivas e interpretativas dos percursos e dos conteúdos de 
aprendizagens dos aprendentes e das situações didáticas e da 
relação entre ambos (SILVA, 2004, p. 58).   

 

Diante do exposto, Silva (2004) coloca que a avaliação formativa-reguladora 

apresenta-se como parte constituinte e integradora da ação educativa. Enquanto 

constituinte,  o trabalho docente encontra-se “inserido na relação dialógica entre 

planejar, ensinar e aprender” (p.57) e enquanto integradora busca “costurar os 

elementos da prática educativa, fazendo o nexo necessário para que haja 

justamente o diálogo entre o planejamento, a ensinagem e a aprendizagem  e a 

própria avaliação” (p.58). Nesse contexto, o referido autor pontua que a função do 

professor  é compreender o que se passa na interação entre o ensino e a 

aprendizagem a fim de coletar informações relevantes para a melhoria da qualidade 

do trabalho docente. No entanto, evidencia que uma intervenção consciente do 

educador exige o desafio de superar a prática educativa padronizada, onde  o papel 

do  professor  era  e  ainda  continua sendo o de  transmitir de maneira linear e 

uniforme conteúdos prontos e acabados e o da avaliação era e é, 

predominantemente, o  de  notificar, classificar, excluir e, conseqüentemente,   punir.                            

 

Nessa lógica, Perrenoud (1999) alerta para o fato de que a avaliação 

tradicional, ao buscar submeter os alunos a uma distribuição de bons e maus 

desempenhos, esconde sob a aparência de exatidão uma grande arbitrariedade. 
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Isso porque, o nível de excelência escolar instrumentada para delimitar as 

competências dos educandos não se fundamenta apenas no domínio do programa 

de ensino, mas resulta, sobretudo, do julgamento diferencial adotado por cada 

professor, que  define formas e normas de excelência escolar. Assim, os 

julgamentos de excelência são resultantes do funcionamento rotineiro e negociado 

da  engrenagem  da  avaliação  e, portanto, de  uma  decisão  na  qual  se 

encontram conjugados diversos fatores que variam em função de uma instituição, 

turma, de um ano a outro no âmbito do mesmo plano de estudos. Essa diversidade, 

amplamente  desconhecida, porque  pouco  legítima, não impede que um 

julgamento de excelência criado por uma única pessoa, de maneira discriminatória, 

seja  anunciado   em  nome  do   estabelecimento  e   adquira,  então,  força  da   lei.      

 

Uma vez esclarecidos os mecanismos de criação das hierarquias de 

excelência escolar no âmbito da avaliação da aprendizagem, Perrenoud (1999) 

alerta para o fato de que este sistema clássico de avaliar ainda permanece como 

característica constante na maioria das práticas educativas fazendo-se necessário, 

portanto, romper com esse modo de avaliação para se voltar para uma prática mais 

descritiva, com critérios, formativa. Segundo o autor, é formativa toda avaliação que 

ajude o educando a aprender e se desenvolver. Ou seja, que participe da regulação 

das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo. 

Embora a avaliação formativa ajude o educando a aprender a partir de uma  

intervenção  deliberada  pelo  professor,  o  autor reconhece que, em termos de 

regulação, os processos de aprendizagem devem  ser  definidos em  sentido amplo,  

pois  englobam  também  o  conjunto  das  operações   metacognitivas  do  
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educando  e  de  suas  interações  com  o  ambiente  social  que  modificam  seus 

processos   de   aprendizagem   no   sentido  de  um  objetivo  definido   de  domínio.    

 

Para Perrenoud (1999), embora a idéia de avaliação formativa encontre-se 

ligada a toda prática contínua capaz de contribuir para otimizar as aprendizagens, o 

que mais ameaça a idéia de regulação é a prioridade dada por grande parte dos 

professores à regulação apenas das atividades e ao controle do trabalho. Isto é, a 

avaliação formativa atém-se, fundamentalmente, a fonte de uma regulação das 

atividades e das progressões nas tarefas e não às aprendizagens subjacentes. 

Assim, o professor tende a interagir com os educandos e, sobretudo, estimulá-los a 

interatuar entre eles com a pretensão de auxiliá-los apenas no cumprimento de seu 

ofício. Todavia, Perrenoud (1999) afirma que nem toda atividade contribui para a 

regulação das aprendizagens já que tal regulação pode dizer “mais respeito à ação 

do que  à  aquisição  de  competências (...). O  professor  funciona  como  os alunos, 

ele está  também  centrado  na  tarefa  de  obter  um  bom  resultado, mais  do  que  

na  aprendizagem  a  construir” (p. 117). Este  auxílio  dá  ao  alunado, no  entanto,  

a    impressão   de  dominar   a   tarefa,  mas  não  aprendem  grande  coisa  porque:       

 

todas as decisões importantes foram sugeridas pelo professor, todos 
os erros foram prevenidos ou corrigidos muito rapidamente, todos os 
obstáculos difíceis, ultrapassados ‘sob vigilância’. Esse modo de 
orientação é o oposto dos princípios da escola ativa e da construção 
do saber pela atividade autônoma do sujeito. Isso não significa que o 
professor ignore esses princípios. Simplesmente, as exigências do 
trabalho escolar e a administração de uma classe não lhe permitem 
deixar aos alunos, sobretudo os mais fracos, todo o tempo requerido 
para construir conhecimentos ou competências conforme seu ritmo 
(PERRENOUD, 1999, p. 85).  

 

Perrenoud (1999) é, portanto, partidário de uma mudança na avaliação 

escolar à medida  que defende a não consideração, apenas, dos resultados da  

aprendizagem, mas, sobretudo, do processo de apropriação do conhecimento pelo 
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aluno. Entretanto, diz  que  mudar  a  avaliação  não  é fácil porque as mudanças 

não  têm  todas  o  mesmo  valor,  já  que podemos modificar o regime das médias e 

o   intervalo  das   provas  sem   afetar   radicalmente  o   funcionamento  didático   

ou  o  sistema de ensino. Perrenoud (1999) mostra, pois, que atribuir um sentido 

mais democrático à  avaliação da aprendizagem  implica  trabalhar  simultaneamente  

nos  campos   da  didática,  relação  professor-aluno  e organização pedagógica da 

escola. Envolve, portanto, a adoção de uma pedagogia que assegure ao educando 

uma orientação contínua de sua aprendizagem o que levará o  professor  a 

“observar mais metodicamente  os  alunos, a  compreender  melhor  seus  

funcionamentos, de modo a ajustar de maneira  mais  sistemática  e   individualizada 

suas  intervenções  pedagógicas  e as  situações  didáticas  que   propõe,  tudo   

isso  na  expectativa  de  otimizar   as  aprendizagens”  (PERRENOUD, 1999, p. 89). 

 

Considerando a evolução teórica da avaliação da aprendizagem no âmbito da 

sociedade contemporânea, podemos afirmar as abordagens construídas pelos 

autores supracitados e outros de grande importância como Zabala (1998) e  Méndez 

(2002)  mesmo partindo de epistemologias diferenciadas, podem ser resumidas em 

uma frente de pensamento progressista que procura desenvolver uma análise crítica 

do  papel  da   avaliação   no   cotidiano   escolar. Nesse  sentido, é  válido  salientar 

que no atual contexto educacional o debate acerca da prática avaliativa  tem sido 

travado  numa  tentativa  de  colocá-la  a  serviço  de  uma  pedagogia  que  entenda 

e  esteja  preocupada  com  a educação como mecanismo de    transformação 

social. Isso porque, toda e qualquer  pedagogia  que  vise  a adaptação e o 

enquadramento dos educandos tem contribuído eficientemente para a 

marginalização socioeconômica e cultural da grande parcela da  sociedade  brasileira.  
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1.3 Os Ciclos de Aprendizagem e os Parâmetros Curri culares Nacionais: novos 

olhares sobre a prática da avaliação escolar 

 

Ao longo das últimas décadas, como já anunciado, observamos uma evolução 

do  conhecimento sobre a avaliação da aprendizagem no Brasil cuja marca é a 

crítica  ao seu caráter mensurador e classificatório. Nesse contexto, é válido 

salientar que, a década de 1990, em comparação as anteriores, foi marcada por 

políticas que, tendo como objetivo regularizar o fluxo de alunos ao longo da 

escolarização, desencadearam um debate amplo sobre a avaliação da 

aprendizagem nas redes de ensino. Expressas em propostas como os Ciclos de 

Aprendizagem e os Parâmetros Curriculares Nacionais tais políticas  têm  

incentivado os professores a buscarem novas possibilidades de pensar e fazer o 

trabalho docente o que tem contribuído significativamente para questionar a lógica 

dominante   em   que   avaliação  vem  sendo  operada   nas   instituições  escolares. 

  
Em relação à organização da escolaridade em ciclos, Mainardes (2007) 

afirma que a implementação dessa política, ao se apresentar como uma das 

iniciativas de reorganização do Ensino Fundamental, tem levado o Brasil a buscar 

uma educação menos excludente, já que os ciclos objetivam estabelecer uma nova 

organização dos tempos e dos espaços escolares capaz de superar as limitações do 

regime seriado, principalmente, em virtude das altas taxas de evasão, repetência e 

disparidade idade/série. Embora a política de ciclos venha se apresentando, nos 

últimos anos, como uma proposta inovadora e inclusiva e, ainda, como uma 

alternativa viável para superar o sistema seriado, Mainardes (2007) mostra que 

várias  tentativas  de  superação  do  fracasso  escolar  foram  experimentadas 

através   de   programas  de  não-reprovação,  de  pequena  abrangência,  criados   
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a   partir    do    final   da   década   de  1950   como, no   caso,   das  experiências  

de   promoção   automática   e   programas    de  maior  abrangência,  

implementados  nos  anos  de 1980  a  exemplo  do  Ciclo  Básico  de  Alfabetização.   

 
Freitas (2003) corrobora com a idéia de que os ciclos ao redefinirem tempos e 

espaços escolares assumem o compromisso coletivo com a aprendizagem efetiva 

de todos os alunos. Destaca, entretanto, que são fundamentais à organização de 

tempos e espaços da escola a instauração de  novas relações de poder entre o 

alunado e o professor de modo que se possa formar para a autonomia favorecendo, 

desta forma, a autorganização dos estudantes. Isto  é,  a   noção   de  ciclos  deve  

não  apenas  englobar  vivências associadas aos interesses de certa faixa de 

desenvolvimento e as situações socioculturais  da  criança, mas  atuar  com  a  

tarefa  de  formar  para  a vida  propiciando  o  desenvolvimento  de  novas   

relações  dos  indivíduos  entre  si  e com as coisas. Assim, ao elucidar as  

condições    propicias   para   o   funcionamento   dos   ciclos,  Freitas  (2003)  alerta:       

 
(...) os ciclos não podem constituir-se em uma mera “solução 
pedagógica” visando superar a seriação - são instrumentos de 
desenvolvimento de novas relações sociais em antagonismo com as 
relações sociais vigentes (...). Estão num jogo contraditório entre a 
lógica da escola/avaliação e uma nova lógica de desenvolvimento. 
Professores, pais e estudantes devem compreender adequadamente 
a função dos ciclos e deixar de vê-los de um ângulo exclusivamente 
metodológico-pedagógico. Devem vê-los como instância política de 
resistência à escola convencional e que junto aos movimentos sociais 
avançados irá ajudar a conformar uma nova sociedade, na qual 
homens não sejam exploradores de homens (p. 68). 
 

 

Freitas (2003) considera os ciclos como mecanismos de resistência à lógica 

seriada e que, portanto, não podem ser vistos apenas como uma solução técnico-

pedagógica, mas como oportunidade para se elevar a conscientização e a atuação 

de docentes, alunos e pais de modo a revelar os reais obstáculos para o 

desenvolvimento da escola e da sociedade. Para o autor, a política de ciclos, sob 
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essa perspectiva, faz emergir um debate intenso sobre os processos avaliativos, já 

que a lógica da avaliação não é independente da lógica da escola. Desta forma, a 

avaliação, até então concebida como classificatória e seletiva, passa a ser 

questionada.  Isto  é, os  resultados  da  avaliação, que  se  baseavam  em  

processos de  verificação  pontuais  como  indicativos, ou não, do domínio de 

conhecimento, são  contestados  e  passam  a  ser  ressaltados  a  sua  dimensão  

formativa,  direcionada   a  diagnosticar  e   estimular  o   avanço   do  conhecimento.   

 
 

Um  enfoque semelhante pode ser encontrado na proposta da Rede de 

Ensino Municipal de Recife (2003) que, ao se pautar na qualidade social da 

educação, pressupõe o desenvolvimento de ações nas quais a avaliação se 

constitua como instrumento de auto-regulação do processo de ensino e 

aprendizagem. Ou seja, que possibilite ao professor acompanhar o processo de 

aprendizagem dos alunos e, ao mesmo tempo, monitorar o seu ensino de modo a vir 

a saber que experiências precisam ser proporcionadas para se promover a 

construção de novos conhecimentos. Neste ângulo, a proposta de ciclos prevista 

pela Rede Municipal de Ensino do Recife propõe uma ruptura com os processos 

classificatórios que visam à obtenção dos resultados quantitativos, desprovidos de 

significado  do  acompanhamento  das   aprendizagens  dos  educandos,  passando  

a   contemplar   seus   percursos   individuais  que   assumem um sentido   dinâmico.       

 

A possibilidade da organização do Ensino Fundamental em ciclos encontra-se 

prevista em vários dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/96, tais como no parágrafo 1º, inciso IV, do Artigo 32 que admite aos sistemas 

de ensino adotar essa modalidade de estruturação na Educação Básica, bem como 

o Artigo 23 que faculta a organização do Ensino Fundamental em “séries anuais, 
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períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-

seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma 

diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem 

assim o recomendar” (p. 3). A intenção flexibilizadora imbuída no texto da Lei tem 

representado uma alternativa radical para os estabelecimentos de ensino à medida 

que se apresenta como uma tentativa de superar a excessiva fragmentação do 

currículo seriado criando também a possibilidade de se repensar a  avaliação da 

aprendizagem em  bases  distintas  de modo a enfrentar um dos  maiores  

problemas  da cultura escolar  presente nos sistemas de ensino que é a  reprovação.   

 

Paralelo ao intento de tornar flexível a organização dos sistemas de ensino, a 

atual legislação educacional brasileira preconiza uma avaliação que priorize a  

qualidade da aprendizagem do educando a partir de um processo de 

acompanhamento do desempenho escolar como base para a verificação da 

consecução dos objetivos propostos. Essa nova função é exposta na alínea (a) do 

inciso V, do Artigo 24 que dispõe sobre a verificação do rendimento escolar: 

“avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais” (p. 35). Nesse sentido, podemos dizer que a 

nova modalidade de organização escolar fez surgir um debate intenso sobre os 

processos avaliativos já que os mesmos passam a ser tomados como resultantes de 

um processo dinâmico e intrínseco do fenômeno da aprendizagem questionando, 

portanto, a  superação  do  sistema   de  avaliação   por   provas,  notas   e   exames.   

 
É válido pontuar que embora sem referência à denominação ciclos a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5.692/71 já vislumbrava a possibilidade de 
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novas formas de organização da escola, ao prever, ao lado das séries, alternativas 

de avanços progressivos no percurso escolar. A legislação educacional brasileira 

anterior também  já  se referia a uma avaliação da aprendizagem de bases formativa 

e à prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como a análise 

do  desempenho  global do aluno através de um acompanhamento contínuo. 

Embora  o regime de ciclos, de certa forma, já estivesse previsto na Lei 5.692/7114 

ao  lado  da avaliação enquanto parte fundamental do processo de 

acompanhamento do desempenho escolar como base para a consecução dos 

objetivos propostos, é válido dizer que os elementos mencionados manifestaram 

crescente   tendência   de    expansão,  especialmente   a   partir   da   Lei  9.394/96.     

 
A opção pela organização da escolaridade em ciclos é, também, referendada 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais15 que ao se apresentarem como uma 

referência nacional de currículo aberto, flexível e de qualidade para a educação no 

Ensino Fundamental, afirmam favorecer uma concepção menos parcelada do 

conhecimento para garantir melhores condições de aprendizagem aos alunos.  

Desse modo, a lógica de opção por ciclos adotada pelos Parâmetros Curriculares 

                                                 
14 Nessa linha, Hoffmann (2005) afirma que a legislação educacional 5.692 introduzida, no Brasil, nos 
anos 70, já trazia uma importante contribuição à reflexão sobre o sentido da avaliação de bases 
formativa. Assim, a autora pontua que a atual Lei 9.394/96 pouco altera o texto da lei anterior e 
adverte que a idéia de ”novidade” e estado de inquietude impresso, hoje, por muitos profissionais da 
educação a avaliação frente à nova lei decorrem,  provavelmente, do fato  de que os pressupostos 
delineados   para  a  prática  avaliativa  nunca  foram  compreendidos ou  seguidos   desde a antiga lei.                
 
15 O referido documento encontra-se organizado em dez volumes. O primeiro é introdutório e 
apresenta sua evolução, fundamentos e objetivos. Os sete volumes subseqüentes abrangem as 
áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia, Artes e Educação 
Física. Os dois últimos apresentam os temas transversais: Ética, Meio Ambiente e Saúde. É válido 
pontuar que embora os Parâmetros Curriculares Nacionais venha orientando a política educacional e 
influenciando a formação dos professores, várias críticas lhes são conferidas. Rocha (1998), por 
exemplo, diz que o documento não está afinado com a realidade sócio-político-cultural e pedagógico 
do Brasil e, portanto, traz uma discussão apontando inúmeras de suas incoerências. De modo geral, 
a autora afirma que os Parâmetros Curriculares Nacionais não rompe com a idéia de seriação visto 
que para cada etapa do trabalho escolar têm-se uma listagem de conteúdos, objetivos, propostas de 
atividades e processos avaliativos definidos. É, pois, uma espécie de “currículo mínimo nacional” de 
bases   homogeneizante  com   propósitos  de  facilitar  a  avaliação  de  ensino  em  âmbito  nacional.       
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Nacionais se estabelece pelo reconhecimento de que a proposta é uma tentativa de 

superar a segmentação excessiva produzida pelo regime seriado e buscar princípios 

de ordenação que possibilitem maior integração do conhecimento. No referido 

documento, a avaliação da aprendizagem aparece como favorecedora da melhoria 

da   qualidade   do   processo   educativo  sendo    compreendida,   portanto,   como: 

 
elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino; conjunto de 
ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção 
pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma; conjunto de 
ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido e 
como; elemento de reflexão contínua para o professor sobre sua 
prática educativa; instrumento que possibilita ao aluno tomar 
consciência de seus avanços, dificuldades e possibilidades; ação que 
ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem e não 
apenas em momentos específicos caracterizados como fechamento 
de grandes etapas de trabalho (BRASIL, 2000, p. 83-84).      

 

Nessa direção, a concepção de avaliação adotada pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais demonstra ultrapassar a visão tradicional, que tende a se 

restringir  ao  julgamento  dos  educandos, para  ser compreendida como uma 

prática  intrínseca  do  processo  educativo  voltada  não apenas para o produto, 

mas  para  o processo que  o  aluno  desenvolve  para  aprender. Avaliar,  sob  esse 

ângulo, pressupõe, ainda, considerar  esse  ato  como  um  processo  coletivo  e, 

portanto,  que  se   aplica  não  apenas  ao  aluno, considerando  as  expectativas  

de   aprendizagem,   mas   às  condições   oferecidas   para   que  isso ocorra. 

Avaliar   a   aprendizagem   implica,   portanto,   avaliar  o  ensino que deverá 

cumprir  sua  função,  qual  seja,  fazer  o  educando  aprender mediante  

adaptações  sucessivas  da  ação   didático-pedagógica às suas diferentes  

necessidades    a    fim    de   que   possam    progredir   em    suas    aprendizagens.   

   

 Um projeto de formação escolar não caracterizado apenas como uma 

sucessão de programas anuais também foi proposto por estudiosos de âmbito 

internacional como é o caso de Perrenoud (2004), que propõe uma reflexão sobre as 
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conseqüências da implementação dos ciclos de aprendizagem plurianuais. Para o 

autor, os ciclos devem atuar no sentido de criar um “espaço-tempo” de formação 

mais amplo de modo que torne possível a orientação de percursos de formação 

individualizados em função, de um lado, dos conhecimentos adquiridos e da 

trajetória de cada aluno e, de outro, do tempo que resta até o final do ciclo e dos 

recursos disponíveis. A questão é, então, intensificar a qualidade do atendimento 

docente de modo que os alunos atinjam os objetivos no final da formação escolar ao 

mesmo tempo, mas, se necessário for, tomando caminhos diferentes. A idéia de 

individualização dos percursos e diferenciação dos atendimentos não diz respeito, 

pois, a  um  processo  de  individualização  do  ensino,  evidenciando-se, assim, que:  

 
 

A individualização dos percursos de formação não é, 
conseqüentemente, senão uma resultante da diferenciação. A 
individualização dos percursos de formação não tem nada a ver com 
o que se chama, às vezes, de “ensino individualizado” para designar 
uma forma de tutela. A diferenciação não exclui momentos de tutela, 
mas não é nem possível nem necessário fazer da escolaridade uma 
seqüência de lições particulares (PERRENOUD, 2004, p. 46).    
 

 
 A individualização dos percursos de formação caracteriza-se, pois, pela busca 

de otimização dos processos de aprendizagem e não por uma série de aulas 

particulares, muito menos por uma mera adaptação das tarefas e das situações de 

aprendizagem aos alunos. Perrenoud (2004) complementa afirmando que se os 

ciclos de aprendizagem plurianuais forem concebidos, antes de tudo, como meio de 

fazer com que um número maior de alunos aprenda, faz-se necessário que essa 

ambição promova a avaliação da aprendizagem escolar a uma perspectiva 

formativa. Isso porque, uma avaliação de base formativa tende a contribuir 

sensivelmente para a regulação das aprendizagens e dos percursos de formação 

dos alunos a partir da observação de uma série de elementos pertinentes, inclusive 

a relação com o saber, a integração do aluno ao grupo-classe, suas atitudes em sala 

de aula, seu  entorno, o  peso  de  conhecimentos  externos  à  escola  entre  outros.    
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 Conforme podemos observar, Perrenoud (2004) atribui uma alta exigência a 

função exercida pelo professor em sala de aula, pois os ciclos de aprendizagem 

plurianuais exigem a individualização dos percursos de formação visando à 

obtenção dos mesmos conhecimentos, grosso modo, no mesmo tempo, mediante a 

efetivação de uma pedagogia diferenciada eficaz. Tais práticas demandam, portanto, 

novas competências de organização do trabalho, de gestão dos espaços-tempos e 

dos grupos com ferramentas adequadas de orientação e de avaliação. Dessa forma, 

os dispositivos de ensino e aprendizagem empregados pelo professor durante o ano 

letivo deverão, pois, ser operacionalizados a partir de diversificadas e audaciosas 

formas revelando que as virtudes de um ciclo de aprendizagem só irão se manifestar 

quando uma equipe pedagógica tiver dominado a complexidade do sistema e as 

dificuldades   da   cooperação   profissional   que   perpassam   o   trabalho  docente.          

 
 Diante do exposto, podemos dizer que a amplitude da mudança assumida 

pela organização da escolaridade em ciclos pode, ou não, indicar um progresso 

importante na democratização das práticas avaliativas em função da concepção do 

tipo de proposta implementada pelos atores sociais. Desta forma, os ciclos podem 

vir a representar um avanço no campo da pedagogia se forem levados a provocar 

mudanças profundas nas práticas, organização da formação e do trabalho escolar. 

Isto é, se servirem de quadro integrador e de ponto de apoio a uma evolução do 

ofício do professor por meio de uma reflexão sobre os novos “espaços-tempos” de 

formação dos alunos, seus objetivos e sua gestão, uma avaliação de bases 

formativas, enfim, sobre os dispositivos que orientam uma pedagogia diferenciada. 

No entanto, a política de ciclos pode, ainda, não mudar nada de essencial e até 

mesmo  agravar  as  desigualdades   se   for  pura   e   simplesmente   tomada  

como    um    meio    de    supressão  drástica  da   reprovação  dentro  de  um  ciclo.  
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1.4 Avaliação da aprendizagem escolar: o estado da pesquisa no Brasil  

 

No Brasil, os anos de 1980 marcaram os primórdios da crítica ao 

reducionismo da avaliação do desempenho escolar de caráter classificatório e 

seletivo. Tendo em vista a mudança na sistemática da avaliação e sua importância 

para a construção do objeto de estudo em foco, buscamos fazer um balanço do que 

vem sendo pesquisado na área priorizando os trabalhos16 publicados a partir do ano 

2000 que focam as manifestações da avaliação nos discursos e/ou práticas de 

professores que atuam na escolarização básica. Apesar da produção crescente17 de 

trabalhos que discutem uma avaliação compatível com uma concepção de 

aprendizagem permanente, constatamos que dos vinte e sete trabalhos  consultados 

apenas dois deles adotam a  Teoria das Representações Sociais como referencial 

de  análise. Isto  é, são  escassas  as  produções  acadêmicas  que   vêm   

buscando trabalhar  sobre  o  campo  das  produções  simbólicas  do cotidiano 

escolar  onde se  expressam  os  saberes  e  práticas  dos  sujeitos  sociais. A 

seguir, apresentaremos os   estudos  sobre  avaliação catalogados e seus enfoques.  

                                                 
16Para a revisão de literatura tomamos como referência periódicos da área educacional e outras 
publicações de natureza científica. Entretanto, em função da inexistência de trabalhos que 
contemplassem a temática em foco recorremos as produções aludidas, a saber: V Jornada 
Internacional  sobre  Representações  Sociais/JIRS  (2007); Associação  Nacional de Pós-Graduação 
e  Pesquisa  em  Educação/ANPEd   (2000 - 2007); XIII e XIV  Encontro Nacional de Didática e 
Prática  de   Ensino/ENDIPE   (2006 e 2008);  XVI, XVII  e  XVIII  Encontro  de  Pesquisa  Educacional  
do  Norte  e  Nordeste/EPENN  (2003, 2005 e 2007); e  as  dissertações  desenvolvidas  no  
Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  da  UFPE. A  escolha  dos  eventos  deveu-se  às 
suas   distintas   naturezas. A   JIRS, por  exemplo,  é  um  evento   internacional   que  busca  
divulgar  e  socializar  pesquisas  em representações sociais. A ANPEd e o ENDIPE, em 
contrapartida, privilegiam  as  produções   do  conhecimento  em educação em  âmbito  nacional  
congregando  estudos  de  diferentes   aportes  teórico-metodológicos. O  EPENN  caracteriza-se  por   
ser   um  encontro  de  natureza  regional. Já  as  dissertações do  Programa  de  Pós-Graduação  da  
UFPE    foram    privilegiadas    por    divulgarem   o   conhecimento    produzido   em    âmbito    local.        
 
17 Ao  mapear  a produção  acadêmica acerca da avaliação da aprendizagem buscamos, a priori, 
focar nas manifestações dos discursos e/ou práticas de professores que atuam na escolarização 
básica tendo  em  vista sua  importância  na  área  da  pesquisa  em  educação. No  entanto,  devido 
a  intensa  produção  com  que  tem  se  pesquisado  sobre  a  temática,  buscamos  privilegiar  a 
partir  das  produções  publicadas  em  2008, os  trabalhos  que  evidenciam,  de  forma  explicita,  ter 
como   foco   de   discussão   a   avaliação   escolar    nos  anos   iniciais    do   Ensino   Fundamental.              
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Luis (2000) analisou de que forma os saberes construídos nos processos 

formativos repercutem na prática avaliativa de docentes que atuam no Ensino 

Fundamental e Educação Infantil. Pautada na observação e análise documental a 

pesquisa estruturou-se em dois níveis. No primeiro, ao tomar o Centro de 

Educação/UFPE como instância formadora, analisou a prática docente de  01  

professora  especialista  na  área  de  avaliação  considerando  a  dimensão 

proposta  nos  programas  de  ensino  oficial  e  nos  planos  de  ensino  da 

disciplina. No segundo nível, foram analisadas práticas docentes bem como a 

dimensão proposta nos planos de ensino de 03 alunas com experiência superior a 

dois anos e que cursavam  a  disciplina  de  avaliação  lecionada  pela  formadora   

aludida. Os dados  indicaram  que, embora   os  processos  formativos  se  

apresentassem  como  referências  para a construção do saber-fazer docente, a  

prática  avaliativa, às  vezes,  se  mostrava  distante em  relação  aos  processos  

formativos   já  que as professoras tendiam a exaltar a perspectiva  do erro/correção. 

 

Numa reflexão sobre o cotidiano escolar, Esteban (2002) caracterizou a 

avaliação como uma prática tradicionalmente imersa na previsibilidade e na 

repetição, mas que também guarda em si o oposto. Isto é, buscou mostrar que a 

escola é constituída pelo movimento e pela surpresa, ainda que os processos 

avaliativos estejam estruturados para conduzir à homogeneidade e à linearidade. 

Nos marcos dessa percepção, Esteban (2002) tomou como espaço para reflexão 

uma turma de 2ª série de escola pública em que as crianças não sabiam ler nem 

escrever e que tinham obtido os piores resultados no conjunto das  diversas turmas 

de 1ª série do ano anterior. A autora relatou que a professora responsável pela 

turma foi desafiada pelo caos do cotidiano escolar a esboçar novos caminhos para 

as atividades avaliativas, que deixaram de ser encaradas como prática de 
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classificação, substituindo-a, gradativamente, por uma avaliação investigativa 

fundada  na  reflexão  o  que  possibilitou  ampla  transformação no contexto escolar.  

 
 

Nunes (2002), por sua vez, buscou identificar, a partir de uma abordagem 

etnográfica, as formas como os alunos e professores de uma escola Pública 

Municipal de 4ª série de Ensino Fundamental do Rio de Janeiro se expressavam 

acerca da ação avaliativa. Utilizando-se de observações e entrevistas enquanto 

instrumentos metodológicos, constatou,  no  que  diz  respeito, em particular, ao 

grupo de docentes, que referências à avaliação de cunho formativo já circulavam em 

seus discursos. Entretanto, Nunes (2002) chama atenção para o fato de que havia 

uma constante preocupação por parte dos professores com o que denominaram de 

“afrouxamento” dos critérios avaliativos trazidos pelas novas propostas para 

avaliação da aprendizagem. Os professores evidenciaram, portanto, a  necessidade 

de um apoio mais concreto da instituição de  ensino  para  a  efetivação  das  

propostas em vigor tornando notório, desta forma, o empenho em concretizar as   

mudanças  nas  práticas  avaliativas  sugeridas  pela  referida  instituição  de  ensino.   

 

Para reconhecer os efeitos da implementação de uma sistemática de 

avaliação formativa adotada pelo Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 

Pernambuco, Santos (2002) estudou as concepções de avaliação de 48 professores 

bem  como  suas  implicações  no âmbito do trabalho docente. Como  suporte 

teórico utilizou-se autores como Freitas e Villas Boas por possibilitarem uma 

abordagem pertinente às categorias eleitas para esta produção. A trajetória 

metodológica consistiu na aplicação de um questionário composto por questões 

abertas e fechadas que buscou, num primeiro momento, caracterizar o grupo alvo 

deste estudo para, em seguida, obter os dados específicos diretamente ligados à 
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problemática proposta.  Santos  (2002)  constatou  um   movimento   em   busca  de  

práticas avaliativas de caráter formativo que visavam superar aquelas já 

consolidadas  na  instituição  com  função  meramente  burocrática  e  classificatória.  

 

Souza (2003) analisou entre um grupo de professoras, de uma instituição 

privada de Ensino Fundamental, o papel da avaliação no processo de construção do 

conhecimento de seus alunos. O referencial teórico pautou-se em autores como 

Luckesi, Hoffmann, Méndez, Esteban e Perrenoud, por compreenderem o ato de 

avaliar numa perspectiva de construção mediada pela atuação e reflexão 

permanente dos sujeitos que neles estão envolvidos. Optando pelo estudo de caso, 

a pesquisa utilizou-se de observações e entrevistas semi-estruturadas. Conforme a 

autora, os resultados apresentados deram pistas de que apesar dos conflitos, 

dúvidas e ambigüidades geradas pela complexidade do ato de avaliar, existia no 

interior da referida instituição uma preocupação em desenvolver sua ação avaliativa 

centrada  na  construção da aprendizagem de seus alunos. Conclui evidenciando 

que este movimento construído pela escola pode apontar para um 

redimensionamento das práticas avaliativas considerando seu caráter includente e 

construtivo  que  devem  estar  presentes no  processo de  ensino  e   aprendizagem.     

 

Knoblauch (2004) estudou, em Curitiba/PR, o processo avaliativo dos alunos 

no regime ciclado comparando-o aos princípios da seriação. Para isso realizou 

observações em quatro turmas da primeira etapa do ciclo I seguida de entrevistas 

com as docentes, além de analisar o registro formal da avaliação dos educandos. 

Para a autora, a escola ao adotar os fundamentos vygotskynianos como referências 

para uma proposta de alfabetização têm levado à adoção de uma avaliação 

permanente dos alunos. Nesse sentido, indicou que a maior alteração se efetivou 
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mediante o uso da ficha cumulativa e do parecer descritivo, embora sem grande 

auxílio para reorientação do trabalho docente. Dentre os entraves, Knoblauch (2004) 

destacou o fato dos alunos serem avaliados em função do grupo-classe.  Conclui 

que, embora os ciclos fortaleçam a presença de uma avaliação diária, uma alteração 

substantiva da mesma resultaria de um amplo processo de formação das 

professoras considerando a sua cultura docente já que não é o sistema, seriado ou 

ciclado, que  determina  a  manutenção  ou  substituição  da avaliação classificatória.   

 

Para analisar o modo como o ensino e a avaliação do aprendizado do 

Sistema de Notação Alfabética tem se materializado frente à proposta dos ciclos de 

aprendizagem, Oliveira (2004) realizou, via estudo de caso, entrevistas de grupo 

focal com professoras de três escolas do ciclo I da Rede Pública Municipal de 

Recife. A autora recorreu, ainda, aos diários de classe das docentes como meio de 

se apropriar de suas formas de registro e, em particular, das formas de avaliação na 

área de língua portuguesa. Oliveira (2004) mostrou que os dados, no que diz 

respeito à prática avaliativa, apontaram que as docentes evidenciaram um esforço 

no sentido de acompanhar de forma contínua e  processual o desempenho dos 

alunos. No entanto, constatou que essa adesão encontrava-se situada mais no 

plano ideológico visto que as formas de operacionalização da avaliação pareciam 

não  assumir uma  concretude  no  cotidiano  escolar  nem  nas  formas  de  registro.              

 

Cunha (2005) caracterizou as práticas avaliativas bem sucedidas de 02 

professoras que atuavam no ciclo básico II, na Escola Cabana, em Belém/PA, cujas 

turmas abrigavam alunos da faixa etária entre 09 e 15 anos de idade. O estudo 

partiu de um levantamento preliminar feito com 35 professoras consideradas bem 

sucedidas no que se refere à garantia das aprendizagens de seus alunos. Às 
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docentes foi aplicado um questionário com seis questões abertas. A seleção foi 

determinada em função da maior aproximação das respostas com uma concepção 

de avaliação construtivista contidas na proposta da escola e de teóricos como 

Luckesi e Perrenoud. Para conhecer procedimentos referentes à avaliação foram 

realizadas observações, bem como entrevistas com as docentes, coordenadoras e 

alunos das turmas observadas. Cunha (2005) evidenciou que, para as professoras, 

a avaliação era tida como uma prática indissociada da ação educativa que 

necessitava ser redimensionada em função da aprendizagem e dificuldades dos 

alunos sinalizando, portanto, para o  rompimento com uma  avaliação  classificatória. 

 

Evangelista (2005) analisou o processo de ensino e aprendizagem com 

ênfase nos instrumentos e critérios de avaliação utilizados pela Escola Cristo 

Salvador-Santarém. O público alvo da pesquisa foram 48 alunos e 08 professores da 

1ª e 2ª fase de turmas organizadas em ciclos de formação. No  grupo de 

professores, em particular, utilizaram-se como estratégias metodológicas a 

observação e o questionário a fim de analisar se os procedimentos avaliativos 

adotados correspondiam à lógica inerente a proposta dos ciclos. A autora constatou   

que a avaliação da aprendizagem escolar  era tida  como uma prática desafiadora, 

pois  os  instrumentos avaliativos eram diversificados e aplicados de forma ampla 

onde  se  aproveitava  o  máximo possível o que o educando desenvolve, além de 

fazer  o professor perceber  quais  as  dificuldades  enfrentadas   pelos   alunos   

com   relação   aos   conteúdos   ministrados  em   sala   de   aula   haja   visto  que  

o     processo   avaliativo    se   materializava de   forma   processual  e  investigativa.      

 

Rezende e Dalben (2005) buscaram verificar se professores de ensino médio 

atribuíam sentidos as novas formas de registro propostas pelo Projeto Escola Plural 
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no Município de Belo Horizonte que adotava uma concepção formativa de avaliação. 

Utilizaram-se como estratégias metodológicas o grupo focal, entrevistas, análise 

documental, análise de fotos, bem como o estudo de caso nas salas de aulas e em 

outros espaços escolares. Para as autoras, embora o cotidiano escolar apontasse 

para a necessidade de (re) significação das práticas docentes, os professores ainda 

se encontravam presos à escola tradicional e aos registros dela gerados. Isto é, 

embora  os  professores  tivessem  se  envolvido  no  projeto  mostrando suas  

diferentes competências, prevaleceram como formas de registros os mecanismos  

tradicionalmente  esperados, como  as  provas  e   o  preenchimento  dos   relatórios.                                

 

Batista (2006), por sua vez, investigou a utilização da prova como instrumento 

de avaliação em educação matemática entre 01 professora e estudantes de uma 

escola da rede privada de Brasília/DF, em uma turma de 6ª série. O recorte 

bibliográfico pautou-se em autores como Hadji, Muniz e Villas Boas. Para a 

construção do caminho metodológico utilizou-se de observações, entrevistas e a 

análise documental. Conforme a autora, os dados, no que diz respeito 

particularmente a docente, apontaram que a  prova  continua  a  ser  o  instrumento  

de  avaliação que dá ao professor um estado de quietação, isto é, segurança quanto 

à possibilidade desse instrumento atestar a capacidade e expressão de 

conhecimento do educando. Evidenciou, entretanto, que muitas vezes o professor 

sofre pressões sociais para manter padrões de avaliação que nem sempre condizem 

com  suas  concepções  sobre  o  que é ensinar, aprender e avaliar em   matemática.   

 

Cavalcante, Queiroz e Lima (2006) analisaram as práticas avaliativas de 

professores do Ensino Fundamental de 5ª e 8ª séries da Escola Pública Estadual de 

Raimundo Aragão situada no município de Araripina/PE. O recorte bibliográfico 
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pautou-se em Luckesi, Hoffmann, Viana, Vasconcelos, Perrenoud e Rabelo. O 

estudo de caso utilizou-se de observações, conversas informais, entrevistas e 

aplicação de questionários. Conforme as autoras, os resultados evidenciaram que, 

embora os professores conhecessem a literatura progressista sobre avaliação, 

continuavam avaliando de forma classificatória, punitiva e arbitrária, ou seja, numa 

perspectiva  tradicional. As  autoras  chamam  atenção  para  a  necessidade  de  se  

fazer  um trabalho que defina um  novo  parâmetro  avaliativo  tendo  em vista a 

humanização   do    homem,   bem    como   a  melhoria   da  qualidade   do   ensino.  

 

Delgado (2006) investigou práticas avaliativas desenvolvidas pela escola e 

por professores tendo como foco as relações que a avaliação da aprendizagem  

estabelece  com  as  demais  práticas  pedagógicas  e  a  cultura escolar. A  

pesquisa teve como campo empírico uma escola estadual da cidade de São Paulo. 

Os dados foram coletados através da observação sistemática de duas turmas de 

ciclo I (3º e 4º ano) e analisados  juntamente com os  documentos  legais, 

entrevistas com o corpo docente, coordenação e direção da escola. O estudo teve 

como elemento norteador duas chaves de análise: as práticas avaliativas pela e para 

a escola e as práticas avaliativas dos professores observados e entrevistados. Em 

relação a este último elemento, em particular, Delgado (2006) constatou que a lógica 

seriada  ainda  permanece  forte  no  interior  da  sala de aula, calcada em 

disciplinas  estanques,   uso  de  menções  e/ou  notas  carregadas  de   juízos  de   

valor,   desejo  dos professores   em   voltar  à   reprovação   atrelada   à  busca  

pela    homogeneidade   e   por   um   processo  avaliativo   de   base   classificatória.   

 

Gomes (2006) analisou em duas escolas municipais bem sucedidas de 

Ensino Fundamental práticas de professores envolvidos na reorganização do ensino 
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em ciclos e na adoção de um modelo formativo de avaliação. Optou pela pesquisa 

participativa, via estudo de caso, de natureza qualitativa. Para tanto, utilizou a 

observação, entrevistas  e  análise documental. Como  referencial de análise 

baseou-se  em  autores  como  Esteban  e Perrenoud. De acordo com Gomes 

(2006), o  cotidiano  das  escolas revelou  que, embora  se  tenha  notado  

elementos significativos na práxis avaliativa dos professores como o planejamento 

coletivo, esses  espaços eram permeados de progressos e de recuos e embates 

entre   novas  e  antigas  concepções  da  avaliação. Conclui  afirmando que a 

cultura  da  avaliação  entre  os  docentes  se  encontrava  em  construção  exigindo  

tempo   e    prática    para   o    desenvolvimento   de   uma   avaliação   diferenciada.  

 
Ao partir da premissa de que as reformas promovidas pelas diversas 

secretarias de ensino estaduais e municipais do Estado de São Paulo incidiram 

sobre aspectos curriculares fundamentais como o regime ciclado e a progressão 

continuada, Moniz (2006) estudou por meio de observações os reflexos destas 

reformas numa turma do ciclo I (4º ano). Na análise da autora, embora os 

professores se mostrassem preocupados com as alterações que vêm sendo 

promovidas pelos órgãos públicos, tais medidas não foram acompanhadas de 

alterações significativas nas condições de trabalho e práticas avaliativas. Nesse 

cenário, Moniz (2006) evidenciou que a instauração da avaliação da aprendizagem 

escolar numa perspectiva mais formativa, que represente uma alavanca para 

promover  fazeres  docentes  mais  includentes,  demanda novas práticas de 

trabalho   coletivo  e   investigação  de  soluções  para  os   problemas   encontrados. 

 
Aguiar e Holanda (2007), com base em experiência realizada na disciplina de 

Estágio Supervisionado, analisaram junto a 43 alunos as práticas que vêm sendo 

pensadas e/ou praticadas em avaliação por um grupo de docentes que lecionavam 
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na rede pública de Teresina/PI. Com base em observação e questionário, as autoras 

mostraram que, embora a maioria dos professores dialogasse entre si sobre suas 

práticas avaliativas e utilizassem várias estratégias de ensino, o ato avaliativo 

permanecia alheio à ação educativa. Isso ocorria, por exemplo, dado o desinteresse 

em registrar situações de aprendizagens dos alunos a fim de garantir um feedback 

das atividades realizadas pelos mesmos. Assim, embora alguns docentes 

apresentassem indícios de práticas avaliativas mais democráticas, estas não podiam 

ser classificadas como formativas deixando, assim, um convite à responsabilidade 

sobre   o  “ato   de  avaliar”,  que  se   manifesta  como   um  desafio  para  a  escola.  

 

Almeida (2007) analisou os novos sentidos atribuídos por professoras de 

quinze escolas públicas estaduais de Ensino Fundamental à avaliação no contexto 

da escolaridade em ciclos. Como orientação metodológica utilizou a entrevista 

compreensiva proposta pelo sociólogo francês Kauffmann. Os dados evidenciaram a 

necessidade de se construir uma práxis avaliativa resultante de um processo 

contínuo e coerente com a complexidade que o ensino de ciclos veio trazer para o 

ensino e a aprendizagem. No entanto, o sentido parcial e fragmentário que vinha 

caracterizando o modo de avaliar na seriação, em alguns casos, ainda persistia ao 

lado da necessidade de se construir uma nova prática avaliativa, gerando um caos 

entre as professoras, que ficaram sem referências sobre como proceder à avaliação 

dos alunos. Nesse sentido, a autora assinalou que a incorporação da proposta dos  

ciclos vem  se constituindo  na  interação entre saberes e não saberes de docentes 

que,  ao  seu  modo, foram  incorporando  o novo que se anunciava sobre avaliação.    

 

Alves e Madeira (2007), articulando a perspectiva cognitivo-estrutural à 

abordagem processual, analisaram as representações sociais de avaliação entre 
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180 professores da 2ª fase do Ensino Fundamental de escolas da Rede Municipal 

em Duque de Caxias/RJ. Utilizaram de observações e de um questionário elaborado 

com base nas pistas levantadas pelas observações. Segundo as autoras, as 

análises mostraram que a avaliação foi considerada pela maioria dos sujeitos como 

apoio à ação docente, ora associando-se ao seu poder, ora articulando-se às 

alusões a dúvidas e angústias que o ato de avaliar acarretaria, ou ainda, 

estabelecendo a alternância entre essas duas perspectivas. Evidenciaram, ainda, 

possível aproximação, mesmo que fugaz, dos processos de objetivação e 

ancoragem no movimento de descontextualização de informações e experiências 

concernentes  à avaliação que se dá pela filtragem de valores e crenças mobilizados 

e  sua reconstrução  num  movimento  de  naturalização  pelo  qual  uma  construção 

simbólica  de  indivíduos   e   grupos   torna-se  natural   e,  por  isso,  inquestionável. 

 

Candido e Batista (2007) estudaram as representações sociais que circulam 

entre os professores das redes públicas de Cuiabá sobre o modo como estes 

avaliam seus alunos. A amostra inclui 304 docentes do ensino médio da rede 

estadual e  305 da Rede Municipal que atuavam no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª 

séries. Como referenciais teóricos adotaram a Teoria das Representações Sociais 

de Moscovici e a abordagem do Núcleo Central de Abric. Utilizaram para a coleta a 

técnica de Associação Livre de Palavras, cujo mote indutor indagava sobre o modo 

de avaliar os alunos. Os vocábulos foram processados pelo software EVOC a partir 

do qual emergiram três categorias indicando a estrutura dessas representações: 

critérios, modalidades e instrumentos. Os resultados mostraram que os docentes, 

ora se apresentam tradicionais em suas práticas avaliativas ancorando-se nos 

instrumentos quantitativos, como provas o que lhes garante segurança na realização 
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do processo; ora mostraram-se ancorados em atributos como participação, aspectos 

inovadores  da  prática  que  podem  estar sinalizando representações emancipadas. 

 

Portugal (2007) analisou entre 08 professoras da 4ª série do Ensino 

Fundamental de cinco escolas públicas municipais de Feira de Santana/BA as 

representações da prova nas práticas avaliativas. Pautado em observações e 

entrevistas, o estudo indicou que a ênfase atribuída à prova ocupa lugares 

diferenciados no imaginário das docentes, que apresentaram dois sentimentos 

distintos: o de apego e o de rejeição. No grupo de docentes constatou que, embora 

demonstrassem considerar a avaliação na perspectiva formativa, algumas delas 

privilegiavam a prova no trabalho docente alegando ser exigência da escola e dos 

pais. As observações, no entanto, indicaram que estas professoras não 

demonstravam alternativas para avaliar as crianças evidenciando, pois, ser a prova  

a forma de garantir as aprendizagens e controlar o cotidiano escolar. No 

contraponto, encontravam-se as docentes que ratificavam ser a prova mais um 

procedimento inserido no contexto das práticas  avaliativas  demonstrando, portanto, 

fazer uso de outros instrumentos avaliativos  como a observação e o registro escrito.  

 

Em pesquisa cujo foco é a avaliação da aprendizagem de discentes, Queiroz 

(2007) procurou (re) pensar as práticas avaliativas adotadas pelos professores no 

cotidiano escolar. A pesquisa, de caráter qualitativo, foi realizada junto aos 

professores de Ensino Fundamental II de uma escola de interior por meio da 

entrevista semi-estruturada. O suporte teórico foram os estudos de Hoffmann, Paro, 

Vasconcelos, dentre outros. Utilizou-se a Análise de Conteúdo para tratamento dos 

dados. Para a autora, os resultados vão ao encontro de uma avaliação mais 

adequada à abordagem positivista, isto é, fragmentada, pretensamente objetiva, 
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quantificável de acordo com indícios observáveis e comparáveis. Constatou, ainda, 

que um impasse perceptível era a prioridade a homogeneidade. Ou seja, embora os 

educandos fossem diferentes, somente aqueles que se adequavam às exigências 

postas, ao  padrão  mínimo  exigido  a  todos,  conseguiam  obter  sucesso   escolar. 

 

Sgarbi (2007) esboçou uma análise das práticas avaliativas enfatizando o 

valor da notaconceito de participação que, para ele, surge como uma forma de 

minimizar a inflexível “matematização” da maioria dos processos avaliativos 

praticados em grande parte das escolas. Tomando por base as falas de professoras-

regentes do curso de Pedagogia que, em sua maioria, lecionam na Rede Pública do 

Município do Rio de Janeiro e, prioritariamente, na baixada fluminense, o autor 

revela que o princípio norteador da avaliação no quesito participação é o da 

meritocracia por meio da qual as docentes buscavam realizar em suas práticas 

avaliativas “análises de perfil” dos alunos tendo como referência sua própria idéia de 

participação.  Sgarbi (2007)  alerta   para  o   fato  de   que  se   há    professores  

que avaliam pensando apenas em resultados, há os que avaliam pensando no 

processo. Se há alunos que aceitam passivamente serem avaliados de maneira 

arbitrária e pouco esclarecedora do seu progresso cognitivo, há os que, conscientes 

e atuantes, exigem  de  seus  docentes posturas mais democráticas em sala de aula. 

 

Silva (2007) analisou o significado das representações da avaliação entre 

professoras  do  ciclo  I  do  Ensino  Fundamental  de  uma  escola  municipal,  sob  

a organização de ciclos com progressão continuada. A análise apoiou-se na Teoria 

das Representações de Lefebvre, estudos do cotidiano de Penin, fundamentos da 

linguagem em uma perspectiva sócio-histórica defendida por Bakhtin e Orlandi e no 

conceito de avaliação formativa de Black, Wiliam e Perrenoud. O estudo adotou a 
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abordagem etnográfica e os dados foram obtidos através de observações e 

entrevistas. Para Silva (2007), os resultados permitiram identificar algumas 

interpretações do significado da avaliação que não se coadunam com a lógica dos 

ciclos com progressão continuada, permanecendo nas práticas das docentes 

elementos que caracterizam a lógica da seriação. A autora evidenciou, ainda, que a 

superação  de  determinadas  representações,  que  não  se  coadunam com a 

lógica  do  ensino  por  ciclos, encontra-se  dificultada pelo modelo de gestão 

adotado  pela  escola  que   privilegiava  uma   concepção   de   avaliação  somativa. 

 

As práticas avaliativas adotadas pelo Bloco Inicial de Alfabetização/BIA em 

Ceilândia/DF  foram estudas por Villas Boas (2007). Os dados foram coletados por 

meio de entrevistas com coordenadoras pedagógicas que atuavam na Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal e na Diretoria Regional de Ensino de 

Ceilândia; análises dos documentos: Orientações Gerais para o Ensino Fundamental 

de nove anos - BIA; análise de 33 projetos interativos de escolas de Ceilândia, bem 

como  a  aplicação  de  um  questionário respondido por 147 professores. Em 

relação ao último instrumento, Villas Boas (2007) revelou que a intenção dos 

docentes  era  adotar  uma  avaliação  de  natureza  formativa. Contudo, mostrou 

que  os  educadores  que  atuavam  no  BIA,  por  influência  de   práticas   

avaliativas classificatórias, tendiam a se manifestar  de  forma  intuitiva  e  

espontânea  frente  ao  desenvolvimento do aluno. A autora conclui alertando para a 

necessidade da continuidade do processo de formação continuada desses  docentes  

para   o   sucesso   das   práticas   avaliativas   no  Bloco   Inicial   de   Alfabetização.           

 

Batista (2008), por sua vez, investigou a implementação da avaliação 

formativa em uma turma de 2ª série do Ensino Fundamental de uma escola pública 



 72

da cidade Riacho Fundo II, no Distrito Federal. A pesquisa adotou como referenciais 

autores como Méndez, Ribeiro e Villas Boas. A Pesquisa-Ação Integral/PAI foi 

escolhida como caminho metodológico devido a suas cinco dimensões 

fundamentais: o contrato, a participação, a mudança, o discurso e a ação. Segundo 

a autora, as análises apontaram para uma avaliação formativa à medida que a 

professora construiu estratégias de avaliação cujo eixo foi à comunicação que 

envolveu, sobretudo, o diálogo avaliativo. Concluiu  que  a  avaliação  formativa  não 

é  um  modelo  a  ser  seguido, mas  uma  prática  a  ser  construída  

cotidianamente, envolvendo a necessidade de fundamentação teórica sobre 

avaliação, metacognição, teorias da aprendizagem e avaliação  cotidiana  da prática.  

 

Portugal (2008) analisou práticas avaliativas de 08 professoras que 

lecionavam na 4ª série do Ensino Fundamental de cinco escolas da Rede Pública 

Municipal de Feira de Santana/BA de modo a compreender as implicações da 

formação docente no processo avaliativo. De natureza qualitativa, o estudo de caso 

etnográfico utilizou como instrumentos de coletas de dados observações, entrevistas 

semi-estruturadas e análise documental. Conforme a autora, através das 

observações e registros das atividades desenvolvidas em sala de aula, foi possível 

constatar três diferenças no tocante ao processo de formação e suas implicações na 

avaliação, a saber: pouca mudança nas práticas avaliativas, mudanças em processo 

e mudanças significativas. Conclui afirmando que a formação docente caracteriza-se 

como um referencial relevante para mudanças significativas nos espaços educativos. 

Contudo, mostrou que a qualificação profissional de docentes pode também ser 

considerada  uma  ação não definidora de práticas avaliativas diferenciadas, mas 

que tem  fortes  implicações no  processo  educativo  e, portanto, no  ato  de  avaliar. 
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Sampaio (2008), a partir de uma experiência vivenciada em uma turma de 

alunos e professoras de 2ª série de escola pública do Rio de Janeiro, colocou em 

discussão os limites e possibilidades de uma prática docente que se desafia a 

exercitar uma ação avaliativa investigativa. Segundo a autora, investir na construção 

de ações avaliativas que não neguem os alunos ainda é um desafio enfrentado pela  

escola investigada. A discussão e reflexão sobre a experiência de praticar uma 

avaliação  investigativa  revelaram que mais do que ouvir os educandos no que têm 

a dizer sobre o processo de ampliação de conhecimentos vivenciado, 

individualmente e coletivamente, é necessário reconhecer como legítimo o que 

dizem garantindo-lhes efetiva participação nos processos decisórios. Conclui que 

uma escola  cada  vez  mais  democrática  e, portanto,  comprometida com a 

permanência e não apenas com o acesso das crianças das classes populares à 

escola  exige  deslocar  para  o  lugar  da  dúvida  os  modos  usuais  de  fazer  e 

pensar   a   ação   avaliativa,   fortemente   marcada   pelas   práticas   de   exclusão.  

 

Como podemos observar, na última década, a problemática da avaliação 

escolar tem se constituído como um objeto fértil de debate no universo educacional, 

notadamente no Ensino Fundamental, onde tem havido uma preocupação em se 

discutir, analisar e reestruturar as práticas avaliativas estabelecidas 

convencionalmente. Nessa perspectiva, cabe assinalar que a discussão sobre a 

avaliação da aprendizagem escolar, apresentada nesta revisão de literatura, 

encontra-se consubstanciada numa concepção de avaliação como um  processo 

que deve estar intimamente ligado à formação dos educandos e, portanto, deve 

apontar para a reconstrução permanente dos conteúdos aprendidos. Em outros 

termos, o  ato de  avaliar  se  apresenta como uma  ação crítico-reflexiva do 

processo  de  ensino  e  aprendizagem  à  medida   que possibilita  uma  intervenção 
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interpretativa de como e o quê o aluno aprende ao invés de, simplesmente,  

constatar,   classificar   e   mensurar    seu    desempenho    no    percurso    escolar.  

 

Pelo exposto, é válido dizer que a partir da revisão desses estudos 

observamos que os professores vêm expressando uma nova compreensão sobre a  

lógica que deve orientar as atuais práticas avaliativas em sala de aula 

demonstrando, desta forma, certa aproximação com os conceitos teóricos atuais 

referentes à temática. Percebemos, entretanto, que embora esteja havendo por 

parte professorado uma busca constante por reflexão e transformação de suas 

posturas frente ao cotidiano escolar, ainda prevalece entre estes profissionais da 

educação a crença na avaliação como  um  instrumento  mensurador e classificatório 

da aprendizagem dos educandos. Em outros termos, embora os professores  

sinalizem para uma inovação coerente  com  o  que  vem  sendo preconizado  pelas  

políticas e literatura  brasileira  acerca  do  avaliar,  o sentido  parcial e fragmentário 

das práticas  avaliativas  ainda  persiste  no interior da escola o  que   tem   

mostrado, por sua  vez, que  as  transformações  ainda  apresentam-se  de  forma 

incipiente  sem  uma  repercussão  efetiva   no  interior  das   instituições   escolares.  

 

Analisando as pesquisas recentes na área podemos dizer, portanto, que a 

avaliação é uma das dimensões do trabalho docente que ainda hoje se caracteriza 

como um grande desafio no cotidiano escolar. Nesse sentido é que os estudos  

recentes buscam, sob enfoques diferenciados, aproximar-se de uma prática 

avaliativa capaz de atender aos anseios de professores que buscam desvelá-la. No 

entanto, a prática destes profissionais, na grande maioria, revela aspectos ambíguos 

e conflituosos no processo de avaliar. Frente aos desafios postos à prática docente 
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é que os resultados dos trabalhos18, evidenciados nesta produção, apontam que a 

discussão em torno da construção das práticas avaliativas merece uma investigação 

mais profunda e permanente de modo que seja analisado e revisto o sentido do 

pensar e fazer da avaliação no cotidiano escolar. Percebemos, desta forma, a 

necessidade cada vez maior de novas pesquisas que possam discutir questões 

referentes  às  atuais práticas avaliativas já que estas, conforme apontam os 

estudos, evidenciam certo  distanciamento  do  que  é difundido em termos de teoria.  

 

Diante do exposto, podemos afirmar que a discussão promovida em torno da 

avaliação da aprendizagem escolar tem sido encarada a partir de novos  olhares, 

perspectivas e paradigmas, sobretudo, por apontar elementos que até então não 

eram contemplados, como a compreensão de que o professor deve assessorar a 

construção do conhecimento pelo aluno  em favor de sua competência para a 

participação democrática da vida social. Diante desta assertiva, reafirmamos a 

relevância deste estudo que, além de ampliar  a  discussão  acerca  das  práticas  

avaliativas a partir da consideração de elementos e fenômenos que interferem, direta 

e indiretamente,  no  processo de aprendizagem dos educandos; buscará, ao  adotar   

a Teoria das Representações Sociais como referencial  teórico  de análise, analisar 

os sentidos e os significados  atribuídos  por  professoras  da  escolarização  inicial  

à avaliação processual  já  que elas  constituem-se  como  modelos  de  pensamento  

simbólicos que circulam no campo social em que os sujeitos se encontram inseridos.

                                                 
18Embora a avaliação da aprendizagem  venha se constituindo enquanto objeto de estudo sistemático 
de vários estudiosos que vêm oferecendo à pesquisa educacional, a partir de enfoques diferenciados, 
novas possibilidades de compreensão da avaliação no cotidiano escolar, podemos dizer que parte 
significativa dos trabalhos analisados evidenciou lacunas quanto à sua solidez teórico-metodológica. 
De modo geral, a teoria e os conceitos adotados pelos estudos têm dialogado pouco com os dados 
obtidos, encontrando-se, muitas vezes, meras descrições de resultados. Outra lacuna presenciada 
nos trabalhos foi  à  ausência  demasiada de informações em relação à indicação dos  procedimentos 
de  análise  adotados,  etapa  apontada   como  necessária   à   construção   do   ciclo   da   pesquisa.              
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2. 1 A Teoria das Representações Sociais: revisitan do as proposições básicas 

   

A Teoria das Representações Sociais criada pelo psicólogo social francês 

Serge Moscovici, nos anos 1950, se caracteriza como um campo de estudos sobre o 

fenômeno de apropriação do conhecimento pelo senso comum. O fenômeno das 

representações sociais e a teoria que se ergue para explicá-lo diz respeito, pois, à 

construção de saberes mediante inumeráveis episódios cotidianos da interação 

social. Moscovici estabelece, em verdade, uma nova postura epistemológica ao 

afirmar que a absorção da ciência pelo senso comum  não é, como geralmente se 

defendia, uma mera reprodução do campo científico, mas sim, reelaborado de 

acordo com a própria conveniência, os meios e materiais encontrados. Isto é, trata-

se de um tipo de conhecimento adaptado a outras necessidades, obedecendo a  

outros  critérios  e contextos específicos onde cada sujeito aprende à sua maneira a  

reelaborar  os conhecimentos  científicos  fora  de   espaço  em  que foram  gerados, 

imbuindo-se   do   conteúdo   e   do   estilo  de  pensamento  que lhes   representam.       

 

Um primeiro delineamento formal do conceito e da Teoria das 

Representações Sociais surgiu por ocasião dos estudos de Moscovici (1978) sobre a 

psicanálise que foi apresentada em sua obra clássica: “A psicanálise: sua imagem e 

seu público”, no ano de 1961. De caráter plurimetodológico, o trabalho inaugural  

deste autor coletou algumas das representações sociais  vigentes na França sobre a 

psicanálise. Segundo Lagache (1978), a intenção de Moscovici ao estudar a 

disseminação e o impacto da psicanálise entre os diferentes estratos sociais 

decorreu do fato de que este fenômeno se constituía em um evento cultural 

característico das sociedades modernas que ultrapassava o domínio restrito das 
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ciências, literatura e filosofia, apresentando-se, portanto, como sendo “um excelente 

objeto de estudo para se averiguar em que se converte uma disciplina científica e 

técnica quando  passa  ao  domínio comum, como  o grande  público a representa e 

modela e por que vias se constitui a imagem que dela se faz” (LAGACHE,1978, p.7). 

                                                                                                                                                                                                                      

Ao buscar compreender como a psicanálise se propagou na sociedade 

francesa, Sá (1995) evidencia que Moscovici não pretendia apenas criar e consolidar 

um novo campo de estudos, mas, buscava, também, redefinir os conceitos da  

psicologia  social  devido à perspectiva individualista que se instalara nesta  

disciplina no início do século passado. É, portanto, em função de uma extrema 

insatisfação com a tradição norte-americana dominante, fortemente influenciada por 

uma visão comportamental e cognitivista, que Moscovici, pontua Sá (1995), passa a 

integrar uma psicologia mais socialmente orientada, de origem européia, que 

considera a participação do sujeito, tanto na produção autônoma da história, quanto 

da consideração de sua capacidade criativa através da função simbólica complexa 

evidenciando, desta  forma,  que o  saber  tradicional  da  psicologia  social  não 

vinha   se   mostrando   capaz   de   dar   conta   das  relações  do dia-a-dia, 

informais  da  vida  humana  em  um   nível  mais   propriamente  social   ou  coletivo.  

 

Sá (1995) pontua, entretanto, que para fazer frente ao excessivo 

individualismo que se instalara na psicologia norte-americana, Moscovici foi buscar 

uma primeira contrapartida conceitual no conceito de “representações coletivas” da 

sociologia de Durkheim para quem as tentativas de explicar psicologicamente os 

fatos sociais se constituíam um erro grotesco. Embora impulsionado pelas idéias 

durkheinianas, Moscovici afasta-se destas, pois contrariamente a esta vertente para 

quem  o  sentido  das  ações  sociais  não  pode  ser  investigado a partir das 
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intenções ou motivações dos agentes que as realizam, Moscovici estabelece um 

modelo teórico de compreensão da realidade que abandona a distinção clássica 

entre  sujeito  e  objeto. De  acordo  com  Guareschi  e  Jovchelovith (1995)  a  

Teoria das  Representações  Sociais  “centra  seu  olhar sobre  a  relação  entre  os 

dois. Ao  fazer  isso  ela  recupera  um sujeito que, através de sua atividade e 

relação  com  o  objeto-mundo, constrói  tanto  o  mundo  como  a  si próprio” (p. 19).  

 

A Teoria das Representações Sociais, conforme enfatiza Alves-Mazzotti 

(2000a), procura, pois, dialetizar as relações entre indivíduo e sociedade, afastando-

se igualmente da visão sociologizante de Durkheim e da perspectiva psicologizante 

da Psicologia Social, então hegemônica. É, portanto, a análise da gênese das 

representações que constitui a contribuição mais original da teoria proposta por 

Moscovici, distinguindo-se das abordagens mencionadas. Coerente com essa 

preocupação, Sá (1995) afirma que Moscovici sugere, pois, um novo status para a 

realidade já que embora as representações sociais se constituam a partir das 

experiências individuais dos atores sociais, a realidade é reconstruída e revivida a 

partir de seus sistemas de valores e relação com o contexto social. Nessa 

perspectiva, podemos dizer que as representações sociais são produtos de 

determinação  tanto  histórica  como do aqui-e-agora caracteristicamente 

construídos  no  que  Moscovici  chamou de universos consensuais de  pensamento.  

 

Segundo Moscovici (2003), na sociedade contemporânea coexistem duas 

classes distintas de universos de pensamentos, quais sejam, os consensuais e os 

reificados. Nos últimos, circulam os conhecimentos que são produzidos pelas 

ciências e o pensamento erudito e, nesse sentido, a sociedade é encarada como um 

sistema de diferentes papéis e classes, cujos membros só são autorizados para 
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participar em função da competência adquirida. Os universos consensuais, por sua 

vez, derivam de uma elaboração dos universos reificados e tendem a capacitar os 

sujeitos a apresentarem seu estoque de “teorias” para a compreensão e/ou 

resolução dos problemas encontrados. Sob este aspecto, Moscovici (2003) pontua 

que cada um age como um “amador” responsável ou ainda como um “observador 

curioso” nas “frases feitas” e chavões do último século. Nessa linha, Leme (1995) 

afirma que atuamos na construção de um novo senso comum, isto é, um universo 

consensual, a partir do universo reificado de pensamento do qual não fazemos 

parte, cuja   linguagem   e   lógica   não   pertencem  a  nossa  cotidianidade.  Afirma:       

    

O ato de representar não deve ser encarado como processo passivo, 
reflexo na consciência de um objeto ou conjunto de idéias, mas um 
processo ativo, uma reconstrução do dado em um contexto de 
valores, reações e associações. Não se trata de meras opiniões, 
atitudes, mas de “teorias” internalizadas que serviriam para organizar 
a realidade. A função das representações sociais  é tornar familiar o 
não familiar numa dinâmica em que os objetos e eventos são 
reconhecidos, compreendidos com base em encontros anteriores, em 
modelos (p. 48).    

 

Nesse contexto, Sá (1995) alerta que provavelmente o primeiro passo para a 

elaboração da Teoria das Representações Sociais, a partir de seu conceito, terá sido 

o delineamento de sua configuração estrutural que, para Moscovici, aparece 

desdobrada em uma face figurativa e uma face simbólica tão pouco dissociável 

quanto à página da frente e verso de uma folha de papel. Moscovici (1978) afirma ter 

obtido úteis informações de partida da psicologia clássica que concebia a 

representação como a mediação entre conceito e percepção. O autor, entretanto, 

não reduz a representação social a esse mecanismo preferindo tratá-la como um 

processo que torna o conceito e a percepção de algum modo intercambiáveis 

evidenciando, desta forma, que “representar uma coisa (...) não consiste 

simplesmente em desdobrá-lo, repeti-lo ou reduzi-lo; é reconstituí-lo, retocá-lo, 
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modificar-lhe o texto. (...)   As  representações  são  obra  nossa, que têm um 

começo e terão um fim; sua existência no exterior ostenta a marca de uma 

passagem pelo interior do psiquismo individual e  social”  (MOSCOVICI, 1978, p. 58).   

 

Moscovici (1978) afirma, portanto, que  as  representações  sociais constitui-

se como uma modalidade particular de conhecimento - o saber do senso comum - 

que se constrói mediante o processo interacional a partir do qual o sujeito vai 

gradativamente elaborando o conhecimento, socializando-se e reconstruindo valores 

e idéias que circulam na sociedade contemporânea. Enquanto estruturas cognitivas 

específicas desta sociedade, as representações sociais têm como finalidade, 

portanto, conhecer, interpretar, fazer-se entender e também agir sobre o mundo de 

modo a criar informações e familiarizar o sujeito com o estranho de acordo com suas 

experiências  construídas, bem como suas categorias de cultura. Nessa  

perspectiva, podemos  dizer  que  Moscovici  (1978) ocupa-se  explicitamente de 

uma   modalidade   particular  de  conhecimento  que  tem  por  função  a  

elaboração de  comportamentos  e  a  comunicação  entre  os  seres  humanos, cuja  

finalidade  prática é  orientar  os  comportamentos  em  situações  sociais  concretas.    

 

Machado (2003) endossa a proposta de Moscovici ao evidenciar que 

representações sociais dizem respeito à “construção da realidade” dos sujeitos 

sociais mediante inumeráveis episódios cotidianos de interação social, sendo esta 

apenas criada quando algo não familiar é transformado em familiar passando, deste 

modo, a ser incorporado aos universos consensuais. Nesse sentido, Machado 

(2003) pontua que as representações sociais caracterizam-se como sendo 

verdadeiras “teorias” destinadas à interpretação e à intervenção na realidade, indo 
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além daquilo que é imediatamente dado na ciência ou na filosofia, da classificação 

de fatos e eventos. Nessa perspectiva, a autora revela que as representações 

sociais devem ser encaradas como  uma  das  vias de apreensão da realidade  

concreta  que  se produzem “coletivamente nas interações sociais, sujeito-sujeito e 

sujeito-instituição, num determinado tempo, em uma cultura e espaço  próximo na 

tentativa  de  tornar  o estranho familiar e dar conta do real” (MACHADO, 2003, p. 2).    

 

Ao buscar evidenciar uma consideração sobre a construção social da 

representação, Moscovici (1978) é enfático ao afirmar que ela é um saber que não 

se estabelece apenas como resultado de um processo cognitivo, mas implica, 

necessariamente, um intercâmbio entre subjetividades e o coletivo. Nesse sentido, o 

autor anuncia que qualificar uma representação de social equivale a reconhecer que 

ela é produzida e compartilhada por um grupo de indivíduos e reforçada pela 

tradição emergindo, portanto, como um produto da interação e comunicação que vai 

tomando forma e configuração específicas em função do equilíbrio característico 

desses processos de influência social. Moscovici (1978) evidencia, ainda, que uma 

representação, além de ser forjada nos grupos sociais, é caracterizada como social   

por  revestir-se  de  uma  função  específica, qual  seja, contribuir para   os 

processos  de  formação  de condutas  e  de  orientação  das  comunicações sociais.  

 

Em meio a esta consideração, Moscovici (1978) alerta para a necessidade de 

se  ter clareza da dimensão dos grupos sociais. Isto é, as representações não são, 

conforme o autor, “coros coletivos” ou, ainda, uma cópia do estado de coisas, mas o 

produto de um processo de interação e comunicação estabelecido entre um grupo 

específico de atores sociais que se encontram engajados em projetos definidos. 
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Nessa perspectiva, podemos dizer que as representações sociais são forjadas em 

ambientes distintos à medida que uma reconstrução do dado se estabelece em meio 

ao contexto dos valores, noções e regras aos quais os indivíduos se encontram 

imersos.   Observamos    que    apesar   do   modo   assistemático   que   os   

sujeitos  sociais utilizam para adquirir conhecimentos ser desprovido de 

cientificidade e carregado de preconceitos, os membros da sociedade são 

denominados  por  Moscovici  (1978)  como  “sábios   amadores”  o  que sugere que:      

 

(...) os indivíduos, em sua vida cotidiana, não são apenas essas 
máquinas passivas para obedecer a aparelhos, registrar mensagens 
e reagir às estimulações exteriores, em que os quis transformar uma 
Psicologia Social sumária, reduzida a recolher opiniões e imagens. 
Pelo contrário, eles possuem o frescor da imaginação e o desejo de 
dar um sentido à sociedade e ao universo  a que pertencem (p. 56).                                                                   

 

Orientada pela  hipótese  da existência de diferentes universos de significados 

atrelados aos distintos grupos, classes ou culturas, a psicologia social em que 

Moscovici se insere leva a outras exigências originais que vêm se atenuando no 

emprego da Teoria das Representações Sociais, quais sejam, às dimensões das 

representações e seus processos formadores. Em relação à primeira, Moscovici 

(1978) postula que uma representação social se configura ao longo de três 

dimensões articuladas, a saber: a informação, campo  de  representação  ou 

imagem e atitude. Segundo o autor, a dimensão da informação encontra-se 

relacionada à organização dos conhecimentos que um conjunto social possui a 

respeito de um dado objeto. A dimensão de campo de representação ou imagem diz  

respeito ao conteúdo concreto e limitado das proposições concernentes a um 

aspecto preciso do  objeto  da   representação. A   atitude  é   aquela   dimensão que 

destaca  a  orientação   global   em   relação   ao   objeto   da   representação  social. 
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A segunda exigência original refere-se a dois processos cognitivos, 

dialeticamente relacionados, que atuam na formação das representações: a 

ancoragem e a objetivação. Segundo Moscovici (1978), a ancoragem consiste em 

um processo em que alguns elementos desconhecidos são introduzidos em nosso 

sistema particular de categorias na tentativa de tornar familiar o insólito e insólito o 

familiar e, com isso, “atenuar essas estranhezas e introduzi-las no espaço comum, 

provocando o encontro de visões, de expressões separadas e díspares que, num 

certo sentido, se procuram” (p. 61). A objetivação, por sua vez, consiste em 

transformar conceitos e concepções em coisas concretas e materiais que constituem 

a realidade. Isto é, “(...) reabsorver um excesso de significações materializando-as 

(...). E também transplantar para o nível da observação o que era apenas inferência 

ou símbolo” (MOSCOVICI, 1978, p.111). É válido mencionar que os dois 

mecanismos geradores das representações sociais são também alvo de discussão 

em  outro  estudo (MOSCOVICI, 2003) no qual o autor os detalha da seguinte forma: 

  

O primeiro mecanismo tenta ancorar idéias estranhas, reduzi-las a 
categorias e a imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar. 
(...) O objetivo do segundo mecanismo é objetivá-los, isto é, 
transformar algo abstrato em algo quase  concreto, transferir o que 
está na mente em algo que exista no mundo físico. (...) Esses 
mecanismos transformam o não-familiar em familiar, primeiramente  
transferindo-o  a nossa própria esfera  particular, onde nós somos 
capazes de compará-lo e interpretá-lo; e depois, reproduzindo-o entre 
as coisas que nós podemos ver e tocar, e, conseqüentemente, 
controlar  (p. 61).         

 

Para melhor entendimento do processo de objetivação Jodelet (1984)19 citada 

por Sá (1995), apresenta três fases de sua evolução. A primeira seria a seleção e a 

descontextualização de elementos da teoria em função de critérios culturais; a 

                                                 
19 JODELET, Denise. Représentations Sociales: phénomènes, concept et thérie. In: MOSCOVICI, 
Serge.  (ed.). Psychologie sociale.  Paris: Presses Universitaires de France, 1984. p. 357-378.  
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segunda fase diz respeito à formação de um núcleo figurativo, a partir dos elementos 

selecionados, como uma estrutura imaginante que reproduz a estrutura conceitual; a 

última fase corresponde à naturalização dos elementos do núcleo figurativo, pela 

qual as figuras, elementos do pensamento, se tornam elementos da realidade 

referentes para o conceito. Para Moscovici (1978), naturalizar e classificar constitui-

se como sendo as duas operações essenciais da objetivação, visto que uma torna o 

símbolo real e a outra dá à realidade um ar simbólico. Ou seja, “uma enriquece a 

gama de seres atribuídos à pessoa  (e, neste sentido, se pode dizer que as imagens 

participam em nosso desenvolvimento), a outra separa alguns desses seres  de  

seus  atributos  para  poder guardá-los num  quadro  geral  de  acordo com o 

sistema   de   referência   que   a   sociedade   institui”   (MOSCOVICI, 1978, p. 113).     

 

Ao elaborar o conceito de representações sociais ressaltando a visão de 

indivíduo ativo, participativo e criativo na sociedade contemporânea, em 

contraposição à passividade a que foi reduzido o homem na teoria cognitivista, a 

Teoria de Moscovici foi endossada por diversos autores, dentre os quais, destaca-se 

Jodelet, como principal colaboradora e continuadora de seu postulado teórico. 

Enquanto colaboradora e divulgadora das proposições teóricas originais de 

Moscovici, Jodelet vem se dedicando a precisar, sistematizar e analisar a evolução 

do conceito de representação social até os dias atuais. Nessa linha de pensamento,  

Lane (1995) pontua que para discussão e divulgação de estudos que permitam cada 

vez mais e melhor a sistematização conceitual do fenômeno de representação 

social, Jodelet tem criado e mantido em  âmbito internacional um grande número  de 

espaços  abertos  que possibilitam uma gama de encontros de natureza científica,  

intercâmbios,  bem  como  a   estimulação  de   novos  procedimentos   de  pesquisa.          
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Enquanto organizadora do campo de estudo delineado por Moscovici, Jodelet 

(2001) parte da premissa de que as representações sociais são criadas porque 

sempre há necessidade de estarmos informados sobre o mundo que nos cerca de 

modo que possamos nos ajustar a ele, identificando e resolvendo os problemas que 

se apresentam. Nesse sentido, a autora assinala que a representação social é uma 

forma de conhecimento socialmente elaborado, com um objetivo prático e que, 

portanto, contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. 

Qualificar esse saber de prático, sublinha a autora, refere-se “à experiência a partir 

da qual ele é produzido, aos contextos e condições em que ele o é e, sobretudo, ao 

fato de que a representação serve para agir sobre o mundo e o outro, o que 

desemboca em suas funções e eficácias sociais” (p. 48). Apoiadas em Jodelet 

(2001), podemos afirmar que as representações enquanto sistemas de interpretação 

que regem as relações das pessoas com o mundo e com os outros, orientam e 

organizam  as condutas  e  comunicações  sociais   evidenciando, desta  forma, que:  

 

Frente a esse mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou idéias, 
não somos (apenas) automatismos, nem estamos isolados num vazio 
social: partilhamos esse mundo com os outros, que nos servem de 
apoio, às vezes de forma convergente, outras pelo conflito, para 
compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo.  Elas [as representações 
Socais] nos guiam no modo de nomear e definir  conjuntamente os 
diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses 
aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a ele 
de forma defensiva (JODELET, 2001, p. 17).     

 

Nesse  contexto, a  autora  alerta  para o fato  de  que  o  campo  de  

pesquisa cristalizado em torno da noção de representação social possui, hoje, três 

particularidades  marcantes: vitalidade, transversalidade e complexidade. A 

vitalidade explica-se pela quantidade de produções no campo, pela diversidade de 

países onde é empregada, pelos domínios onde é aplicada, bem como pelas 

abordagens metodológicas e teóricas que inspira. A transversalidade confere um 



 87

estatuto transverso ao campo de pesquisa à medida que é reconhecida e trabalhada 

em inúmeras áreas do conhecimento. Esta multiplicidade de relações que promove o 

interesse de todas as ciências humanas é decorrente, conforme a autora, desta 

noção estar situada na interface do psicológico e do social. A complexidade fica por 

conta da dificuldade de sua definição e tratamento. Isto implica dizer que, o 

conteúdo do objeto  representado  deve  ser  cuidadosamente explicitado de modo a 

depreender os  processos  que  concorrem  para  a  sua  elaboração  e  

consolidação  como  sistemas  de  pensamento  que  sustentam  as  práticas sociais.             

 

Em função da complexidade que engloba a Teoria das Representações 

Sociais, Spink (1995) mostra que  as  peculiaridades  do fenômeno de 

representação  social decorrem, de fato, da desconstrução no nível teórico, da falsa 

dicotomia entre o individual e o coletivo e do pressuposto de que  não  basta  

apenas enfocar o fenômeno no nível intra-individual  (como o sujeito processa a 

informação) ou social (as ideologias, mitos e crenças que circulam em uma dada 

sociedade), mas é  necessário entender como o pensamento individual se enraíza 

no social - remetendo, portanto, às condições  de  sua  produção - e como  um  e  

outro se modificam mutuamente. Jodelet (2001), por sua vez, pontua que “as 

representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos  afetivos, 

mentais  e  sociais  e  integrando - ao lado da cognição, da  linguagem e  da  

comunicação - a consideração das relações sociais que afetam as  representações e 

a  realidade  material, social  e  ideativa  sobre  a  qual elas  têm  de  intervir”  (p. 26).  

 

A riqueza da noção de representação social, segundo Jodelet (2001), explica 

os focos das pesquisas nesse campo que podem ser condensadas nas questões: 
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“Quem sabe e de onde sabe?”, “O que sabe e como sabe?” e “Sobre o que sabe e 

com que efeitos?” Essas questões desembocam, segundo a autora, em três ordens 

de problemáticas, quais sejam: as condições de produção e circulação das 

representações; seus processos e estados e, por fim, o estatuto epistemológico. Sá 

(1998) reconhece que tais problemáticas são interdependentes tratando-se, de fato, 

de três dimensões que deveria abranger os temas dos trabalhos teóricos e 

empíricos. Entretanto, para o autor, o que parece mais comum nas pesquisas que 

vêm sendo realizadas é um investimento maior sobre apenas uma daquelas 

dimensões, embora seus autores se mostrem conscientes da importância das 

demais. Mesmo se apresentando enquanto um campo de estudos multidimensional, 

Jodelet (2001)  sublinha que o esquema de base que o caracteriza é o fato de ser 

um saber prático que liga um sujeito social a um objeto. Por isso, Sá (1998),  pontua: 

 

Não podemos falar em representação de alguma coisa sem 
especificar o sujeito – a população ou conjunto social – que mantém 
tal representação. Da mesma maneira, não faz sentido falar nas 
representações de um dado sujeito social sem especificar os objetos 
representados. Dizendo de outra maneira, na construção do objeto de 
pesquisa precisamos levar em conta simultaneamente o sujeito e o 
objeto da representação que queremos estudar (p. 24). 

 

Aliado a esses aspectos, é importante sublinhar, ainda, a diversidade das 

correntes de pesquisa nesse campo, já que, conforme Sá (1998), a Teoria 

inaugurada por Moscovici desdobra-se em três correntes teóricas complementares, 

a saber: uma mais fiel à teoria original, liderada por Denise Jodelet, em Paris; uma 

que procura articulá-la com uma perspectiva mais sociológica, representada por 

Willem Doise, em Genebra; e uma que enfatiza a dimensão cognitivo-estrutural das 

representações, liderada por Jean-Claude Abric, em Aix-en-Provence. Segundo Sá 

(1998), das três abordagens mencionadas, a única que chegou a se formalizar como 

uma teoria foi à abordagem estrutural das representações proposta por Jean Claude 
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Abric, cuja idéia essencial é de que toda representação encontra-se organizada em 

torno de um núcleo central que determina, ao mesmo tempo, sua significação e 

organização interna; e por um sistema periférico que compõe a parte operatória da 

representação  desempenhando  um  papel  vital  em seu funcionamento e dinâmica.       

 

A complexidade da noção de representação social possibilita, portanto, a 

convivência, quase sempre pacífica, de diferentes vertentes e recortes de pesquisa, 

permitindo, conseqüentemente, que sejam adotados procedimentos também 

diversificados para a coleta e análise dos dados. De acordo com Camargo (2005), a 

teoria  faz uso de métodos sistemáticos para observar, analisar e compreender o 

fenômeno do conhecimento do senso comum. Segundo o autor, no entanto, em vista 

da complexidade do fenômeno, é freqüente a necessidade de utilização de vários 

métodos e também a inovação das estratégias metodológicas, bem como nos 

procedimentos de análise e interpretação dos mesmos. Em relação aos métodos, 

Moscovici (1995) se mostra claramente contra a tendência de fetichizar um método 

específico, se afirmando como um metodólogo politeísta e não monoteísta 

diferenciando, portanto, das chamadas teorias complementares que resultam em 

opções  preferenciais  de  métodos  para  a  pesquisa   em   representações  sociais.  

 

Convém salientar, ainda, que de acordo Sá (1998), as abordagens 

complementares à “grande teoria”, ao buscarem se vincular a opções diferenciadas 

de métodos de pesquisa, noticiam algumas divergências mútuas como é o caso, por 

exemplo, de Jodelet, que buscando seguir uma orientação de base mais qualitativa, 

afirma ser a teoria do núcleo central mais cognitivista do que a teoria geral aprovaria. 

Apesar das diferenças existentes, Sá (1998) pontua que não se trata, por certo, de 

desacordos insuperáveis entre si, na medida em que provêm todas de uma mesma 
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matriz básica e de modo algum a desautorizam. Nessa perspectiva, podemos dizer,  

que os diferentes quadros teóricos de referência não se constituem alternativas à 

vertente  moscoviciniana, mas  buscam  complementá-las. Segundo a  avaliação   de  

Flament (2001), especificamente  dirigindo-se  à  teoria   do  núcleo central,  mas    

legitimamente  extensível às demais, tornam  a  Teoria  das Representações  Sociais  

mais    heurística   tanto    para    a     prática    social     quanto   para    a    pesquisa.  

 

Sá (1998) reforça que é precisamente isto que procuram fazer Jodelet, Doise 

e Abric. Em relação à Jodelet, pontua que sua contribuição deve-se, como visto, em 

termos de sistematização da teoria  geral  já  que  proporciona a manutenção 

objetiva à retórica excessivamente “francesa” de Moscovici na explicitação das 

proposições básicas da “grande teoria”; além de assegurar uma ampla base 

descritiva - do tipo etológico - dos fenômenos de representação mostrando-se, 

portanto, em certo contraste com as outras duas abordagens complementares. 

Segundo o autor, uma das grandes contribuições de Jodelet diz respeito a sua 

ênfase  à  consideração  dos  suportes  pelos quais as representações são 

veiculadas na vida cotidiana.  A autora chama atenção, ainda, acerca  das  

condições   de   produção  e  circulação  das  representações  sociais, ou seja, são 

sempre de alguma   coisa,  sustentadas   por  alguém. Seria, então, imprescindível  

identificar   o   grupo   que   as   veicula,  situar    seu   conteúdo   simbólico  no  

espaço   e      tempo,   e   relacioná-lo   funcionalmente   a   um  contexto  específico.  

 

No que diz respeito à proposição teórica inaugurada por Doise, Sá (1998) 

afirma que estando esta abordagem atrelada a uma perspectiva de base mais 

sociológica tem sido notado seu esforço em tratar mais especificamente da 

dimensão das condições de produção e de circulação das representações sociais. 
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Isto é, busca respostas às perguntas “quem sabe” e de “onde sabe” de modo a 

evidenciar que uma representação social é sempre de alguém – sujeito -  que 

encontra-se ligado a um determinado contexto sócio-histórico-cutural marcado por 

diferentes tipos de informações e significados. Desta forma, podemos afirmar que a 

inserção e a posição dos indivíduos ou grupos em um determinado campo social tem 

se apresentado, pois, como um aspecto decisivo na construção de suas 

representações  sociais  o  que  leva  Sá (1998)  a  pontuar, portanto, que essa   

perspectiva   é    potencialmente   útil   ao   jovem    pesquisador    que   esteja   

muito  preocupado    em  não  perder   de   vista   os   aspectos   mais  

explicitamente   sociais    –  coletivos  e   ideológicos  –  das  representações sociais.  

 

Em relação à abordagem  proposta por Abric, Sá (1998) expõe que em 

termos de complementação “a grande teoria”   ela se ocupa, mais especificamente, do 

conteúdo cognitivo das representações. Sua principal contribuição é a proposição de 

que o conteúdo de toda representação se organiza em torno de um sistema central e 

um sistema periférico, com características e funções distintas. Conforme Sá (1998), 

a teoria de Abric atribui aos elementos cognitivos do núcleo central as características 

de estabilidade, rigidez e consensualidade e aos elementos periféricos um caráter 

mutável e flexível por serem tais elementos os mais sensíveis às características do 

contexto imediato. A premissa básica proposta por Abric, pontua Sá (1998), permitiu 

solucionar teoricamente o problema empírico de que as representações sociais 

exibiam  características  contraditórias,  já  que   se  mostravam   ao   mesmo   

tempo   estáveis  e  mutáveis, rígidas   e  flexíveis,  consensuais  e   individualizadas. 

 

Ao postular que as representações sociais se formam por meio de uma 

estrutura composta por duas partes interdependentes, ou seja, um núcleo central e 
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um sistema periférico, Sá (2002) mostra  que essa abordagem teórica evidencia, 

ainda, a necessidade de se conceber a representação social enquanto uma 

organização significante que depende da situação e do conjunto dos elementos que 

a  constituem  e  não, apenas,  de  um  simples  reflexo   da  realidade definida  

pelos componentes objetivos da circunstância e do objeto. Nesse sentido, Abric 

(2001) afirma que toda representação é “(...) determinada ao mesmo tempo pelo 

próprio sujeito (sua história, sua vivência), pelo sistema social e ideológico no qual 

ele está inserido e pela natureza dos vínculos que ele mantém com esse sistema 

social” (p. 156). Enquanto um conjunto organizado de idéias e informações  

referentes a um objeto ou a uma situação a representação funciona, pois, como um 

sistema de interpretação da realidade regendo as relações grupais dos sujeitos com 

o seu meio físico e social de modo a  determinar  seus  comportamentos  e  práticas.   

 

Ao atribuir um papel fundamental na dinâmica das relações sociais e nas 

práticas, o referido autor em outro estudo  (ABRIC, 2000) explicita e amplia o leque 

das representações sociais à medida que evidencia que elas respondem a quatro 

funções básicas, quais sejam: de saber, identitária, orientação e justificadora. A 

primeira função, a de saber, permite aos indivíduos adquirirem conhecimentos e 

integrá-los a um quadro assimilável, compreensível e coerente com seu 

funcionamento cognitivo e de valores, de modo a permitir compreender e explicar a 

realidade. A segunda função, a identitária, situa os atores dentro de um campo 

social permitindo a elaboração de um sentimento de pertença ao grupo, no intuito de 

proteger as especificidades do mesmo. A terceira função, a orientadora, guia para a 

ação de modo a definir os comportamentos e práticas dos sujeitos sociais. A quarta 

e última função, a justificadora, permite aos indivíduos explicar as razões e os 

porquês  dos  comportamentos  em  uma  situação  ou  em  face  de  seus parceiros.  
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Pelo exposto, podemos afirmar que a Teoria das Representações Sociais 

vem sendo bastante útil no processo de compreensão dos mais diversos objetos.  

Segundo Sá (1998), a utilização da teoria, particularmente no Brasil, já estende-se a 

diferentes áreas do conhecimento, configurando-se em um tipo de saber 

efetivamente interdisciplinar, que colabora com a explicação de problemas 

relevantes para a ciência, educação, saúde entre outros. No campo da saúde, por 

exemplo, destaca-se  o trabalho paradigmático de Jodelet (2005) intitulado 

“Loucuras e Representações Sociais” considerado uma das grandes obras da 

psicologia social do século XX. Trata-se de um estudo etnográfico que analisa a 

representação social  da  loucura  numa  aldeia  francesa  onde  havia um sistema 

de  albergamento  para  pacientes  egressos  de  hospitais   psiquiátricos  que  

viviam  em liberdade  e  eram  confiados  para   abrigo,  convivência  e  vigilância 

aos    habitantes,   na    maioria   camponeses,   da   cidade    de    Ainay-le-Château.   

 

Em  relação à educação, particularmente, Gilly (2001) pontua que a Teoria 

das  Representações Sociais tem contribuído com pesquisas, fundamentalmente, na 

medida  em  que  centra a atenção nos significados das situações, objetos e 

relações educativas. Com base no afirmado por Gilly (2001), podemos dizer que a 

aplicabilidade teórica das representações sociais ao processo educativo tem sido 

nutrida  por  vários  educadores. No  Brasil, entre  outros, destacamos  o  trabalho  

de Alves-Mazzotti (2000) que estudou como crianças que trabalham, seus pais, 

professores   e   empregadores   representam   o  trabalho  infantil;  e  Madeira  

(2002) que focalizou as  representações  sociais  de  aprendizagem para  

professoras  dos  anos  iniciais  do   Ensino  Fundamental. Frente  à   diversidade  de  

campos  de  estudos, Sá (1995)   remonta   ao   estado  atual  da   teoria   afirmando: 
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O campo de estudos designado pela expressão ‘Representações 
Sociais’  acaba de completar 30 anos. Grosso modo: nos seus 
primeiros dez anos de vida, permaneceu praticamente ignorado; nos 
dez anos seguintes, passou a ser melhor nutrido por uma significativa 
quantidade de pesquisas empíricas sobre os mais variados objetos 
de representação, nos últimos dez anos, presenciou uma ainda maior 
intensificação dessa atividade, tratou de se refinar em termos teórico-
conceituais, de se discutir e aperfeiçoar metodologicamente, 
empenhou-se em atualizar seus relacionamentos potenciais com 
outras abordagens do mesmo campo fenomenal, difundiu-se  para  
além  das  fronteiras  francesas e européias, e, obviamente, passou a 
ser alvo de críticas e questionamentos no meio acadêmico da 
psicologia (p. 42).   

 

Alves-Mazzotti (2000a) afirma que a despeito das novas possibilidades que a 

Teoria das Representações Sociais vem oferecendo para lidar com a diversidade e 

complexidade dos fenômenos na sociedade contemporânea, faz-se necessário ter 

clareza das críticas direcionadas a este campo de estudo que incidem, sobretudo, 

acerca de diferentes aspectos da teoria e da falta de rigor das pesquisas na área. O 

primeiro tipo de reação, diz a autora, decorre da afirmação de que a Teoria das 

Representações Sociais não traz em seu bojo nada de novo podendo, portanto, ser 

encampada, com vantagens, por teorias melhor estabelecidas. O segundo tipo de 

reação, pontua Alves-Mazzotti (2000a), recai sobre o fato de que muitas das 

pesquisas em representações sociais evidenciam precariedade da formulação 

conceitual  e  falta  de  rigor  das abordagens metodológicas adotadas o que, por 

sua  vez, levam  a  uma  limitação  do  pesquisador  na  análise  do material 

coletado, que tende a arrolar as falas dos entrevistados, com pouca ou nenhuma 

tentativa de interpretação, o que faz com que estudos denominados de 

representações   sociais   não   passem   de   “opiniões   sobre”   os  objetos  sociais.     

 

Em função das avaliações críticas que a Teoria das Representações Sociais 

vem sofrendo, Duveen (2003) chama atenção para o fato de que, apesar de tudo 
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que seus críticos possam sugerir, esse campo de estudo tem se mostrado 

satisfatoriamente claro e preciso para apoiar e manter um crescente número de 

pesquisas, através das mais diversas áreas da psicologia social. É, pois, em 

decorrência  da  produtividade  científica  e  dos  debates teóricos surgidos no 

campo das representações sociais que se reafirma a conseqüente contribuição 

desta teoria para a compreensão de um amplo espectro de fenômenos sociais. 

Frente a esta assertiva, Alves-Mazzotti  (2000a) pontua que de fato o estudo pioneiro 

realizado por  Moscovici se constitui  em um novo paradigma na Psicologia Social  

na   medida   em   que  lançou  as  bases  conceituais  e  metodológicas sobre as 

quais se desenvolveram e persistem as  discussões e aprofundamentos  posteriores.  

 

Diante do exposto, podemos dizer que a Teoria das Representações Sociais 

é  um  aporte  teórico-metodológico  que, apesar  de  ter  passado  por um período 

de latência, como bem assinalou Sá (1995), é uma noção valiosa às abordagens 

existentes  em  psicologia social já que levou seriamente em conta a dimensão 

social  permitindo reavaliar seu papel em teorias de cunho mais individualistas. 

Desta forma, a  Teoria  das  Representações  Sociais  apresenta-se  como um 

campo  privilegiado  para  dar conta  de  fenômenos  em que o homem manifesta 

sua  capacidade  inventiva  para  assenhorar-se  do  mundo  por  meio  da   

interação  com  outras  pessoas  e  grupos. Isto  é,  possibilita aos estudiosos da 

área  observar  como  as  representações  se  constroem,  evoluem e se 

transformam no interior  dos  grupos sociais já que elas são uma constante 

construção  que  vão  sendo   ampliadas  e  enriquecidas  cotidianamente  com 

novos elementos e relações. Com este fim, reafirmamos a relevância conferida pela 

Teoria  das  Representações  Sociais à  compreensão do  objeto  de estudo em foco.  
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2.2 Educação e Representação Social: tendências de pesquisa no Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE     

          

A utilização da Teoria das Representações Sociais, particularmente no Brasil, 

já se estende a diferentes áreas, configurando-se como um constructo 

interdisciplinar que colabora com a explicação de problemas relevantes para a 

saúde, educação, entre outros. Machado (2003) afirma que o crescente número de 

pesquisas no âmbito da educação que se fundamentam nessa teoria pode ser 

decorrente do seu desenvolvimento e solidificação e da crise de paradigmas 

científicos que colocou em discussão a tradição cientifica cartesiana como método 

de compreensão da realidade. Uma interessante ilustração da vitalidade desta teoria 

na pesquisa educacional pode ser comprovada na produção científica do Mestrado 

em Educação da UFPE. Levantamos essa produção considerando como critério que 

os trabalhos20 apresentassem a expressão “representações sociais” no seu título e 

constatamos um total de vinte e dois trabalhos, desenvolvidos  entre os anos de 

1986  e  2008. Ressaltamos   que   a   maior  parte  deles, dezoito, foram  produzidos 

nos   anos   2000.  A   seguir,   apresentamos   esses   estudos    e   seus   enfoques. 

 

 Medeiros (1986) estudou as representações sociais de supervisão entre 11 

supervisores que trabalhavam nos Departamentos Regionais de Educação do Recife 

Sul e Grande Recife da Rede Estadual de Pernambuco. O recorte bibliográfico 

pautou-se na teoria inaugurada por Moscovici e na literatura especializada da área. 

O procedimento utilizado para coleta dos dados foi a entrevista não-diretiva proposto 

                                                 
20 Nosso intuito em realizar uma leitura das dissertações bem como mapear o conhecimento  
produzido  à  luz da  Teoria  das  Representações  Sociais  consistiu  em  mostrar  o  
desenvolvimento  e   solidificação   dessa   teoria   que   tem   se   afirmado   no   meio   educacional  
como um  aporte teórico-metodológico profícuo para articulações com diferentes objetos de pesquisa.       
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por Michelat,  seguida da aplicação de um questionário de caracterização dos 

participantes. Os dados foram submetidos à Análise de Conteúdo, adotando-se a 

técnica de enunciação. Os resultados sinalizaram que para os supervisores não 

existe uma concepção  pura  de  supervisão  como  relações humanas e treinamento 

de recursos  humanos,  supervisão  gerencial  ou  supervisão  transformadora. 

Todas  elas se  cruzam,  percebendo-se,  entretanto,  uma  tendência  acentuada 

pela    ação   tecnicista,  própria    da    concepção    mordenizante    da     educação.  

 

 Com base nos discursos da literatura pedagógica e da política educacional 

em Pernambuco, Leão (1996) analisou as representações sociais da qualidade da 

educação construídas por professores de 1ªs e 5ªs séries de duas escolas da Rede 

Pública Estadual do referido estado que possuíam desempenhos acadêmicos 

diferenciados. O estudo teve como referencial a Teoria das Representações sociais 

cunhada por Moscovici. Como instrumentos de coleta foram utilizados a entrevista, o 

questionário e a observação; e, para o tratamento das informações, a Análise de 

Conteúdo. Os resultados evidenciaram que os docentes construíram representações 

sociais de qualidade da educação mescladas, as quais ora apontavam para a 

dimensão política, ora para a humanista e técnica. Porém, mesmo os docentes com 

discursos mais politizados, não realizavam um trabalho nessa perspectiva. Leão 

(1996) conclui que, embora todos os professores tenham atribuído à escola um 

potencial de transformação da realidade,as práticas não caminhavam nessa direção.   

 

 Pereira (1996) analisou as representações sociais de estágio supervisionado 

entre 08 professores do curso de licenciatura da UFPE. O recorte bibliográfico 

pautou-se na teoria elaborada por Moscovici e na literatura especializada da área. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foi o questionário, a entrevista e a 
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análise documental. Os dados foram submetidos à Análise de Conteúdo de Bardin. 

Os resultados apontaram que as representações de estágio supervisionado do 

grupo descortinam um panorama de relações históricas, dialéticas e contraditórias. 

Contudo, revelaram que o estágio é concebido como imprescindível na formação do 

educador como uma situação concreta no processo de ensino e aprendizagem. A 

autora, conclui afirmando que, mesmo havendo nos dados ambigüidades e 

contradições, já se tem indicadores de uma prática de estágio supervisionado 

atrelada a uma visão de educação mais comprometida com a formação do educador.    

 

 Nascimento (1998) investigou as representações sociais da didática 

elaboradas por professores e alunos dessa disciplina no curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual da Paraíba/UEPB. Participaram 06 docentes e 40 alunos. A 

pesquisa teve como referencial a teoria inaugurada por Moscovici.  Foram utilizados, 

na coleta, a entrevista semi-estruturada e o questionário objetivo; e, para a análise, a 

Análise de Conteúdo. Os resultados mostraram que os professores e alunos 

elaboraram representações sociais da didática como teoria do ensino que envolve 

os aspectos técnicos, políticos e humanos. Para professores e alunos, o professor 

que “tem didática” “sabe transmitir o conteúdo”, “usa metodologia apropriada”, “não 

precisa usar recursos metodológicos sofisticados”, “tem dom para ensinar”, “é 

humilde e educador”; já o professor que “não tem didática” é desprovido dessas 

características. Nascimento (1998) conclui que essas representações sociais 

estavam ancoradas nos conteúdos de ensino, em atributos pessoais e na   ideologia. 

 

Abranches (2000) investigou as representações sociais do sucesso e  

fracasso escolar construídas por 14 professoras da 1ª série do Ensino Fundamental 

de escolas da Rede Municipal do Recife/PE. O referencial teórico-metodológico do 
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estudo foi a Teoria das Representações Sociais elaborada inicialmente por 

Moscovici. Como técnicas de coleta de informações foram utilizados a entrevista e o 

questionário; e, para o tratamento do material coletado, a Análise de Conteúdo. Os 

resultados mostraram que as representações sociais do sucesso e fracasso escolar 

construídas   pelo   grupo  são  estruturadas  a  partir  de  aspectos  sociais, 

políticos,  pedagógicos  e  individuais  expressas  por oposições, tais como: “aprende 

com  facilidade/dificuldade  de  acompanhar  a  proposta”,  “professor consegue 

fazer  a  criança  aprender/não  consegue fazer a criança aprender”.  Para 

Abranches (2000), a presença de fatores internos e externos à escola na 

configuração dessas representações  sociais  revela  seu  caráter  de  multiplicidade. 

 
Lins (2000) investigou as representações sociais de escola e escolarização 

construídas por pais e alunos de 4ªs e 8ªs séries do Ensino Fundamental de duas 

instituições escolares da Rede Pública Municipal da Cidade do Recife/PE.  O estudo 

teve como suporte a Teoria das Representações Sociais como proposta por 

Moscovici. Para a coleta das informações, a autora utilizou a entrevista semi-

estruturada, o questionário, um formulário sobre as escolas e um caderno de campo; 

e, para o tratamento do material, a Análise de Conteúdo. Os resultados mostraram 

que pais e alunos, embora com diferenças predominantes nos discursos, 

construíram representações sociais de escola e escolarização que se ancoram no 

tripé da qualificação individual, perspectiva de mudança nas condições de vida e de 

inserção no mercado de trabalho.  Apesar dessa valoração, Lins (2000) conclui que 

esses  elementos  não constituem  o núcleo estruturante dessas representações, 

pois   ao  referirem-se  à  escola   real   os  sujeitos   enfatizam   sua    precariedade.  

 
 
 
 

Marques (2000), por sua vez, estudou as representações sociais do projeto 

político-pedagógico elaboradas por 23 conselheiros de três escolas públicas do 



 100

município de Cabo de Santo Agostinho/PE e seu papel na construção da autonomia 

da escola. O referencial do estudo foi a Teoria das Representações Sociais 

inaugurada por Moscovici. Para a coleta de informações foram utilizadas as técnicas 

de associação livre, entrevistas abertas e elaboração de desenhos; e, para o 

tratamento do material coletado, categorias e a análise da enunciação. Os 

resultados do estudo mostraram que o projeto político-pedagógico é representado, 

pela maioria do grupo pesquisado, como instrumento de planejamento do cotidiano 

escolar. Apontaram, também, que esse projeto vem contribuindo na construção da 

autonomia das escolas, uma vez que traz a comunidade escolar à participação em  

seu  planejamento.  Marques (2000) conclui,  porém,  que  essa  participação é uma  

caminhada  que  está   apenas  se  iniciando   e   que   ainda   precisa   solidificar-se.   

 

Costa (2001) analisou as representações sociais de professores sobre o uso 

do computador na escola e sua repercussão na prática pedagógica. Participaram  12 

docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e do Normal Médio de uma 

escola pública do Estado de Pernambuco. O referencial que orientou a investigação 

foi a teoria cunhada por Moscovici. Costa (2001) afirma que utilizou a entrevista 

semi-estruturada e o grupo focal como instrumentos de coleta; e, embora não 

explicite a técnica de análise usada, afirma que informações coletadas em pesquisas 

exigem conhecimento, criatividade, ordenação e criticidade.Os resultados mostraram 

que os docentes representam o uso do computador como ameaça, necessidade, 

instrumento que auxilia a aprendizagem, modismo, meio de automação e qualidade. 

Tendo o indicador ameaça sido o único revelado por todos os entrevistados, a 

autora  sugere  que  o  mesmo  ocupa  uma  posição  de  núcleo centralizador 

nessas  representações  sociais  e  revela  sua  repercussão  na prática pedagógica. 
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Tomando como fundamento os paradigmas da integração e da inclusão, 

Bazante (2002) pesquisou as representações sociais de educação especial 

construídas por 07 professores de escolas estaduais do município de Caruaru/PE 

que atuavam com alunos com deficiência em salas especiais e regulares. A 

investigação teve como suporte orientador a teoria originada por Moscovici. Para a 

coleta de informações, a autora utilizou a técnica da entrevista em profundidade; e, 

para o tratamento do material, a Análise de Conteúdo.  Os resultados evidenciaram  

que os professores aceitam que o aluno com deficiência conviva com os outros. 

Porém, ao estabelecer relação entre deficiência e ausência de capacidade cognitiva,  

consideram não ser possível exigir desse aluno no processo de aprendizagem, na 

sua capacidade cognitiva de trabalho. Bazante (2002) conclui que o grupo 

considerado elaborou representações sociais de educação especial num movimento 

de inquietações e  incertezas,  que  incorporam  elementos  novos a práticas antigas. 

 

Freire (2002), por sua vez, estudou as representações sociais de gênero de 

11 professoras de História de 5ª e 8ª séries do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal do Recife/PE para compreender como as mesmas se expressavam nas 

práticas pedagógicas. A pesquisa teve como referencial a teoria inaugurada por 

Moscovici. Como técnica de coleta foi utilizada a entrevista semi-estruturada; e, para 

análise, foram realizados procedimentos para a emergência de categorias. Os 

resultados evidenciaram que as representações sociais de gênero construídas pelas 

docentes são marcadas pelas desigualdades, na qual a mulher é culpabilizada pelas 

atitudes preconceituosas ou agressivas dos homens.   Mostraram, também, que essas 

representações expressam-se nas práticas pedagógicas de forma a propor uma 

transformação conservadora dos comportamentos e posturas apresentados pela 
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mulher. Freire (2002) conclui afirmando que as docentes parecem desejar que suas 

alunas  avancem  intelectualmente, mas  sem  alterar  seus comportamentos sociais. 

 

 Lima (2002) estudou as representações circulantes sobre cursos de 

capacitação entre 14 professores do Ensino Fundamental de quatro escolas públicas 

do município de João Pessoa/PB. Seu estudo centrou-se em três dimensões: 

concepções de capacitação, metodologias utilizadas pelos professores e pertinência 

dos conteúdos trabalhados. A investigação teve como suporte orientador a teoria 

originada por Moscovici. A trajetória metodológica consistiu na aplicação de 

entrevistas, cujos dados foram analisados com base na Análise de Conteúdo de 

Bardin. Os resultados apontaram para uma representação de capacitação docente 

descontínua e fragmentada, caracterizada por uma metodologia cansativa e 

ultrapassada. Quanto à última dimensão, o conteúdo desenvolvido pelos 

capacitadores, o  grupo  de  professores  entrevistados revelou  que há uma 

distância entre o que se debate nas capacitações e a realidade de sala de aula de 

modo a identificar esta dimensão como a mais negativa dos eventos de capacitação.            

 

 Para compreender as repercussões da formação continuada na 

implementação da informática na escola, Mendes (2002), por sua vez, estudou as 

representações sociais da informática na educação construídas por professoras. 

Colaboraram com o estudo 20 docentes que haviam participado, direta ou 

indiretamente, das formações específicas para a introdução da informática nas 

escolas da Rede Pública de Pernambuco. O referencial orientador da investigação 

foi a Teoria das Representações Sociais inaugurada por Moscovici. Como técnica de 

coleta de informações, foi utilizada a entrevista semi-estruturada; e, para a análise 

do material coletado, a Análise de Conteúdo. Os resultados evidenciaram que as 
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representações sociais da informática na educação elaboradas pelas professoras  

organizam-se  em  torno  das dimensões pedagógica, didática, pessoal, sócio-

política e organizacional. Mostraram, também, que as formações interferem, direta 

ou  indiretamente, no  processo  de   implementação  da   informática  na   educação.  

 

 Silva (2002) analisou as representações sociais de 25 professores de classes 

multisseriadas do município de Sirinhaém/PE sobre iniciativas de formação 

continuada. O referencial de base foi a Teoria das Representações Sociais de 

Moscovici. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados o Teste de 

Associação de Livre de Palavras, análise documental, questionário, diário de campo 

e o seminário. A Análise Fatorial de Correspondência e a Análise de Conteúdo foram 

utilizadas para a interpretação dos dados.  Conforme Silva (2002), os resultados 

evidenciaram que as iniciativas de formação continuada são tidas pelos  professores 

como uma contribuição para sua constituição profissional e desempenho da prática 

pedagógica. No  entanto, o  grupo  alerta  que a configurações de tais formações 

não contemplam  as  particularidades  das  classes multisseriadas   apontando, 

portanto,  para   a   necessidade   de   um   trato  mais   específico  dessa   realidade.   

 

 Para analisar as representações sociais de gênero nas aulas de Educação 

Física entre 24 estudantes de 7ª e 8ª séries, Barboza (2003) tomou como campo 

empírico uma escola pública que oferecia um programa de ensino para a disciplina 

com base na abordagem crítico-superadora. A discussão de gênero pautou-se em 

Scott e Louro, a de Educação Física na abordagem crítico-superadora, seguida da 

perspectiva teórica das representações sociais de Moscovici. Os instrumentos de 

coleta de dados foram a observação participante, a Técnica de Associação Livre e a 

entrevista semi-estruturada, procedendo-se a Análise de Conteúdo para as 
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interpretações dos dados. Os resultados mostraram que as representações da 

masculinidade,  feminilidade,  identidade  e  preconceito  apresentam-se  de  forma 

fixa   e  polarizada   revelando-se  constituinte  do  núcleo  central. O  

reconhecimento  dessas  questões  também  oscilou  entre  o  “natural”  e o 

“cultural”, configurados como  elementos  periféricos  dessas representações sociais.    

  

 Crusoé (2003) analisou as representações sociais de interdisciplinaridade 

entre professores de matemática comparando-as com as de docentes com outras 

formações. Compuseram o estudo 250 professores de Ensino Fundamental e Médio 

da cidade de Aracaju/SE. O estudo teve como suporte a Teoria das Representações 

Sociais como proposta por Moscovici e a abordagem estrutural de Abric; bem como 

a discussão sobre interdisciplinaridade de Fazenda e Japiassu. O estudo apresentou 

duas etapas: na primeira, aplicou-se um estudo piloto utilizando-se da entrevista 

semi-estruturada junto a quatro professores de Ensino Fundamental de uma escola 

particular visando apreender o problema de pesquisa. Na segunda etapa, fez-se uso 

do Teste de Associação Livre de palavras junto aos 250 docentes delineados para 

este estudo. A Análise Fatorial de Correspondência realizada através da aplicação 

do software tri-deux-mots, foi a técnica de análise adotada. Os resultados mostraram 

que as representações sociais de interdisciplinaridade que circulam estão articuladas 

as diferentes dimensões, quais sejam: sócio-afetiva, ética, cognitiva e didático-

pedagógico, sendo  esta  última  predominante entre os professores de  matemática.    

 

Amorim (2004) estudou as representações sociais de educação patrimonial e 

patrimônio elaboradas por 50 professores de História dos anos finais do Ensino 

Fundamental das Redes Municipais das cidades do Recife e Cabo de Santo 

Agostinho/PE. O estudo adotou como referencial a Teoria das Representações 
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Sociais proposta por Moscovici. O Teste de Associação Livre e a entrevista semi-

estruturada foram as técnicas de coleta de informações; e a Análise Fatorial de 

Correspondência realizada através da aplicação do software tri-deux-mots, e a 

Análise de Conteúdo foram as técnicas de análise adotadas. Os resultados, de 

modo geral, evidenciaram que o grupo representa a educação patrimonial a partir da 

visão de patrimônio como um bem material, predominantemente expresso nas 

edificações, relacionado com os grandes fatos e homens da história. Mostraram, 

também, que existe uma compreensão sobre o patrimônio cultural como uma 

expressão  das  relações  sociais,  porém  essa  compreensão  ainda  é   minoritária.  

  

A partir da hipótese de que a discriminação do magistério poderia estar 

relacionada à presença majoritária das mulheres nesse campo de atuação, Santos 

(2004) pesquisou as representações sociais do magistério construídas por 

professoras de escolas da Rede Pública Municipal de Caruaru/PE. Participaram 09 

docentes que lecionavam em turmas de 1ª série do Ensino Fundamental de duas 

instituições escolares. Fundamentaram a pesquisa as categorias centrais de gênero, 

como construção social; e de representações sociais, conforme Moscovici. A 

entrevista semi-estruturada foi utilizada como instrumento básico de coleta de 

informações; e a Análise de Conteúdo como técnica de análise. Os resultados 

mostraram que o magistério é representado como um campo socioprofissional 

importante, difícil e desvalorizado. Essa não valorização, porém, não diz respeito ao 

fato do campo ser constituído majoritariamente por mulheres, mas, sobretudo, à 

qualidade  da  política  educacional  para  os  anos  iniciais  do  Ensino Fundamental.   

 

 Silva (2004) analisou entre 121 professores de matemática da segunda etapa 

do Ensino Fundamental dos municípios de Igarassu, Cabo de Santo Agostinho e 
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Recife as representações sociais sobre o aluno da escola pública. Para melhor 

apreensão dos dados, a autora procedeu a uma análise comparativa com as 

representações que o grupo apresentava do aluno da escola privada. A discussão 

pautou-se na teoria de Moscovici e de Abric. Para coleta dos dados utilizou-se o 

Teste de Associação Livre de Palavra, procedendo-se a Análise Fatorial de 

Correspondência para sua análise. Os resultados apontaram a co-existência de duas 

representações:  uma  centrada  no  aluno  e  outra  em  seu contexto social.  

Quanto ao aluno da escola pública existe uma conotação positiva na primeira 

dimensão e negativa na segunda. Entre os alunos da escola privada prevalece uma 

conotação positiva, embora oscilante, na primeira dimensão  e  positiva  na segunda.  

 
 Para analisar as representações sociais de 14 professoras que atuam na 

Educação Infantil sobre o brincar, Freitas (2005) tomou como campo empírico duas 

escolas do município de Recife/PE. A literatura especializada tomou como referência 

autores a exemplo de Vygotsky, Kishimoto e Brougère, bem como o postulado 

teórico de Moscovici e Jodelet. Para a coleta de dados utilizou-se o questionário, a 

entrevista em profundidade e a semi-estruturada procedendo, em seguida, do uso 

da Análise de Conteúdo para a interpretação dos dados. Os resultados revelaram 

que as representações sociais das professoras sobre o brincar trazem dois aspectos 

interdependentes e fundamentais para o desenvolvimento da criança: o natural e o 

social. Freitas (2005) Alerta, ainda, para o sentimento das professoras  que sabem 

pouco sobre o brincar e suas criticas sobre a maneira como o sistema   escolar  trata  

a  Educação  Infantil  e  como  isso  reflete  nas  representações  sociais  do  brincar.   

 

 Silva (2005) tomando como sujeitos professoras graduadas em Pedagogia 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal da Cidade do 

Recife/PE, analisou as representações sociais do grupo sobre o museu. O respaldo 
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teórico fundamentou-se nas premissas de Moscovici, Jodelet e Abric. Dividida em 

duas fases, a pesquisa, a priori, constitui-se na aplicação do Teste de Associação 

Livre de Palavras com 50 professoras. Do total, 13 delas participaram da segunda 

fase que consistiu na aplicação de entrevistas semi-estruturadas, aplicadas 

juntamente a um questionário de perfil do grupo. Os dados foram interpretados à luz 

da Análise Fatorial de Correspondência e da Análise de Conteúdo de Bardin. Os 

resultados mostraram que as representações identificadas apontaram o museu 

como uma instituição plural onde diversas perspectivas podem ser  buscadas.  

Nesse sentido, o museu  foi  fortemente representado   pelas   professoras como  um  

lugar  da  história, da memória,  espaço  educativo,  sociocultural, bem como de arte.    

  

 Albuquerque (2007) analisou as representações sociais de inclusão escolar 

de alunos com deficiência entre 43 professoras que atendiam a este grupo em 

classe regular de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública 

Municipal de Jaboatão dos Guararapes/PE. O recorte bibliográfico pautou-se na 

teoria proposta por Moscovici e na literatura especializada da área. Os instrumentos 

de coleta dos dados foram a entrevista semi-estruturada e a Técnica de Associação 

Livre de Palavras. As entrevistas foram analisadas com base nas orientações de 

Bardin e a Associação Livre na freqüência de evocação. A despeito do discurso 

circulante sobre inclusão os resultados apontaram para uma representação social 

que é um verdadeiro amálgama que agrega um conteúdo geral centrado em 

elementos como mera inserção do aluno, aprendizagem lenta, complemento ausente 

(falta  de apoio e preparação  técnico-profissional) e   desvelo (amor, paciência, etc.).  

 

 Para analisar as representações sociais da função de coordenação 

pedagógica entre 55 coordenadores de escolas municipais de diferentes RPA’s que 

atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, Arribas (2008) utilizou-se do 
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questionário e do Teste de Associação Livre de Palavras. Para referencial de análise 

baseou-se na teoria inaugurada por Moscovici e na literatura especializada da área. 

Os dados das entrevistas foram analisados com base nas orientações de Bardin e a 

associação livre na freqüência de evocação. A autora afirma que os coordenadores 

concentraram suas representações em três componentes: mediação e articulação do 

trabalho pedagógico, desenvolvimento da atividade de formação, busca por 

aperfeiçoamento e crescimento profissional e, por fim, compromisso profissional e a 

responsabilidade social. Pontua que essas representações devem ser consideradas 

pelos sistemas educacionais como condição para se repensar a função desse ator 

social  através  da  implementação  de  políticas públicas de valorização profissional.  

  
Ao analisarmos os trabalhos apresentados, contatamos que diversos tem sido 

os objetos de representação pesquisados no âmbito das investigações em 

representações sociais no Mestrado em Educação da UFPE. Encontramos os 

seguintes objetos: supervisão escolar, qualidade da educação, estágio 

supervisionado, didática, sucesso e fracasso escolar, escola e escolarização, projeto 

político-pedagógico, uso do computador na escola, educação especial, gênero, 

cursos de capacitação, informática na educação, classes multisseriadas, 

interdisciplinaridade, educação patrimonial e patrimônio, magistério, o aluno da 

escola pública, o brincar, museu, inclusão escolar e coordenação pedagógica. Os 

sujeitos que representam são, em sua maioria, professores da educação básica (15). 

Os demais tiveram como sujeitos: docentes do ensino superior (01), docentes  e 

alunos do ensino superior (01), alunos da educação básica (01), supervisores (01), 

coordenadores (01),  conselheiros (01),   pais  e  alunos   da  educação   básica (01). 

 

No que concerne aos procedimentos de coleta de informações utilizados para 

identificar as representações sociais estudadas, também constatamos uma 
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diversidade. Porém, percebemos que a maioria (19) fez uso da entrevista. Na 

seqüência aparecem  o questionário (10), a Técnica de Associação Livre de 

Palavras (09), a observação (02),  documentos (02), diário de campo (02), grupo 

focal  (01), desenhos  (01)  e  seminário (01). Cumpre destacar que mais da metade 

dos trabalhos analisados utilizaram mais de um procedimento de coleta. Dentre  os  

procedimentos  de  análise  que os  autores  afirmam  ter  utilizado  para  chegar  

aos resultados finais dos seus estudos,  encontramos  os   seguintes:  Análise   de   

Conteúdo (18), Análise  Fatorial   de   Correspondência   (05), categorias  (02) e o 

cálculo de freqüências (02). É prudente mencionar, porém, que um dos estudos não   

informou como analisou as informações coletadas durante  o  trabalho    de    campo.  

 

 O levantamento da produção do conhecimento em representações sociais 

apresentado nos possibilita reafirmar o acentuado ritmo de desenvolvimento dessa 

teoria, bem como identificar pistas acerca do que e como se tem pesquisado.  

Embora os trabalhos não incidam sobre a produção do conhecimento total 

processada no campo da educação, nos permitiu identificar, tendo em vista a 

complexidade e diversidade dos fenômenos: os objetos estudados, sujeitos que 

representam, os procedimentos de coleta e de análise utilizados. Reforçamos que 

mesmo considerando as diversas possibilidades de estudar o fenômeno das 

representações e seu valor heurístico para a pesquisa em educação, não podemos 

perder de vista quando se adota esse aporte teórico-metodológico os 

questionamentos de Jodelet (2001), quais sejam: quem sabe e de onde sabe? O 

que sabe e como sabe? Sobre o que sabe e com que efeitos? Tais questões 

sinalizam para três aspectos a serem explorados no campo das representações: 

condições  de  produção,   processos  de  circulação  e  seu estatuto epistemológico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

3º CAPÍTULO - PERCURSO METODOLÓGICO 
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3.1 A abordagem qualitativa de pesquisa 

 

Segundo André (1999), a abordagem qualitativa de pesquisa tem suas raízes 

no final do século XIX quando os cientistas sociais, frente à atitude tradicional 

positivista de aplicar ao estudo das ciências humanas os mesmos princípios e 

métodos das ciências naturais, passaram a questionar se a dinamicidade e a 

complexidade dos fenômenos humanos poderiam  ser alcançadas por um paradigma 

normativo. Nesse contexto, começa a surgir, nas ciências sociais, uma nova visão 

de conhecimento  que se tornou conhecida como idealista-subjetvista. Assim, ao 

mesmo  tempo em que  ganha  força  os  modelos  “alternativos” ao positivismo, 

posteriormente  reunidos  sob  o   rótulo  de  “paradigma   qualitativo”,  há  a  crítica  

a  concepção  positivista  de  ciência, que restringia as ações e construções 

humanas   ao   observado  e  quantificado. Nesse   sentido,  podemos   afirmar   que:   

     

Não aceitando que a realidade seja algo externo ao sujeito, a corrente 
idealista-subjetivista valoriza a maneira própria de entendimento da 
realidade pelo indivíduo. Em oposição a uma visão empiricista de 
ciência, busca a interpretação em lugar da mensuração, a descoberta 
em lugar da constatação, valoriza a indução e assume que fatos e 
valores estão intimamente relacionados, tornando inaceitável uma 
postura neutra do pesquisador (ANDRÉ, 1999, p. 17).  

 

Nessa linha, André (1999) afirma que é com base nesses princípios expostos 

por estudiosos das ciências humanas e sociais que o conhecimento da realidade 

deixa de ter um significado idealista estável e passa a ser interpretado e 

reinterpretado de forma situada. Ou seja, o pesquisador ao iniciar qualquer tipo de 

busca, deve observar os atores sociais imersos em um determinado contexto no 

qual estes realizam suas ações e desenvolvem seus modos de vida tomados como 

fundamentais, pois a compreensão do significado de um evento ou comportamento 
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só é possível em função do entendimento das inter-relações que emergem de uma 

dada situação social. Assim, a autora descartando a premissa de que não se é 

possível apreender as ações e construções humanas de forma imediata, pontua que 

a concepção idealista-subjetivista de conhecimento dá origem a uma nova forma de 

pesquisa denominada de “naturalística” por alguns autores e “qualitativa” por outros.  

 

Segundo André (1999), nos anos de 1980 a abordagem qualitativa tornou-se 

popular entre os pesquisadores da área de educação havendo, inclusive, inúmeras 

publicações que procuravam caracterizar o “novo paradigma”. Lüdke e André (1986) 

afirmam que entre as muitas tentativas de configuração da nova abordagem, 

disponíveis na literatura, destacam-se a de Bogdan e Biklen (1982)21  que discutem 

questões ligadas tanto aos seus fundamentos teóricos quanto aos procedimentos 

metodológicos. Assim, ao discutir o conceito de pesquisa qualitativa os autores 

apresentam cinco características básicas que configuram esse tipo de estudo, quais 

sejam: o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação 

que está sendo investigada; dados ricos em descrição de pessoas, situações e 

acontecimentos; preocupação em verificar como dado “problema” se manifesta nas 

interações cotidianas; tentativa de capturar a perspectiva dos participantes e a idéia 

de  que  as  hipóteses se consolidam basicamente a partir das inspeções dos dados.       

 

André (1999) salienta que embora as variadas tentativas de configuração da 

pesquisa qualitativa sejam razoavelmente extensas e estejam se proliferando cada 

vez mais, essa nova abordagem, por carregar a uma falsa oposição qualitativo-

quantitativo, deu margem a muitos equívocos. Assim, vários trabalhos têm se 

                                                 
21 BOGDAN,  R.; BIKLEN, S.K. Qualitative  Research  for Education . Boston,  Allyn  and  Bacon,  
Inc., 1982. 
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denominado “qualitativos” simplesmente por não fazerem uso de dados numéricos 

ou por adotar técnicas de coleta consideradas de natureza qualitativa como a 

observação, por exemplo. Frente ao emprego do termo “pesquisa qualitativa” de 

forma genérica e extensiva a autora aponta a necessidade de reservar os termos 

qualitativo e quantitativo para designar o tipo de dado obtido mediante a imersão no 

campo. A questão que se coloca, portanto, não é se as abordagens que se utilizam 

de  materiais  quantitativos são mais ou menos adequadas para o estudo dos 

objetos sociais do que as que utilizam os materiais qualitativos. Mas, sim, a 

pertinência do enfoque para obter o ângulo mais adequado do problema investigado.    

 

 
Diante do exposto, convém lembrar a pertinência da abordagem qualitativa 

para este estudo, pois, conforme Spink (1995), a Teoria das Representações Sociais 

tem por objetivo entender a construção da realidade na interface entre explicações 

cognitivas, investimentos afetivos e demandas concretas derivadas das ações do 

cotidiano. É, pois, partindo do entendimento de que as representações sociais 

encontram-se ligadas, enquanto fenômenos psicológico e cognitivo, à dinâmica e a 

energética das interações sociais, que buscamos compreender os sentidos 

atribuídos à avaliação processual pelas professoras alvo deste estudo. A fim de 

oferecer novos elementos para garantir maior aproximação dessas representações 

sociais, esta pesquisa faz uso de uma abordagem plurimetodológica.  Isso porque, 

as representações são construções interpretativas da realidade que se efetivam a 

partir de diferentes contornos e matizes construídos com base nas experiências de 

interação com os objetos sociais. Isto é, as representações sociais não são meras 

reproduções,  nem tampouco reações exteriores, mas são construções dinâmicas  se 

configuram em função do contexto social em que os sujeitos se encontram inseridos.   
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3.2 Procedimentos de coleta de informações: a obser vação e a entrevista  

semi-estruturada  

 

Tendo como objetivo analisar as representações sociais de avaliação 

processual construídas por professoras dos anos ini ciais do Ensino 

Fundamental  da  Rede  Municipal  da  cidade do Rec ife/PE , dividimos a pesquisa 

em duas fases. Na primeira, buscando obter informações sobre a realidade dos 

atores sociais em situações naturais de modo a elucidar as significações atribuídas 

pelas professoras a avaliação processual, fizemos uso da observação visto que o 

conhecimento da realidade na qual os indivíduos realizam suas ações e 

desenvolvem seus modos de vida tem um valor imprescindível para alcançar dos 

atores sociais uma compreensão de suas representações . Na  segunda  fase,  para  

aprofundar  e  garantir  uma  maior  aproximação  das  nuanças,  sentidos  e  

significados atribuídos à avaliação enquanto processo, utilizamos a entrevista  semi-

estruturada. Sua  utilização  é  propícia  porque, como  admite  Moscovici (1995), 

nas conversações também  são  veiculados  valores  que  permitem  ao  pesquisador 

aproximar-se   mais   dos   objetos   simbólicos,   como   as   representações sociais. 

 

3.2.1 A observação 

 

Segundo Lüdke e André (1986), a observação, utilizada como um dos 

principais  procedimentos  de  investigação  ou  associada  a outros, tem ocupado 

um  lugar  privilegiado nas  novas  abordagens  de  pesquisa  educacional. 

Conforme  as autoras, a observação, que se realiza através do contato direto e 

intenso  do pesquisador com os atores sociais e seu contexto, é utilizada na 

pesquisa qualitativa, sobretudo, por possibilitar a apreensão de significados, ações e 
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sentidos que se encontram impregnados na cultura de um grupo. Dessa forma, 

podemos  afirmar  que  a  observação  tem  se  apresentado  como um  

procedimento  indispensável  quando  se  deseja  compreender  a  singularidade e a 

construção  de   sentidos   das  ações   humanas   de  modo   a  colocar  em  relevo  

a   existência  dos  significados   que   são   construídos  sob  diferentes  

perspectivas   pelos   atores   sociais   acerca   de  um dado objeto de conhecimento.  

 

Para Lüdke e André (1986), um trabalho de campo de inspiração qualitativa 

que pretenda compreender os significados e as ações que brotam da cotidianidade 

vivida pelos sujeitos sociais necessita ser controlado e sistematizado. Isso significa 

dizer que, apreender as diferentes perspectivas de significados e relevâncias 

atribuídas à realidade por um determinado grupo social requer um planejamento 

cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa por parte do pesquisador, que 

precisa ter clareza quanto aos propósitos do estudo e do papel que desempenha. 

Caso contrário, torna-se inviável ao pesquisador avançar na explicação e 

compreensão da totalidade do fenômeno em seu contexto, dinamismo e relações. As 

autoras reforçam  essa  compreensão afirmando  que  nas  abordagens  qualitativas: 

 
  

Planejar a observação significa determinar com antecedência ‘o que’ 
e ‘o como’ observar. A primeira tarefa, pois, no preparo das 
observações é a delimitação do objeto de estudo. Definindo-se 
claramente o foco da investigação e sua configuração espaço-
temporal, ficam mais ou menos evidente quais aspectos dos 
problemas serão cobertos pela observação e qual a melhor forma de 
captá-los. Cabem ainda nessa etapa as decisões mais específicas 
sobre o grau de participação do observador, a duração das 
observações etc. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 25-26).    
 

 

A pesquisa de Jodelet (2005) sobre a representação social da loucura que 

relata a história de uma comunidade rural francesa, em cujo seio doentes mentais 

eram acolhidos e confiados para abrigo, convivência, vigilância e cuidados, tem se 
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constituído no  campo  das representações sociais como um bom  exemplo  de 

pesquisa e  nos possibilita  ter uma  idéia  da  amplitude  e  alcance  quanto ao 

objeto, sujeitos, contexto, bem como as estratégias empregadas para a construção 

de seu objeto de estudo. Assim, ao explorar durante quatro anos uma situação de 

proximidade com doentes mentais, a pesquisa da referida autora envolveu várias 

etapas e utilizou uma variedade de procedimentos, dentre os quais, a observação 

participante. Esse procedimento de coleta de dados empregado por  Jodelet (2005) 

lhe permitiu ver, sob uma lente de aumento, as formas de contato que a  

comunidade  estabelecia  com  os  doentes  mentais, em  diferentes lugares e    

ocasiões e, em  decorrência  dessa relação  direta,  apreender as representações 

sociais  da   loucura   que  se   encontravam    difusas   no    âmbito   da  vida   diária.      

 

Coerente com o que estudamos sobre observação e sua aplicação aos 

estudos em representações sociais, buscamos a partir das sessões de observações, 

seguidas de registro posterior, apreender pistas sobre saberes, práticas e crenças 

que são (re) criadas nas experiências diárias da prática avaliativa em sala de aula de 

modo a analisar e discutir as representações sociais de avaliação processual. Isto é, 

buscamos trabalhar sobre o campo das produções simbólicas do cotidiano, onde se 

expressam os saberes e as práticas dos sujeitos sociais, visto que a Teoria das 

Representações Sociais têm pressupostos que demandam um entendimento de que 

o registro simbólico expressa não apenas saber sobre o real, mas também das 

identidades, as tradições e as culturas que dão forma a um modo de vida 

(JOVCHELOVITCH, 2005). Nesse sentido, as observações foram planejadas a partir 

de um roteiro (APÊNDICE A) que buscou inicialmente caracterizar o grupo - classe, 

já que todo saber é gerado no campo social em que está inserido para, em seguida, 

explorar  elementos simbólicos  referentes  à  prática  avaliativa  no contexto escolar.  
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3.2.2 A entrevista semi-estruturada  

  

Conforme Lüdke e André (1986), a entrevista representa ao lado da 

observação, um procedimento básico para a coleta de informações. Para as autoras, 

através dela, o pesquisador, que age guiado por uma situação de interação com os 

atores sociais, tende a fazer uma espécie de mergulho em profundidade no interior 

do grupo de modo a levantar informações consistentes sobre práticas, crenças, 

atitudes, opiniões, valores e normas no intuito de compreender como cada um 

destes sujeitos percebe e significa sua realidade. Segundo as autoras, as entrevistas 

podem ser estruturadas e não-estruturadas. Nestas últimas, o entrevistado aborda 

livremente a sua experiência pessoal a respeito do tema proposto. Nas primeiras, 

em contrapartida, pressupõem-se perguntas previamente formuladas. Destacam, 

entretanto, que há formas que articulam essas duas modalidades caracterizando-se 

como entrevista semi-estruturada, a qual adotamos neste estudo, já que se 

desenrola  a  partir de um esquema básico de orientação,   mas    não    rigidamente.   

 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que a entrevista semi-estruturada foi 

privilegiada, neste estudo, porque oferece ao entrevistador a possibilidade de 

assumir um papel ativo no trabalho de campo. Ou seja, esse tipo de entrevista ao 

ser guiado por questões, de  alguma  forma, já  organizadas  na  estrutura cognitiva 

do pesquisador, tende a permitir que o entrevistador possa, no  momento  que achar 

oportuno, fazer perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras  

ou  ajudar  a  recompor  seu contexto, caso o participante da pesquisa tenha “fugido”  

ao  tema  ou  apresente  dificuldades com ele. Outra característica marcante  da  

entrevista  semi-estruturada  e,  por  nós  privilegiada,  é  o  fato  dos participantes  

da  pesquisa  terem  a  liberdade  e  a  espontaneidade  necessárias para  abordar  
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aspectos  de  sua  experiência  pessoal  o  que, por  sua  vez, tende  a  enriquecer  a  

investigação. Triviños  (2006) reforça  essa  compreensão  ao  afirmar que,  de  

modo  geral,  podemos   entender   a   entrevista    semi-estruturada   como    sendo:    

   
aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 
teorias e hipóteses, que interressam à pesquisa, e que, em seguida, 
oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses 
que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente 
a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco 
principal colocado pelo investigador, começa a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa (2006, p.146).    

 

O estudo desenvolvido por Moscovici (1978) sobre a representação social da 

psicanálise caminha nesse sentido, pois o autor ao analisar a penetração de uma 

teoria científica (a psicanálise) no pensamento comum e seu poder de criação da 

realidade social, buscou capturar a maneira como os atores sociais encaravam as 

questões focalizadas. Algum tempo depois, como vimos, Jodelet (2005) fez ressoar 

as falas dos hospedeiros da loucura nas entrevistas que realizou como parte 

integrante da última fase de sua pesquisa. A entrevista pode, portanto, ser o 

principal procedimento ou, ainda, assumir posição de complementaridade. Em 

ambos os casos, ela deve se apresentar para muito além de um instrumental que 

visa resgatar discursos superficiais e falaciosos. Conforme sugere Paredes (2005) 

ela seria “o nó do enlace com que o pesquisador se encanta e se entremete, pela  

via do  discurso,  nas circunstâncias  da  vida  cifradas  nos  códigos  de   percepção,  

no  mapa   do  incidiário   da   memória  e   da  afetividade  dos  depoentes”  (p. 132).     

 

Foi, portanto, para aprofundar e estabelecer uma maior aproximação dos 

significados que emergem da cotidianidade vivida pelas professoras acerca da 

avaliação processual que utilizamos a entrevista semi-estruturada. De caráter 

interacional e flexível, este recurso apresenta-se  como uma ferramenta fundamental 
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para nosso estudo, porque tem sido um procedimento amplamente privilegiada por 

Jodelet (2001) existindo, inclusive, um consenso entre os seguidores da teoria sobre 

seu papel vital no levantamento do conteúdo das representações que circulam e se 

constroem mediante a comunicação (ver, por exemplo, Lins, 2000; Freire, 2002; 

Santos, 2004; e Albuquerque, 2007). O próprio Abric (1994)22, conforme sá (1998; 

2002) que desenvolveu um método de orientação experimental, afirma que a 

entrevista constitui um procedimento indispensável em qualquer estudo em 

representações sociais. É, portanto, na tentativa de aprofundar as representações 

sociais de avaliação processual que buscamos com base em um roteiro (APÊNDICE 

B) caracterizar  as  professoras  participantes da pesquisa para, em seguida, 

explorar   elementos   simbólicos   alusivos   à   prática   avaliativa  na  sala  de  aula.      

 
Em linhas gerais, podemos dizer que, coerentes com os preceitos teóricos 

das representações sociais, a observação e a entrevista semi-estruturada 

constituem-se como elementos importantes para qualquer pesquisa que se esforce 

em atingir a compreensão de significações atribuídas pelos sujeitos a determinados 

fenômenos da realidade. Neste caso, em particular, os procedimentos selecionados 

para esta pesquisa atuaram no sentido de possibilitar as professoras traduzirem a 

maneira como expressam a realidade, explicam-na e justificam-na em função da 

prática avaliativa processual permitindo, desta forma, ampliar a compreensão de 

contextos culturais, cujas significações ultrapassem o nível espontâneo. Por fim, é 

válido dizer que os critérios utilizados para selecionar os procedimentos de 

investigação se ateve ao fato dos mesmos terem possibilitado maior aproximação 

com o universo e fenômeno pesquisado, bem como permitirem, por triangulação, 

analisar   as   diferentes   articulações   e   tramas   do   objeto   alvo   deste   estudo. 
                                                 
22 ABRIC, Jean-Claude. Méthodolie de recueil des représentations sociales. In: ___ (Ed). Pratiques 
Sociales et Représentations . Paris: PUF, 1994 (p.59-82). 
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3.3 Campo empírico e participantes da pesquisa  

 

3.3.1 Campo empírico  

 

O campo empírico delineado para esta pesquisa contemplou instituições 

escolares da Rede Municipal de Ensino do Recife/PE, que desde 2001 

implementaram o sistema de Ciclos de Aprendizagem em substituição da 

organização do Ensino Fundamental em séries. A escolha deste campo deveu-se ao 

fato da referida rede vir suscitando uma maior discussão e revisão das tendências 

dominantes de avaliação no intuito de instituí-la como instrumento de auto-regulação 

do processo educativo. A escolha do campo empírico obedeceu também ao critério 

de ter sido nesses espaços presenciados, apesar da proposta inovadora, práticas 

avaliativas que sinalizavam limitar-se ao julgamento de resultados do desempenho 

do aluno. Isso  mostra que é em função do conhecimento e envolvimento com  a  

proposta que a amplitude da mudança assumida pelos ciclos de aprendizagem  

pode, ou  não, ser  promissora  para a  democratização   das    práticas    avaliativas. 

 

 

Ainda em relação ao nosso campo, vale salientar que a Secretaria de 

Educação de Recife/PE ao implementar os ciclos tem ido além da busca pela 

regularização do fluxo escolar ao demandar mudanças na concepção de 

conhecimento, aprendizagem, do espaço e do tempo escolar e na própria função da 

avaliação, que tem sido a mais diretamente “abalada” dentre todas as práticas e 

rotinas escolares. Assim, a política de ciclos ao desestabilizar a tradicional lógica de 

organização do trabalho escolar tem impulsionado professores a instituir uma prática 

docente que se paute  numa educação de qualidade para todos. Isso sugere a 

organização de um trabalho que viabilize e estimule a apropriação e  construção do 

conhecimento pelo aluno por meio de uma prática avaliativa que apóie 

encaminhamentos e decisões frente às dificuldades, dúvidas  e  avanços do  mesmo.    
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3.3.2 Participantes  

 

Participaram da  pesquisa  vinte  professoras  de  escolas  da Rede  Municipal 

de Ensino do Recife/PE que se localizam na RPA 5 e que lecionavam em turmas 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Compôs a primeira fase do estudo duas 

professoras que tiveram cada uma delas suas práticas avaliativas observadas num 

total de 60h:00min a fim de nos aproximarmos de suas representações sociais de 

avaliação processual. Na segunda fase, utilizamos a entrevista semi-estruturada que 

foi realizada com as vinte professoras do campo empírico delineado incluindo, nesse 

grupo, as docentes que tiveram suas práticas observadas. Conforme evidenciamos, 

nosso intuito com o uso da entrevista semi-estruturada foi buscar aprofundar e 

esclarecer   aspectos   observados  a  fim  de  garantir  uma  maior  aproximação  

das   representações   sociais  de   avaliação   processual   construídas   pelo  grupo.    

 

Na definição da amostra foram privilegiadas as professoras graduadas em 

Pedagogia que tinham iniciado a formação acadêmica na década de 1990. Para 

mapeamento das participantes realizamos um estudo exploratório que a partir de 

elementos relacionados à formação acadêmica e atuação profissional localizou na 

rede esse grupo de professoras (APÊNDICE C). A definição desse critério deveu-se 

ao fato de que as docentes formadas nesse período apresentariam uma formação 

acadêmica mais atualizada e de certa forma coerente com as tendências mais atuais 

do avaliar. Isto é, o conhecimento acadêmico construído sobre avaliação daria 

suporte às  professoras para uma atuação voltada a regulação contínua das 

aprendizagens dos alunos. A escolha do grupo também se deveu ao fato de ser, no 

início da escolarização, que a avaliação exerce presença marcante e, muitas vezes, 

decisiva  no  engajamento, ou  não, dos  alunos em  seu contexto social mais amplo. 
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O grupo participante da pesquisa é composto exclusivamente por 

professoras. Elas, no entanto, apresentam características distintas. Quanto à 

formação acadêmica, por exemplo, podemos afirmar que se trata de um grupo com 

uma   formação que varia de  graduação  até  pós-graduação  (scricto-sensu). 

Apesar  da  diversidade de níveis de formação, podemos observar que a maioria, 

oito  delas, tem  pós-graduação  (lato-sensu)  concluída e apenas uma das 

professoras  possui  pós-graduação (stricto-sensu), conforme mostra a TABELA 1. 

Outro  elemento  que  merece  destaque  quanto  a  essa  variável  diz respeito  ao  

fato  de  que  apenas  quatro  das  participantes  da pesquisa  não fizeram o  

Normal-Médio  (Antigo Magistério)  e  somente   uma   delas   concluiu   mais  de   

um    curso    de    nível    superior, no    caso,  a    graduação    em   Serviço   Social.                  

 

 TABELA 1 
  

 
Formação acadêmica das professoras 

 
n = 20 

 
Nível de formação  f % 

Pós-graduação (scricto-sensu)  

Pós-graduação (lato-sensu)  

Pós-graduação (lato-sensu) - cursando 

Graduação  

01 

08 

05 

06 

05,00 

40,00 

25,00 

30,00 

TOTAL 20 100 

    

         As participantes desta pesquisa também apresentam um panorama bem 

diversificado quanto à faixa etária, encontram-se entre vinte e seis e sessenta anos 

de idade. Embora haja uma variação quanto à faixa etária das professoras, 

observamos que a maioria, seis delas, encontra-se com idade entre trinta e um a 

trinta  e  cinco  anos, conforme mostra a  TABELA 2. Assim, podemos dizer que se 
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trata  de  um  grupo  relativamente jovem  já  que  são  apenas  sete  as  professoras  

que  se  inscrevem na  faixa  etária  de quarenta  e  um  a  sessenta  anos de  idade.    

 

 

TABELA 2 
 

Faixa etária das professoras  
 

 
n = 20 

 
 

Faixa etária  f % 

26 -30 

31 - 35 

36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 

56 -60 

04 

06 

03 

03 

03 

00 

01 

20,00 

30,00 

15,00 

15,00 

15,00 

00,00 

 05,00 

TOTAL 20 100 

 

 

O tempo de serviço das participantes também é bem variado. Isto é, oscila 

entre um e trinta e cinco anos, de acordo com a TABELA 3. Também o tempo de 

atuação na Rede Municipal de Ensino do Recife/PE é diversificado, variando de um 

a trinta anos. Embora o grupo seja composto desde docentes iniciantes até 

professoras em final de carreira, a maioria, nove delas, possui entre um a cinco anos 

de exercício profissional, conforme ilustra a TABELA 4. É válido pontuar, ainda, que 

das participantes do estudo, catorze delas, mantém vínculo profissional com outros 

municípios da  Região  Metropolitana  como  Olinda   e  Jaboatão  dos   Guararapes.         
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TABELA 3 
 

Tempo de serviço das professoras (em anos)  
 

n = 20 
 

Tempo de serviço  f % 

 01 – 05 

06 - 10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 – 35 

04 

04 

03 
 

04 
 
 

03 
 

01 
 

01 

20,00 

20,00 

15,00 

20,00 

15,00 

05,00 

05,00 

TOTAL 20 100 

 
   

 

TABELA 4 
  

Tempo de serviço das professoras na rede municipal (em anos) 
 

n = 20 
 

Tempo de serviço na rede 

municipal 

 

 f 

 

% 

01 – 05 

06 - 10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 – 30 

09 

03 

02 
 

03 
 

01 
 

02 

45,00 

15,00 

10,00 

15,00 

05,00 

10,00 

TOTAL 20 100 
 

 
   

No  que  diz  respeito  a   variável   ciclo  que   leciona,   podemos  dizer  que  

a    atuação   das   professoras   se   efetiva   nas   turmas   de   primeiro   e segundo  

ciclos23 de  aprendizagem,  exceto  nas   de  primeiro  ano  do  segundo ciclo,  

                                                 
23O Ensino Fundamental é dividido em quatro ciclos, tendo o primeiro deles duração de três anos 
(admitindo a matrícula inicial das crianças aos seis anos de idade) e os três subseqüentes, duração 
de dois anos cada. Os anos iniciais do Ensino Fundamental, nosso foco, encontram-se organizado 
em  dois  ciclos  assim  designados: primeiro  ciclo (1º, 2º e 3º anos) e   segundo  ciclo  (1º e 2º anos).            
  



 125

conforme  evidencia   a  TABELA  5. É   válido   salientar  que  embora  a  atuação  

das  professoras  participantes  seja  bem  diversificada,  demonstra  haver uma  

concentração   significativa   em   turmas   de  1º   ciclo   do    Ensino    Fundamental.  

 

 
TABELA 5 

 
Turmas em que as professoras lecionam  

  
n = 20 

 
Ciclo que leciona  f % 

1º ano do 1º ciclo 

2º ano do 1º ciclo 

3º ano do 1º ciclo 

2º ano do 2º ciclo 

 

04 

05 

06 
 

05 

20,00 

25,00 

30,00 

25,00 

TOTAL 20 100 

 
  

O período em que as professoras iniciaram a formação inicial também é 

variado. De acordo com a TABELA 6, a formação inicial das professoras aconteceu 

entre 1990 e 2004. Entretanto, há uma predominância significativa de professoras, 

onze delas, que iniciaram a graduação entre os anos de 2000 a 2004. Em 

contrapartida, apenas duas das docentes iniciaram seus cursos entre os anos de 

1990 a 1994. A conclusão da graduação pelo grupo ocorreu no período 

compreendido entre 1994 e 2008, conforme indica a TABELA 7. No entanto, há uma 

predominância significativa de um grupo de docentes, onze delas, que concluiu a 

graduação entre 2004 e 2008. Ao se focalizar o período de término da graduação 

das docentes, podemos reafirmar que o grupo apresenta  uma  formação atualizada.    
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TABELA 6 

 
Período em que as professoras realizaram a graduaçã o 

 
n = 20 

 
Início da graduação  f % 

1990 -1994 

1995 -1999 

2000 -2004 

02 
 

07 
 

11 

10,00 

35,00 

55,00 

TOTAL 20 100 

 

  

TABELA 7 

 

Período em que as professoras concluíram a graduaçã o  

 

n = 20 

 
Término da graduação  f % 

1994 -1998 

1999 - 2003 

2004 - 2008 

02 

07 
 

11 

10,00 

35,00 

55,00 

TOTAL 20 100 

 
 

 

Quanto a variável instituição onde concluíram a graduação, podemos dizer, 

de acordo com a TABELA 8, que as professoras obtiveram titulo de graduação em 

instituições particular e pública de ensino superior. Observamos, entretanto, que há 

uma concentração dos cursos de Pedagogia que foram oferecidos junto a 

Universidade Federal de Pernambuco/UFPE e Universidade de Pernambuco/UPE. 

Entretanto, a maior oferta incide no curso de graduação oferecido pela UFPE, ou 

seja, treze das docentes obtiveram titulação de Pedagogia junto a esta instância 

formadora. É valido pontuar, ainda, que uma das participantes possui formação 
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acadêmica em dois espaços institucionais distintos, quais sejam: UFPE e UPE. 

Nesta ela cursou Pedagogia e naquele espaço de formação concluiu Serviço  Social.    

  
TABELA 8  

 

 Instituições em que as professoras concluíram a gr aduação 

 

n = 20 

 

Instituição formadora  f % 

UFPE 

UPE 

FAFIRE 

UNICAMP 

UFPE / UPE 

13 

04 

01 

01 

01 

65,00 

20,00 

5,00 

5,00 

5,00 

TOTAL 20 100 

 
 

No decorrer deste trabalho, as duas professoras participantes da primeira 

fase do estudo em que realizamos as observações serão identificadas pelos nomes 

fictícios de Estela e Clara. Na segunda fase, em que realizamos as entrevistas semi-

estruturadas, as vinte professoras serão identificadas pelo código: a letra maiúscula 

“P” indicando a palavra professora, seguida do número de ordem do protocolo das 

entrevistas e das iniciais referentes ao seu nível de formação acadêmica, no caso, 

“PG” (Pós-Graduação), “CPG” (Cursando Pós-Graduação) e “G” (Graduação). Por 

exemplo, P03PG significa: Professora de protocolo Nº. 03, Pós-Graduada. As 

professoras que tiveram suas práticas observadas terão acrescidas as letras “E” e 

“C” após a letra inicial “P” de identificação da palavra professora, visto que ambas 

são codificadas em função das letras iniciais de seus respectivos nomes fictícios. 

Assim, PC06PG  significa:  professora  Clara  de  protocolo  N°.  06,   Pós-Graduada.  
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3.4 Procedimentos de coleta 

 
   
  Conforme já evidenciamos, nosso objetivo com esta pesquisa centrou-se em 

analisar as representações sociais de avaliação pro cessual construídas por 

professoras  dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Mun icipal da 

cidade do Recife/PE . Para tanto, consideramos como critério definidor que as 

participantes apresentassem uma formação acadêmica atualizada e de certa forma 

coerente com as atuais tendências teóricas acerca do avaliar, que vêm propondo 

uma prática avaliativa focada na atuação contínua e indissociável do processo 

educativo de modo que seja orientado para a regulação individualizada das 

aprendizagens. Buscando identificar as participantes que atendessem aos critérios 

referidos, iniciamos  nosso  percurso  em  campo  realizando um estudo exploratório.               

 

3.4.1 O estudo exploratório 

 

O estudo exploratório realizado com a finalidade de definir as participantes da 

pesquisa buscou a partir de alguns elementos relacionados à formação acadêmica e 

a atuação profissional caracterizar o grupo de professoras. Realizamos o estudo 

exploratório com noventa professoras24 no mês de maio de 2008, juntamente a 

quinze escolas municipais da RPA 525 que se localizam em diferentes bairros, quais 

                                                 
24

    Embora não tenhamos delineado para a composição da amostra sujeitos participantes que fossem 
apenas do sexo feminino, nos deparamos, no contato com o campo empírico, com esse grupo e,  
portanto, em  virtude  dessa  constatação  redefinimos  esta  variável   na   composição   da   amostra.   
   
25 A  cidade  do  Recife  encontra-se  dividida  em  seis  Regiões  Político-Administrativa/RPA’s. A   
Região  Sudoeste -  RPA 5, em particular, limita-se  com  os  municípios  de São Lourenço da Mata e 
Jaboatão a oeste; ao  norte  com  a  RPA  4,  ao  sul  com  a  RPA 6  e a  leste  com  o  braço  morto  
do  Rio   Capibaribe. É formada por  16  bairros:  Afogados,  Bongi,   Mangueira,   Mustardinha,   San  
Martin,  Areias,   Caçote,   Estância,  Jiquiá,  Barro,  Coqueiral,  Curado,  Jardim  São  Paulo,  
Sancho,  Tejipió e Totó. A região   apresenta  também importantes eixos viários a exemplo da 
Avenida Recife,  Avenida José Rufino, Avenida São Miguel,  além  da  BR 101  e  o  ramal  do   metrô. 
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sejam: Tejipió, Jardim São Paulo, Areias, Barro, Estância, Caçote, San Martín, 

Mangueira  e  Mustaridinha.  Buscamos  privilegiar,  neste  estudo, apenas  uma 

RPA por acreditarmos que essa ação possibilitaria apreender o dinamismo que 

perpassa os saberes de uma instância particular de determinado grupo onde 

professores e alunos encontram-se inseridos. A escolha pela RPA 5, em particular, 

deveu-se ao fato da mesma ser de fácil acesso e localização, possibilitando-nos, 

desta  forma, um  trabalho de campo no qual se evitasse desperdício de tempo 

tendo  em  vista  o  curto  período  de  que  dispomos  para  realização  da  pesquisa.    

 

Para dar início ao  trabalho  de campo entramos  em  contato  com  a  direção 

das escolas mediante uma carta de apresentação da instituição a que pertencemos 

que explicitava a natureza da pesquisa e o objetivo do estudo exploratório a ser 

aplicado junto às professoras. A par do objetivo de nossa pesquisa, normalmente a 

diretora ou algum outro membro da direção nos conduzia até as salas de aula onde 

éramos apresentadas às docentes e, em seguida, convidadas a expor a cada uma 

delas a pretensão do nosso estudo. No entanto, também foi comum, algumas vezes, 

termos que nos dirigir às salas das professoras sem quaisquer tipo de apresentação 

prévia. Por requerer apenas o preenchimento de dados básicos relacionados à 

formação acadêmica e atuação profissional dificilmente as professoras demoravam a 

responder o exploratório. Em contrapartida, em função da ausência de algumas das 

docentes passou a ser rotina termos que retornar mais de duas vezes as instituições 

de ensino, já  que nosso intuito  era  abranger o  máximo  de  professoras  possíveis.           

 

Para definição do grupo de professoras que comporiam a amostra decidimos 

por analisar a formação acadêmica do grupo a partir de duas variáveis: aquelas  que  
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obtiveram titulação anterior à década de 1990 a qual correspondeu a um grupo de 

trinta e quatro docentes; e aquelas graduadas a partir da década de 1990, grupo 

composto por cinqüenta e seis professoras. Privilegiamos para a nossa pesquisa o 

grupo de formação mais recente porque a literatura sobre avaliação, neste período, 

tornou-se mais intensa passando a desafiar o professor a focar sua atuação numa 

prática contínua de modo à (re) organizar o ensino em função dos sucessos e 

dificuldades dos alunos a fim de obter ganhos significativos quanto às suas 

aprendizagens. Em função do tempo disponível para o estudo passamos a 

considerar, ainda, como critério definidor o grupo de docentes que tinham graduação 

em Pedagogia, visto ser esta a formação requerida pela atual Lei de Diretrizes e 

Bases  da  Educação  Nacional  para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

Selecionado um grupo de vinte e uma professoras que passaram a  compor o 

campo empírico delineado para esta pesquisa, separamos dentre as catorze 

unidades  escolares  remanescentes26  aquelas que se localizavam no bairro  mais  

próximo  da  nossa  residência  para  compor  a  primeira  fase   do estudo, no  caso, 

as  observações. Nessa  seleção, localizamos  cinco  professoras  que atuando em 

duas unidades escolares distintas, ambas localizadas no bairro de Areias, atendiam 

aos critérios estabelecidos pelo nosso estudo. Na  segunda  fase  da pesquisa, 

conforme  já  apontamos,  utilizamos  como procedimento de  coleta de dados   a  

entrevista  de  caráter  semi-estruturada   a   qual   foi   aplicada  a   vinte  

professoras.  Isso  porque,  das   vinte  e  uma  professoras que foram selecionadas   

para  compor  esta    fase   do   estudo   uma  delas   não   participou   da   pesquisa.               

 

                                                 
26 Das  quinze  instituições  de  ensino  que  compuseram  o  estudo  exploratório  apenas  uma  
delas,  localizada  no  bairro  do  Barro, não  atendeu  aos  critérios  delineados  para  esta   pesquisa.  
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3.4.2 1ª Fase: As observações 

 

3.4.2.1 O caminho trilhado para definição das parti cipantes  

 

Conforme já evidenciamos, ao selecionarmos as duas unidades escolares 

municipais de ensino do  Recife/PE, situadas no bairro de Areias, para compor esta 

fase da pesquisa, localizamos cinco professoras que atendiam ao critério 

estabelecido pelo estudo. Isto é, todas elas eram graduadas em Pedagogia e 

apresentavam formação acadêmica atualizada e de certa forma coerente com os 

novos referenciais teóricos do avaliar que vêm evidenciando a necessidade da 

avaliação voltada para a regulação contínua e, tanto quanto possível, individualizada 

da aprendizagem dos alunos. Dentre as cinco professoras que atendiam ao nosso 

critério, três delas atuavam em uma das escolas27 a qual identificaremos, neste 

estudo, de Escola Trindade; e as outras duas desenvolviam a atividade docente  

numa  outra   unidade   escolar  a   qual   identificaremos   como  Escola   Esplendor. 

 

Dentre as três professoras da Escola Trindade, duas delas lecionavam pela 

manhã e uma à tarde. Dentre as duas que ensinavam no período matutino, uma 

delas tinha trinta e três anos de idade, atuava há cinco como coordenadora em 

Jaboatão e desse tempo de atuação um era destinado também à docência em 

Recife. Lecionando no 3º ano do 1º ciclo, tinha cursado o Normal-Médio, era 

graduada em Pedagogia (1994-1998) pela Universidade Estadual de 

Campinas/UNICAMP e pós-graduada (scricto-sensu) em Teorias de História (1999-

2003) pela UFPE. A outra professora do turno da manhã tinha trinta e um anos de 

idade, atuava há cinco como coordenadora e docente em Recife. Lecionando no 2º 
                                                 
27 Os nomes das instituições de ensino são fictícios. Reforçamos que também são fictícios os nomes 
que serão conferidos as professoras e aos alunos desta fase do estudo. É válido salientar que, a 
docente da Escola Trindade será chamada Estela e  a da  Escola Esplendor  será nomeada de Clara.          
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ano do 1º ciclo, tinha cursado o Normal-Médio e era graduada em Pedagogia  (1998-

2002) pela UFPE. A docente do turno vespertino tinha trinta e seis anos de idade, 

lecionava há dezenove na rede particular e desse tempo de atuação cinco era 

destinado também a Rede Municipal de Recife. Atuava como professora no 3º ano 

do  1º ciclo,  tinha o Normal-Médio, era  graduada  em   Pedagogia  (1994-1998)  

pela UFPE e pós-graduada (lato-sensu)  em  Metodologia do  Ensino  da  

Matemática (2000-2001)  pela  Universidade  Federal Rural de Pernambuco/UFRPE.     

 

Em relação as duas professoras da Escola Esplendor, constatamos que 

ambas lecionavam no período matutino. Uma delas tinha trinta e um anos de idade e 

desenvolvia a função de docente há oito anos na Rede Municipal de Paulista e 

Recife. Nessa rede de ensino atuava no 1º ano do 1º ciclo, tinha cursado o Normal-

Médio, era graduada em Pedagogia (1997-2002) pela UFPE e pós-graduada (lato-

sensu) em Coordenação Pedagógica (2005-2006) pela Faculdade Frassinetti do 

Recife/FAFIRE. A segunda professora da Escola Esplendor tinha trinta e sete anos 

de idade, há dezoito anos exercia a função docente na rede particular e desse 

tempo de serviço tinha seis anos de  atuação na Rede Municipal de Recife. 

Lecionando no 2º  ano  do  1º  ciclo dessa  rede  de  ensino, a professora tinha o 

Normal-Médio, era graduada em Pedagogia (1998-2002) pela UFPE e pós-graduada 

(lato-sensu)               em   Educação    Especial   (2005-2006)    pela    Faculdade   Salesiano. 

 

Feito o delineamento deste grupo de professoras procuramos, em maio de 

2008, a direção da Escola Trindade28 a fim de sabermos da possibilidade de 

                                                 
28 O contato com esta instituição de ensino já havia sido estabelecido em estudo anterior realizado por 
Guerra e Lima (2007) que buscaram a partir da pesquisa intitulada “Práticas de Leitura na Escola: um 
olhar à luz da Teoria das Representações Sociais”, identificar as representações sociais de leitura de 
professoras do 1º ciclo do  Ensino  Fundamental  da  Cidade  do Recife/PE. É válido mencionar que a 
referida pesquisa foi resultado do Trabalho de Conclusão de Curso realizado na Universidade Federal 
de  Pernambuco  como  requisito  para  a  obtenção do  título  de  Licenciatura  plena  em  Pedagogia.    
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desenvolver nosso trabalho de observação nessa escola. Exposta a nossa intenção 

de pesquisa, a vice-diretora sempre muito simpática e atenciosa nos deu sua 

permissão, no entanto, solicitou que retornássemos no dia posterior à unidade 

escolar para explanarmos a idéia do trabalho de campo para a diretora. Conforme o 

combinado, retornamos à unidade de ensino e expomos nossa intenção de pesquisa 

à diretora que permitiu a realização do estudo. Afirmou, ainda, que a escola estaria 

sempre de “portas abertas” de modo a contribuir tanto para o desenvolvimento da 

referida instituição quanto para o crescimento dos estudantes que se dirigissem a ela  

para a realização de pesquisas. Posteriormente, a mesma fez menção ao trabalho 

de qualidade que todas as professoras vinham desenvolvendo e, em seguida, nos 

encaminhou  até  a  professora  do  3º  ano  do  1º ciclo29  a  fim  de  que 

pudéssemos   conversar   sobre   a    possibilidade  de   desenvolver  nosso   estudo.   

 

Após termos sido apresentadas a professora por uma das funcionárias da 

escola, a mesma se retirou e a docente que se encontrava conversando no corredor 

com outras professoras pediu licença ao grupo e se afastou um pouco de forma que 

pudéssemos conversar de maneira mais reservada sobre o trabalho de pesquisa. 

Nesse momento, explicitamos seu objetivo bem como as fases que o constituía. A 

professora, sempre muito atenta a nossa explanação, concordou sem nenhum tipo 

de objeção em participar da pesquisa. Apenas se mostrou interessada em saber 

informações  acerca  de  nosso percurso acadêmico na UFPE e do Programa de 

Pós-Graduação  da   referida  universidade  já  que  tinha  a  pretensão  de  

submeter-se  à   seleção   ao  curso  de   doutorado   no   final   do  ano  corrente. 

                                                 
29 Embora três  professoras  da  Escola  Trindade  contemplassem  o  critério definidor  da  pesquisa, 
é válido  mencionar  que esta  docente foi  selecionada  devido  à  sua disponibilidade e agilidade 
para contato. Isso porque, a professora que atuava no 2º ano do 1º ciclo, também do período 
matutino,  encontrava-se  ausente por  motivos  de  doença  e a  professora do vespertino 
encontrava-se afastada por  alguns dias devido à participação em um curso de formação  continuada. 
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Após   obtermos  o   consentimento   da   professora   aludida,   acordamos   que   no  

seguinte    iniciaríamos   o    trabalho   de   observação    em    sua    sala    de   aula.            

 

Após concluirmos as observações na Escola Trindade, fizemos contato com a 

unidade de ensino Esplendor em junho de 2008. Nesta escola, a proposta de 

observação de uma turma também foi aceita pela vice-diretora que nos conduziu até 

a professora do 2º ano do 1º ciclo. Durante a explanação da pesquisa, a docente 

manteve a porta da sala de aula entreaberta permanecendo ela no interior deste 

recinto e nós do lado externo. Mesmo numa situação desagradável e desconfortável, 

procuramos expor o objetivo de nossa pesquisa de maneira mais clara possível. 

Feita a explanação, a professora afirmou ser inviável a possibilidade de observar sua 

sala, alegando espaço físico reduzido e sua ausência às terças e quintas em função 

de participação em programas de formação continuada a exemplo do Pró-

Letramento30. Após este momento, a vice-diretora, desapontada, lamentou a atitude 

da  docente e nos alertou: “quando  você  for  falar  com as professoras diga que 

veio ajudá-las,  pois  quando  se  fala  que  vai fazer observação  elas  não  gostam”.  

 

Apesar destas orientações, assumimos a postura inicialmente adotada 

quando retornamos à escola, no dia posterior, para falar com a segunda professora, 

que também atendia nossos critérios. Isso porque, acreditamos que o fato de não 

esclarecermos totalmente a pretensão de nosso estudo e o papel que assumiríamos 

em sala de sala enquanto pesquisadoras envolveria questões éticas obvias. A 

professora do 1º ano do 1º ciclo, que se encontrava ausente no dia anterior, 

                                                 
30 O Pró-Letramento - Mobilização pela Qualidade da Educação -  é um programa realizado pelo MEC 
que em parceria com universidades que integram a Rede Nacional de Formação Permanente e 
adesão dos estados e municípios oferece formação permanente aos professores para a melhoria da 
qualidade de aprendizagem da leitura, escrita e matemática.  Participam do programa todos os 
professores que  estão  em exercício nos  anos iniciais do Ensino Fundamental  das escolas públicas. 
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recebeu-nos amigavelmente e ouviu atentamente a explicação sobre o objetivo de 

nossa pesquisa. No entanto, ela parecia não estar muito confortável pelo fato de 

saber que teria presente em sua sala alguém para observar sua prática. Mesmo 

assim, decidiu colaborar com o estudo que perdurou do final de julho ao final de 

agosto de 2008. É válido dizer que essa professora, assim como a primeira antes 

contactada, também vinha desenvolvendo sua atividade docente em um espaço 

físico reduzido para a quantidade de alunos que dispunha, bem como participando 

juntamente as demais docentes desta escola de programas de formação continuada.    

 

A seguir, apresentamos os princípios que norteiam o Projeto Político 

Pedagógico das Escolas Trindade e Esplendor e uma descrição panorâmica de suas 

estruturas físicas e recursos humanos. Construímos,  ainda, um perfil das professoras 

Estela e Clara e da sua turma para compreender da forma mais aproximada como 

as práticas avaliativas vinham se concretizando e como tais práticas concorrem para 

a construção de representações sociais. Durante nossa inserção nas salas das 

professoras observadas registramos quinze aulas31 o que correspondeu a um total 

de 60h:00min de observação de cada uma delas. A determinação do número de 

observações não obedeceu a nenhum critério quantitativo determinado à priori. A 

preocupação maior era com o caráter de "suficiência", ou seja, a saturação das 

informações obtidas. Assim, as anotações diariamente registradas no diário de 

campo e transcritas para o computador foram ações que possibilitaram interromper a 

permanência em sala de aula quando as informações não apresentaram mais 

detalhes   sobre   avaliação   que   parecesse   significativo    para   o  nosso  estudo.   

                                                 
31 Apesar de terem sido registradas um total de quinze aulas, o período de permanência nas Escolas 
Trindade e Esplendor teve uma duração mais prolongada. Isso porque, foi comum a presença de 
feriados, imprensados ou ausência das docentes. No entanto, foi na turma da professora Clara onde 
permanecemos por mais tempo, pois todas as terças e quintas feiras a referida professora participava 
de  programas  de  formação  continuada  deixando  sua turma sob a responsabilidade de estagiárias.  
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3.4.2.2 A Escola Trindade: seu espaço e sua dinâmic a32      

 

Coerentes com os princípios norteadores da proposta da Rede Municipal do 

Ensino de Recife, o Projeto Político Pedagógico da Escola Trindade apresenta como 

eixos de suas ações os ideais de igualdade, solidariedade, reconhecimento das 

diferenças, inclusão  e  da  autonomia. Esta  unidade  de  ensino  apresenta  como  

meta principal promover, de forma intencional e sistemática, o desenvolvimento 

integral dos educandos nas suas potencialidades cognitivas, afetivas, psico-sociais 

de modo a possibilitar-lhes o exercício da cidadania através do compromisso, da 

flexibilidade, da competência e principalmente da dialogicidade. Em consonância 

com o princípio da qualidade  social  na educação pública, a Escola Trindade  

evidencia  que  todas  as  suas  ações  são  desenvolvidas  no  intuito  de possibilitar 

ao alunado o acesso aos conhecimentos historicamente  construídos  a  fim   de  que  

o   mesmo  venha  a   se  conscientizar  de   seu   papel   frente   a  realidade  social.   

 

Construída e inaugurada durante o ano de 2000, a Escola Trindade encontra-

se situada em um bairro residencial de Areias. O terreno onde foi erguida a escola 

antes era utilizado como área de lazer para jogos de futebol e também servia de 

espaço para “boca de fumo” (local para uso de drogas). Em função dessa realidade 

característica do ambiente houve no período da construção da escola vários conflitos 

entre a prefeitura e esses usuários do terreno. Atualmente, a localidade onde está 

situada a unidade escolar é constituída por ruas urbanizadas e distribuídas dentro do 

normal (arrabalde residencial) com construções em alvenaria e bem estruturadas as 

quais, por sua vez, contam com um sistema de água, esgoto e saneamento básico. 

Aos arredores desse estabelecimento, podemos encontrar ainda centros comerciais, 

                                                 
32 Parte significativa das informações foi extraída do Projeto Político Pedagógico da escola. 
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sistema  de  saúde  público, estação de  metrô  e  diversas  linhas  de  ônibus 

ligando  o  bairro  a  qualquer  parte  da  cidade e  Região  Metropolitana  do  Recife.       

 

Aqueles que percorrem a escola Trindade encontram logo em sua entrada 

caqueiras, canteiros de flores e em uma das laterais um parque infantil. No interior 

da escola, há um hall ao longo do qual se encontram dispostas à sala da direção, 

conjugada com a secretaria, a sala dos professores e biblioteca. Esse espaço dispõe 

ainda de quatro banheiros sendo dois destinados aos alunos, um aos professores e 

outro aos funcionários; bem como uma cozinha com área de serviço localizando-se à 

sua frente um espaço onde os alunos lancham. A escola possui ainda quatros 

depósitos, sendo dois para armazenar materiais de limpeza, um para guardar 

material pedagógico e outro para armazenar a merenda. Entre a cozinha e os 

banheiros há uma escada que dá acesso as seis salas de aula e ao laboratório de 

informática. As salas possuem, de  modo  geral, a mesma organização e dispõem de 

birô, lousa, armário, carteiras  e  são  ornamentadas  com as  produções dos alunos.   

 

A equipe pedagógica da Escola Trindade é formada por uma diretora, uma  

vice-diretora, uma coordenadora pedagógica, quinze docentes, duas professoras 

itinerantes, quatro estagiárias sendo duas secretárias, uma educadora especial e 

uma mediadora de leitura. A equipe de funcionários é composta por nove pessoas 

entre merendeiras, auxiliares de serviço geral e de portaria. A escola possui 

trezentos e oitenta e seis alunos e funciona em três turnos, com a duração de 

4h20min no horário diurno e 3h20min no período noturno, tendo um intervalo de 

20min para a merenda. Nessa escola, os alunos do período matutino são 

distribuídos  em  seis  turmas, sendo  uma  de  1º  ano  do 1º ciclo, duas de 2º ano 

do  1º  ciclo  e  três  de 3° ano do 1° ciclo. Os a lunos  do  período  vespertino 
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também  são  organizados  em  seis   turmas,  mas  três  são  de  1º   ano  do 2º 

ciclo  e  três  de  2º  ano  do  2º  ciclo. Já  o  alunado  da  Educação     de      Jovens   e   

Adultos,  do   noturno,   está   distribuído   em   três   turmas  de   módulos   distintos.  

 

A população estudantil da Escola Trindade é constituída de crianças na faixa 

etária compreendida entre 6 a 14 anos de idade, bem como por um grupo de jovens 

e adultos que se encontra na faixa etária de 15 a 60 anos de idade. A maioria dos 

alunos dessa escola é de baixo nível sócio-econômico e proveniente das 

comunidades carentes como: Ximboré, Chico Mendes, Cápua, Jardim Uchoa, Vila 

Cardeal, Iraque, Vila das Lavadeiras e Vila dos Industriários. Dentre o grupo de 

jovens  e  adultos  alguns  são  oriundos  também  dos  bairros   de   Cavaleiro,  

Jardim São Paulo,  Estância,  Tejipió,  Barro  e  da  cidade  de  Jaboatão  dos  

Guararapes.  É  válido  salientar  que  algumas  dessas  famílias  usuárias  da  

escola  trabalham com  prestação  de  serviços,  outras  sobrevivem  dos  benefícios  

do   Programa  Bolsa   Escola  Federal   e    Municipal   ou   de   pequenos   biscates.        

 

É válido reforçar, por fim, que a Escola Trindade aponta a partir de seu 

Projeto Político Pedagógico compromissos claros com o processo educativo. 

Conforme o referido documento, o estabelecimento de ensino tem buscado atuar no 

sentido de garantir o acesso e a permanência dos alunos no âmbito escolar de modo 

a possibilitar-lhes domínio dos conhecimentos mínimos necessários como condição 

básica para que possam vir a contribuir no processo de transformação social, política 

e econômica do país. É pertinente pontuar, ainda, que a Escola Trindade, ao buscar 

desenvolver ações que favoreçam a qualidade social da educação, evidencia uma 

concepção de sujeito historicamente situado e compreendido como um ser de 

relação, que constrói sua individualidade dentro de um determinado contexto  social.  
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3.4.2.3 A professora Estela: sua turma e a dinâmica  de sala de aula  

 

Aos trinta e três anos de idade, a professora Estela possui formação em curso 

Normal-Médio (1990 -1993) realizado em uma escola municipal na cidade de São  

Paulo. Um ano após conclusão de nível médio, ela ingressou no curso de graduação 

em Pedagogia (1994 -1998) na UNICAMP submetendo-se, em seguida, ao curso de 

pós-graduação (stricto-sensu) em Teorias de História (1999 - 2003) na UFPE. Há 

cinco anos, a professora vem atuando na função de coordenadora pela Prefeitura de 

Jaboatão e, desse tempo de serviço, um ano é destinado à docência na Rede 

Municipal de Recife. A professora leciona no 3° ano  do 1º ciclo e sua turma é  

composta  por  vinte e  cinco alunos sendo destes oito do sexo feminino e  

dezessete do sexo masculino, compreendidos na faixa etária dos oito aos treze  

anos. Provenientes  de  comunidades  carentes  e  próximas  à  escola,  grande 

parte   dos  alunos   sobrevive   apenas   do  benefício  do  Programa  Bolsa   Escola.  

 

Em termos de aprendizagem, podemos afirmar que grande parte da turma da 

professora Estela apresentava dificuldades de leitura e escrita estando alguns, 

inclusive, começando a fazer as primeiras correspondências entre as letras e os 

símbolos. É válido pontuar que dos vinte e cinco alunos, apenas cerca de três a 

quatro deles estavam lendo, interpretando e produzindo textos, apresentando 

apenas dúvidas corriqueiras quanto às letras que tinham sons semelhantes como é 

o caso das grafias de letras como “s” e “z” e “s” e “ss”. Convém lembrar, ainda, que a 

maioria dos educandos que compunha a turma eram alunos repetentes os quais, por 

sua  vez, eram  provenientes  da   própria   instituição   de  ensino. Dessa  forma, do 

grupo  de  alunos  apenas  quatro deles  não  havia sido retido no ano anterior o  que  

evidenciava   que  a   maioria   do  alunado  vinha  tentando   se  incluir   no  sistema. 
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Na dinâmica da sala de aula a professora Estela buscava fazer a correção da 

tarefa de casa dos alunos que, individualmente, dirigiam-se ao birô com os cadernos 

e esperavam até a docente corrigi-los. Em seguida, ela passava uma atividade no 

quadro ou no livro didático, explicava-a para então solicitar sua realização. Durante a 

sua execução, a professora geralmente permanecia sentada fazendo a chamada,  

correção de produções anteriores elaboradas pelos alunos ou, ainda, preenchendo a 

caderneta. No entanto, era constante neste momento a professora Estela chamar a 

atenção dos seus alunos para fazerem silêncio  ou  adverti-los: “Anda Pedro Paulo!”; 

“Oh Henrique, não é só para fazer. É para responder”; “Clarisse, vamos fazer 

Clarisse! É cada um fazendo o seu!”. Mesmo quando percebia que a maioria dos 

alunos havia terminado  a  tarefa,  a  docente  geralmente  permanecia  muito  tempo  

para  propor uma nova  atividade e alguns alunos, então, esperavam bastante pelos 

próximos exercícios, que  também eram, quase sempre, realizados de forma apática.  

 

Em termos de relacionamento, o grupo-classe possuía uma relação não muito 

amigável. No que refere à professora, a interação estabelecida era tensa e muitas 

vezes conflituosa, em especial, com alguns alunos. Esse tipo de relação permeava 

também o processo educativo visto que a professora, na maioria das vezes, 

permanecia alheia frente às dúvidas e questionamentos apresentados pelos alunos. 

Nesse sentido, era comum as aulas serem permeadas por situações do tipo: “Oh tia, 

como é o terceiro? Eu não escutei não!”. “Não tem problema. Leia, você sabe ler, eu 

já disse como era a atividade. Agora tá bom!”. Frente a este comportamento, os 

educandos demonstravam-se receosos e muitas vezes evidenciavam medo quando 

sentiam a necessidade de perguntar algo a professora, pois as respostas que 

recebiam eram quase sempre: “Eu já expliquei isso!” ou “Agora eu não sei de nada!”.   
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Em relação ao processo interacional estabelecido entre os alunos, podemos 

dizer que o grupo tinha dificuldades de relacionamento que se traduzia, por exemplo, 

em freqüentes xingamentos do tipo: “Você é uma bichinha!”; “Ei! Macaca sai da 

minha frente!”. A fala da docente extraída do parecer descritivo33 de um dos alunos 

corrobora nossa afirmação: “O aluno apresenta dificuldade de relacionamento com 

os colegas, usa palavras humilhantes em relação às meninas, principalmente. 

Também apresenta dificuldade para respeitar as pessoas que interagem com ele na 

sala de aula, inclusive a professora (...)”. Esse tipo de tratamento em alguns 

momentos ganhava dimensões mais amplas alcançando, inclusive, a dinâmica que 

permeava o  processo educativo, já que os alunos se referiam uns aos outros a partir  

de   idéias   pré-concebidas:   “Eita   tia!   Essa   não   fez   a   tarefa  não,  é   burra!”. 

    

Por fim, é válido dizer que ao longo das observações, nossa relação com o 

grupo-classe se deu de forma harmoniosa. No que concerne a nossa relação com a 

professora, em particular, podemos dizer que a mesma foi pautada na confiança e 

no respeito. Durante esse percurso, o processo de observação ocorreu sem 

dificuldades, pois a professora sempre tinha a preocupação de nos disponibilizar os 

materiais trabalhados em sala como as atividades mimeografadas, provas e livros 

didáticos. O acesso a documentos como o diário de classe também foi conseguido 

sem entraves o que possibilitou o acesso a um corpus de informações e, portanto, 

uma aproximação de suas representações sociais de avaliação processual. E válido 

ressaltar, ainda, que nossa inserção neste espaço não pareceu ter provocado 

grandes alterações na rotina do grupo observado, talvez pelo fato da instituição vir 

regularmente  recebendo  alunas  do  Normal-Médio  para   efetivarem  observações.  

                                                 
33 Pareceres  descritivos  são  relatos  instituídos  na  Rede  Municipal  para  o  professor  regente 
registrar  e  acompanhar  as aprendizagens dos educandos ao  longo de todo o seu percurso escolar.   
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3.4.2.4 A Escola Esplendor: seu espaço e sua dinâmi ca34  

 

A Escola Esplendor em seu Projeto Político Pedagógico também apresenta 

como base de inspiração a proposta da Rede Municipal de Ensino do Recife que 

tem sinalizado para práticas pautadas na inclusão social, construção da diversidade 

cultural e participação democrática. Desta forma, a referida escola tem buscado 

assegurar um processo educativo no qual os alunos apreendam os conhecimentos 

mínimos de cultura e de saber a fim de que possam participar de forma critica e ativa 

da vida cultural, política e econômica do país. Essa é a visão que norteia o seu 

Projeto Político Pedagógico que está baseado nos ditames da atual legislação 

brasileira 9.394/96 e nas diretrizes da Secretaria de Educação Municipal. Conforme 

o documento, a escola a partir de suas metas e ações busca dotar os educandos 

das ferramentas fundamentais para que venham a responder as  demandas  sociais.    

 

A Escola Esplendor, situada na comunidade de Areias, tem funcionando 

temporariamente num prédio cedido pelo Governo do Estado, desde abril de 2003, 

quando por determinação da Secretaria de Educação incorporou oito turmas que 

faziam parte do anexo da Escola Trindade. O prédio escolar que ainda se encontra 

em construção nasceu a partir da necessidade de atendimento aos moradores e 

significa a concretização de um sonho da comunidade que luta  pela efetivação de 

seus direitos e pelo exercício da cidadania. A Escola Esplendor situa-se num bairro 

residencial, bem localizado  e com ruas urbanizadas. Da mesma forma que na 

Escola Trindade, também podemos encontrar próximos a essa instituição de ensino 

centros comerciais, sistema de saúde público, estação de metrô e diversas linhas de 

ônibus ligando o bairro a qualquer parte da cidade e Região Metropolitana do Recife.          

                                                 
34 Parte significativa das informações foi extraída do Projeto Político Pedagógico da escola. 



 143

Ao percorrer a Escola Esplendor encontramos logo em sua entrada uma área 

descoberta com plantas e capins no seu entorno. O prédio é de dois pavimentos, 

sendo um localizado ao lado esquerdo onde se encontra a cozinha conjugada com 

duas das salas de aula e outro centralizado, que é formado por um corredor interno  

dividindo a área total. Assim, no início do corredor localiza-se a secretaria, a 

dispensa, dois banheiros e um mural onde estão expostos os trabalhos dos alunos. 

Na parte intermediária localizam-se quatro salas de aula, um auditório, um canteiro 

de flores e, no final do corredor, encontra-se uma quadra de esportes. Como na 

Escola Trindade, as salas de aula, de modo geral, possuem birô, quadro branco, 

armário, carteiras individuais, ventiladores e algumas produções de alunos  expostas  

nas  paredes. Apenas a sala de  Educação  Infantil  conta  com  uma  estrutura  e  

organização   diferenciada   visto  que  há  mesinhas  para  grupos  de  quatro  

alunos, além  de  ter  um  espaço  com  brinquedos  para  as  crianças  dessa    fase.        

 

A equipe pedagógica da Escola Esplendor é composta por uma diretora, uma 

vice-diretora, uma coordenadora, treze docentes, três professoras itinerantes, um 

agente administrativo e cinco estagiários. A equipe de funcionários é formada por 

dez pessoas entre agentes de serviço geral e de portaria. A escola possui trezentos 

e dois alunos, sendo quarenta e um matriculados na Educação Infantil e duzentos e 

dezesseis nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Distribuídos nos turnos matutino 

e vespertino, o atendimento pedagógico tem duração de 4h30min havendo um 

intervalo de 20min para a merenda. Nessa escola, os alunos do período matutino 

são distribuídos em seis turmas, sendo uma de Educação Infantil, uma de 1º ano do 

1º ciclo, uma de 2º ano do 1º ciclo, uma de 3° ano do 1° ciclo, uma de 1º ano do 2º 
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ciclo e uma outra de 2º ano do 2º ciclo. Os alunos  no período vespertino também  

são  organizados  em  seis  turmas  com  mesma  composição  do  turno  da  manhã.     

 

A população  estudantil  atendida  pela  escola  Esplendor  é  constituída  por 

crianças  e  pré-adolescentes  oriundos  de  famílias  de  baixa  renda. A  maioria  

dos  alunos  dessa  escola  é  de  baixo  nível   sócio-econômico  e   proveniente  

das  comunidades  carentes  como:  Ximboré,  Chico  Mendes, Cápua, Jardim 

Uchoa,  Vila  Cardeal,  Iraque, Vila  das  Lavadeiras  e  Vila  dos  Industriários.  É 

válido  salientar  que  as  famílias  dos alunos apresentam  um  nível de  

escolaridade  variado,  sendo  desde  analfabetos  até  àqueles  com  Ensino Médio 

completo.  Elas  sobrevivem  com  uma  renda  básica  que  varia  de  ½  a  2 

salários  mínimos  e parte dessas famílias trabalha no comércio, serviços 

domésticos, sendo  que  a  sua  grande  maioria  atua  no  mercado  de  trabalho  

informal   como   ambulantes,   catadores   de   material   reciclável   e   do   mangue.   

 

É válido reforçar, por fim, que a Escola Esplendor, de acordo com o seu 

Projeto Político Pedagógico, busca assegurar um ensino de qualidade num ambiente 

criativo, inovador e de respeito ao próximo. Para isso, a referida instituição de ensino 

tem destacado o papel do professor como uma figura fundamental nessa conquista, 

pois caberá a ele, partindo do que o alunado já sabe, mediar  muitas das interações 

desse grupo com os objetos de conhecimento para que possa ampliar a construção 

de novos saberes. Nessa perspectiva, o espaço escolar é encarado como um lócus 

de reconstrução da cultura e da formação de uma cidadania democrática. O papel 

do professor é, desse  modo,  essencial  já que caberá a ele satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem dos alunos, provendo-lhes das 

competências essenciais requeridas para a plena participação da  vida  de seu  país.    
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3.4.2.5 A professora Clara: sua turma e a dinâmica de sala de aula  

 

Aos trinta e um anos de idade, a professora Clara possui formação em curso 

Normal-Médio (1992-1994) realizado em uma escola municipal na cidade de 

Paulista/PE. Posteriormente, ingressou no curso de graduação em Pedagogia 

(1997-2002) na  UFPE, submetendo-se três anos depois, ao curso de pós-

graduação (lato-sensu) em Coordenação Pedagógica (2005-2006) oferecido pela 

FAFIRE. Há oito anos, a professora vem desenvolvendo a função docente nas 

Redes Municipais de Paulista e Recife. Nessa última, a professora Clara atua no 1º 

ano do 1º ciclo. A referida turma é composta por vinte e seis alunos, sendo quinze 

desses alunos do  sexo  feminino  e  onze  do  masculino,  compreendidos  na  faixa 

etária  dos  seis   aos  sete anos  de  idade. O grupo-classe é constituído de alunos 

provenientes da própria instituição e oriundos das comunidades de Areias e Chico 

Mendes. Os educandos, em  sua  maioria, sobrevivem  do  Programa  Bolsa  Escola.    

 

Em  termos  de  aprendizagem, os  alunos  encontravam-se, de  modo  geral, 

em níveis  diferentes  de  leitura  e  apropriação  do  sistema  de  escrita  alfabética. 

Apenas  três  deles liam pequenos textos sem grandes dificuldades e já escreviam 

de maneira convencional apresentando dúvidas apenas quanto à escrita de palavras 

complexas. O grupo classe era bastante participativo e tinha uma boa interação 

durante as aulas. Em decorrência dessa postura, geralmente os educandos 

realizavam as atividades com interesse, principalmente as que requeriam oralidade e 

costumavam apreciar as histórias narradas pela professora. No entanto, a turma  

revelava  certa  dependência para com a professora na concretização das  

atividades. Além disso,  era uma turma muito inquieta, necessitando quase sempre   

da    intervenção  da  docente  Clara para  manter  a  concentração  durante  a  aula. 
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Na dinâmica diária, observamos que  a professora Clara geralmente 

explanava o conteúdo e, posteriormente, realizava as atividades com a turma 

coletivamente. Ou, então, circulava pela sala observando os exercícios dos alunos e 

ajudando-os em sua realização, quando percebia que os mesmos apresentavam 

dificuldades. Ao mesmo tempo em que olhava as atividades, chamava várias vezes 

à atenção dos seus alunos para fazerem silêncio. Quando não circulava em sala, os 

alunos, constantemente, se dirigiam à professora a fim de que ela pudesse orientá-

los  na  tarefa. À  medida  que  iam  terminando, levavam seus cadernos para que 

ela os corrigisse. Quando percebia que a maioria dos alunos havia terminado, a 

docente  também  resolvia  a atividade no quadro, explicando-a novamente. Nessa 

ocasião,  os  alunos  que  não a tinham resolvido, copiavam e os alunos que o 

tinham  concluído antes  que  os  demais  ficavam  a  espera  de uma nova atividade.   

 

Em termos de relacionamento houve uma demonstração de respeito mútuo 

entre o grupo-classe. A relação estabelecida entre os alunos e a professora era de 

harmonia e cumplicidade. Nesse espaço, o processo educativo se manifestou 

pautado no apoio e incentivo: “Pense. Faça do jeito que você souber e depois você 

vem me mostrar.”; “Deixa ele contar, se não ele não vai aprender não”. Apesar da 

relação amigável, a professora revelava irritação sempre que a turma permanecia 

inquieta ou desatenta às aulas. O processo interacional estabelecido entre os alunos 

era, de modo geral, cordial. Essa relação tinha implicações diretas no 

direcionamento da prática docente, pois os alunos buscavam ajudar os colegas na 

concretização de suas atividades. A professora, embora incentivasse essa postura, 

sentia, às vezes, necessidade de alguns deles refletirem em certas situações sobre 

as questões propostas e dizia: “Senta que ela tem que aprender a fazer sozinha!”, 

“Deixa ele  pensar  que  essa   cabeça  não  foi  feita  só  pra  separar  orelha   não!”. 
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É válido  mencionar, ainda,  que ao longo das observações, nossa relação 

com o grupo-classe foi pautada no respeito mútuo. Já nosso relacionamento com a 

professora apesar de sempre ter sido pautado num respeito recíproco, a mesma, de 

início, mantinha-se distante, retraída e desconfiada, situação esta que nos 

incomodava profundamente. Apenas após duas semanas, depois de algumas 

tentativas de aproximação, é que conseguimos ir construindo um laço de confiança. 

Assim, passou a ser comum nossas conversas tornando-se, desta forma, nossa 

relação mais próxima. Apesar da proximidade, tivemos dificuldades em ter acesso 

aos  livros  didáticos, as  atividades trabalhadas em sala de aula e, principalmente, 

ao  diário  de  classe. Neste  caso, em  especial, insistimos   várias   vezes  para  

que    a    professora     nos    ajudasse    disponibilizando   o    referido    documento.    

 

Diante do exposto, é válido dizer que nosso intuito em contextualizar o 

histórico, organização e funcionamento, bem como caracterizar o grupo das Escolas 

Trindade e Esplendor decorreu da necessidade de compreendermos a conduta 

desses atores nesse contexto, visto que esses espaços têm um valor essencial para 

a construção e circulação das representações sociais. Essa maneira de proceder é 

coerente com a premissa básica de Jodelet (2001) que afirma que as condições de 

produção e circulação das representações sociais se ligam a questões que 

englobam o entendimento a respeito de quem sabe e de onde sabe. Assim, da 

mesma forma que não faz sentido falar nas representações sociais de um dado 

sujeito sem especificar o objeto representado, torna-se inviável falar desse 

fenômeno  sem  especificar  o  contexto  de sua formação e o grupo social que 

detém  certa  representação. Observamos,  pois, que o contexto imprime aos 

sujeitos  traços peculiares, o que   nos possibilita  entender  da forma mais 

aproximada como a prática avaliativa  numa   perspectiva  processual  se  manifesta.  
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3.4.3 2ª Fase: As entrevistas semi-estruturadas 

 

Para a realização das entrevistas de caráter semi-estruturadas procuramos no 

mês de  setembro de 2008 entrar em contato novamente com a direção das 

quatorze unidades escolares delineadas para este estudo a fim de nos certificarmos 

da possibilidade de darmos continuidade ao trabalho de campo. Para isso, 

procuramos  informar  a  direção  sobre  os  objetivos  da  pesquisa  e os critérios 

que  nos  levaram  a  buscar  tais grupos de professoras enquanto sujeitos 

específicos da segunda fase do estudo. A par do objetivo de nossa pesquisa, a 

direção, sempre muito cortês, pedia para que ficássemos à vontade e, sem nenhum 

tipo de objeção, solicitava que nos dirigíssemos à sala de aula das  professoras a fim 

de que pudéssemos explanar os critérios utilizados para defini-las enquanto  

participantes  da  segunda  fase   do  trabalho de campo, bem  como conversar 

sobre   a   disponibilidade   de  cada   uma  delas   para  colaborar  com  a  pesquisa.        

 

Das vinte e uma professoras selecionadas para esta fase da pesquisa apenas 

uma delas35 não participou devido à orientação da própria vice-diretora que, desde a 

primeira fase do estudo, nos recomendou que evitássemos procurá-la novamente já 

que  ela  não  parecia   demonstrar   interesse  em   contribuir   com  o  estudo. 

Tendo  as  demais  professoras  se disponibilizado a participar, procuramos agendar 

um horário de acordo com suas conveniências, bem como informá-las da 

necessidade da  entrevista  ser  gravada  em áudio visto que   só assim poderíamos  

ter acesso  as   informações   completas.  As   professoras, sem  exceção,  

                                                 
35 A professora a qual nos referimos é a que se recusou em participar da primeira fase do estudo, no 
caso, as observações. Em decorrência de sua postura frente à proposta de trabalho de campo 
evidenciada naquele momento, a vice-diretora orientou-nos em não procurá-la para  a  segunda  fase.                 
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concordaram  em terem   suas   respectivas   falas  registradas, entretanto,  algumas  

delas,  ao  serem  consultadas  sobre  tal  necessidade, demonstraram  certo  receio.    

         

Estando no local da entrevista no dia e horário, conforme havíamos 

combinado com as professoras participantes, procuramos novamente explicitar os 

objetivos  da  pesquisa  e os critérios que nos levaram a tê-las enquanto 

participantes da segunda fase do estudo. Ao mesmo tempo, as asseguramos do  

anonimato em relação às informações fornecidas. Durante a realização das 

entrevistas, procuramos sempre ouvir atentamente as professoras bem como 

estimular o fluxo natural das informações de modo que elas se sentissem à vontade 

para se expressar livremente frente aos questionamentos propostos. Em função 

dessa postura, acreditamos ter obtido informações ricas e consistentes do modo 

como às professoras vêm ressignificando a prática avaliativa no contexto da sala de 

aula o que nos permitiu uma maior aproximação das nuanças, sentidos e 

significados  atribuídos  pelas  mesmas  à  avaliação  numa  perspectiva  processual.  

 

As informações emitidas pelas participantes foram guiadas por um roteiro, 

organizado em tópicos previamente elaborados com bases nas pistas levantadas 

durante as observações. Com ele, buscamos obter elementos a partir da 

problemática central elaborada, que partiu de questões relacionadas às experiências 

cotidianas para gradativamente passar a perguntas que envolviam reflexões mais 

abstratas e de julgamentos. Apesar de termos nos guiado por um roteiro  que nos  

ajudou a direcionar a entrevista através dos assuntos mais simples aos mais 

complexos respeitando o sentido do seu encadeamento, tivemos sempre a 

preocupação  de conduzi-las com maior flexibilidade, respeitando essa característica 

das  entrevistas  semi-estruturadas. Desta forma,  podemos  dizer  que  a  maneira  
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de procedermos frente ao roteiro de entrevista foi-nos sobremaneira eficaz na 

obtenção das informações pertinentes permitindo-nos, pois, obter respostas 

condizentes com os objetivos que se inseriram diretamente no domínio da  pesquisa.   

 

Apesar de termos acordado previamente com as professoras datas e horários 

para a realização das entrevistas tivemos alguns desencontros, o que nos requereu 

retornarmos por mais de uma vez a algumas das escolas. Assim, das entrevistas 

programadas três delas tiveram que ser remarcadas, sendo duas  por motivos de 

doença  e  uma outra pelo fato da escola ter sido detetizada. Apesar dos imprevistos, 

não houve muitas alterações em nosso percurso em campo já que tendo disponível 

o telefone de algumas professoras para contato pudemos remarcar as entrevistas 

sem precisar nos deslocar até as instituições de ensino. É válido salientar que 

mesmo tendo sido poucos os desencontros, as esperas para a realização  de grande 

parte das entrevistas foram longas. Passou a ser parte de nossa rotina termos que 

aguardar em torno de duas horas para sua concretização. Apesar do cansaço e da  

angustia  que  nos  acometia,  procurávamos  sempre   manter  a serenidade frente  

a    situação    instalada   e   compreendê-la  como   parte  da   dinâmica  de   campo.      

 

Nesse contexto, convém mencionar que os locais disponíveis para a 

realização das entrevistas foram os mais diversos possíveis: sala dos professores, 

sala de aula, biblioteca, direção e pátio da escola. Durante esses momentos, foram 

comuns as interrupções por parte de outros membros da instituição que, muitas 

vezes, embora cientes de que encontrávamos em situação de entrevista não 

hesitavam em nos interrromper. Outro aspecto que caracterizou o momento da 

entrevista e que merece ser evidenciado foi o fato de algumas das professoras nos 

solicitar o roteiro para uma consulta prévia. Este pedido foi sempre atendido 
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mediante o alerta de que as questões que o compunha eram flexíveis podendo vir a 

ser suprimidas ou adicionadas novas perguntas em decorrência do contexto 

interacional. Em  função  da  dinâmica  que  permeou  o  momento  das  entrevistas, 

sua  duração  foi   bastante  variada   oscilando  entre  vinte   minutos  à   uma   hora.  

           

Tendo sido conduzidas num clima de harmonia e confiança recíproca, a 

maioria das professoras, ao final das entrevistas, buscou destacar a satisfação em 

ter participado desse momento conosco. Assim, quando indagadas se haveria algo 

que gostariam de acrescentar, uma delas evidenciou: “Não, não, foi muito bom, foi 

muito bom à participação, gostei de fazer acho que se todas as estagiárias36 fossem 

assim, né? Tranqüilas, pacificas seria muito bom (...)” (PC06PG). Outras 

professoras, por sua vez, pontuaram que as questões previstas no roteiro foram 

abordadas satisfatoriamente contemplando, desta forma, suas expectativas. Assim, 

quando questionadas se haveria algo sobre o que não havíamos  falado  e que 

gostariam de colocar uma da participantes afirmou:  “Não. Eu acho que deu pra 

contemplar, né? Tudo. Acho que foi, foi bem completo até porque seus 

questionamentos  foram  bem  instigantes  aí teve intervenções, acho que uma  

coisa   vai  desencadeando  outra,  acho  que  deu  pra  contemplar   tudo”  (P03PG).  

 

É válido evidenciar, ainda, que as outras professoras, além de demonstrarem 

contentamento e satisfação com o momento da entrevista, buscaram evidenciar, 

                                                 
36 Desde nossa entrada em campo tivemos sempre a preocupação em esclarecer o objetivo de nosso 
trabalho, bem como o papel de pesquisadora que pretendíamos desempenhar no cotidiano escolar. 
No entanto, a utilização do termo “estagiária” era comumente empregado pelos membros das 
instituições de ensino onde desenvolvemos a primeira fase da pesquisa. Esta forma de tratamento, 
entretanto, foi mais presente no cotidiano da Escola Esplendor onde em algumas ocasiões, inclusive, 
éramos solicitadas pela direção para levarmos os alunos até a sala de aula e aguardarmos 
juntamente com esses a chegada da professora. A não compreensão de nossa função ficou mais 
evidente quando na primeira semana de observação a vice-diretora ao ir à sala da professora Clara a 
fim de  conversar  um  particular  comenta  em  voz  alta: “Bota  essa menina pra te ajudar aqui com 
os  meninos. Não deixa ela  ficar  só sentada observando  não. Aqui todo mundo tem que  trabalhar!”.   
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ainda,  a preocupação em saber se tinham ajudado e mostravam-se dispostas a 

ajudar novamente no trabalho de campo, caso fosse necessário. Duas delas, 

entretanto, buscaram comparar a entrevista a uma situação de prova: “Olhe eu 

quando era criança gostava muito de avaliação, eu gostava muito de semana de 

prova, eu me sentia desafiada a fazer. Eu sempre gostei de, hoje eu não gosto muito 

mais de fazer prova não (risos), isso pra mim é prova, essa, essa entrevista e uma 

prova!” (P07G). A outra professora, ao final da entrevista, quando questionada se 

haveria algum aspecto que gostaria de elencar, afirmou: “Bom, eu tentei conversar 

com você como se eu não tivesse fazendo uma prova, né? (risos) Na verdade, eu 

estou  fazendo  uma  prova  oral, não  é?  Mas, aí eu tô lá, tô tentando me colocar de 

maneira   espontânea, assim,  tô  tentando  dizer o que faço e  como faço “ (P12PG).  

 

Além  dos  aspectos  já  evidenciados, algumas  das  professoras   

ressaltaram,  frente ao nosso questionamento se haveria algo que gostariam de 

acrescentar sobre a temática abordada, a relevância do objeto de pesquisa. Assim, 

uma das professoras destaca a importância de se estudar sobre a avaliação em 

função do caráter transformador que ela lhe atribui: “(...) Eu acho que é uma 

temática que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa conhecer mais 

porque na minha concepção é o eixo central é a questão da avaliação e do currículo 

é pra questão da modificação da postura da educação.” (P20PG). Também outras 

professoras depositaram esperança na atuação dos pesquisadores da área de 

educação  de  modo  que  eles  possam  vir a contribuir para uma melhoria da 

prática  avaliativa  no  âmbito  escolar: “(...)  Eu  espero  que, né?  Que  vocês 

jovens, que estão  aí fazendo pesquisa, ajudem com o trabalho de vocês, ajudem 

com   o   trabalho  de  vocês  a  melhorar  a avaliação tanto na Rede Municipal  

como   na   Rede   Estadual   e   quem   sabe   a   nível   de   Brasil,  né? (...) (P19G). 
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Logo depois de encerrada cada entrevista, buscamos nos debruçar sobre os 

depoimentos coletados para transcrevê-los. Posteriormente, procuramos ouvir 

novamente a gravação só que desta vez tendo o texto transcrito em mãos de forma 

a acompanhar cada frase, mudança de entonação, risos, interjeições, interrrupções 

a fim de submeter às informações coletadas a chamada “conferência de 

fidedignidade”. Isso porque, a legitimidade aos discursos verbais emitidos pelos 

atores sociais possibilita ao entrevistador uma maior compreensão e validação das 

informações que são fornecidas ao longo do processo interacional. Além disso, 

compreendemos que transcrever e ler cuidadosamente cada entrevista, antes de 

partir para a próxima, ajuda ao entrevistador a fazer adaptações, corrigir equívocos, 

bem como reavaliar os rumos da investigação possibilitando-o, desta forma, avançar 

na compreensão do fenômeno investigado em seu  contexto, dinamismo  e relações.  

  

Diante do exposto, é válido dizer que o grau de interação que estabelecemos 

com as professoras no campo nos possibilitou ter acesso a informações relevantes e 

significativas acerca do fenômeno estudado. Em outros termos, em função do clima 

de harmonia e respeito mútuo que permeou todo o trabalho de campo, as docentes  

demonstraram sentir-se à vontade para abordar mais a fundo determinados 

aspectos relacionados ao domínio da pesquisa, bem como para tocar em questões 

mais delicadas acerca da temática trabalhada que exigiram, sobretudo, confiança e 

segurança na relação estabelecida conosco. Por fim, podemos afirmar que, em 

função de toda a dinâmica descrita, anteriormente, pudemos  fazer  uma  espécie  

de  mergulho em profundidade o que nos possibilitou  coletar  indícios dos  modos  

como cada uma das professoras representa e ressignifica os eventos, as situações e 

processos  que  caracterizam  a   prática  avaliativa  no  cotidiano  da  sala  de   aula.  
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3.5 Procedimento de Análise 

 

 3.5.1 Análise de Conteúdo   

 

 Para analisar os dados dos registros de observações, bem como dos 

depoimentos expressos por meio das entrevistas semi-estruturadas das professoras, 

alvo deste estudo, lançamos mão da análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2004). Ela fornece ao pesquisador condições de ultrapassar o alcance meramente 

descritivo do conteúdo manifesto da mensagem, para atingir, mediante a inferência, 

uma interpretação mais profunda de conteúdos e estruturas latentes produzidos a 

partir  de  dados  verbais e/ou simbólicos  retidos  por qualquer  um dos elementos 

da comunicação. Nessa ótica, podemos afirmar que analisar o sentido das 

mensagens de uma dada situação comunicativa de forma pertinente implica em 

desvendar a significação real e profunda do material analisado indo além do 

conteúdo expresso.     Trata-se, assim, de descobrir o sentido velado, em opacidade, 

das palavras, frases, imagens ou quaisquer outras formas de ação ou realização 

humana. Nessa perspectiva, Bardin  (2004)   conceitua   análise  de  conteúdo  como: 

 

 

 

Um   conjunto   de   técnicas  de  análise  das   comunicações  
visando  obter, por  procedimentos  sistemáticos  e  objectivos  de  
descrição  do  conteúdo  das  mensagens,  indicadores  (quantitativos 
ou não)   que   permitam   a   inferência   de   conhecimentos  
relativos  às  condições  de  produção/recepção  (variáveis inferidas) 
destas  mensagens  (p. 37).   

 

 

 

 Em termos práticos, geralmente algumas fases são especificadas no 

processo  da  análise  de  conteúdo. Bardin  (2004) aponta  três  fases  no  trabalho  
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com essa  técnica de tratamento de dados, quais sejam: a pré-análise, exploração 

do material e interpretação inferencial. Na primeira fase, dá-se a leitura flutuante, em  

diversos momentos, do corpus recolhido a fim de permitir ao pesquisador 

sistematizar as idéias, intuições e as impressões iniciais de maneira a conduzir a 

uma visão do conjunto do material coletado. Na segunda fase, submete-se o corpus 

a um conjunto de procedimentos como os de codificação, classificação e 

categorização visando alcançar o núcleo de compreensão do texto. Na terceira e 

última fase, o pesquisador, apoiado nos materiais de informação de que dispõe, 

busca desvelar os sentidos e significados que permeiam o conteúdo da teia 

comunicativa onde habitam os pensamentos, ações e sentimentos que caracterizam 

o grupo onde vivem as pessoas. Diante do exposto, é válido pontuar  que apesar 

das  diferentes  operações  que  caracterizam   e   orientam  cada  fase  ou  etapa  

da análise  de  conteúdo, tais   procedimentos  não  ocorrem  de  forma   

fragmentada e linear, mas são processos simultâneos e  complementares  entre    si.  

 

Seguindo o caminho trilhado por esta tendência de análise de dados, 

procuramos, num primeiro momento, realizar leituras preliminares dos registros das 

observações e dos depoimentos das professoras entrevistadas de modo a nos 

impregnarmos pelo seu conteúdo. Isto é, buscamos estabelecer um contato 

exaustivo com o material coletado no intuito de nos familiarizar com o conjunto de 

corpus  para  depreender   a  essência  desse material. Uma vez apreendido o 

sentido do todo, buscamos segmentar o material de análise em “unidades de 

significado”. Em outros termos, procuramos fragmentar o todo no mínimo de partes 

possíveis como condição necessária à compreensão do fenômeno que estamos 
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investigando, visto que é impossível se analisar todas as informações 

simultaneamente. Posteriormente, iniciamos um procedimento minucioso de 

interpretação de cada uma dessas unidades articulando-as uma as outras a partir 

das semelhanças dos sentidos emergentes. Foi, pois, com base nos 

reagrupamentos sucessivos dos enunciados que se relacionavam entre si e através 

da recorrência no discurso das professoras que  emergiram as categorias empíricas.  

 

 É válido pontuar que para analisarmos o conteúdo do conjunto das 

mensagens expressas pelas observações e entrevistas trabalhamos com o tema 

enquanto unidade de registro. Isso porque, essa unidade de significação além de ser 

uma das modalidades mais utilizadas por aqueles que recorrem a análise de 

conteúdo enquanto tendência orientadora, possibilita ao pesquisador colocar em 

relevo os “núcleos de sentido” que compõem uma comunicação cuja presença ou 

freqüência de aparição tende a se apresentar, conforme indica  Bardin (2004), como  

definitórias do caráter do discurso  manifesto  pelos  atores  sociais. Nessa 

perspectiva, podemos afirmar que a análise das observações e entrevistas semi-

estruturadas nos permitiu compreender a partir de uma vigilância real e crítica do 

material coletado as nuanças, os sentidos e significados atribuídos pelas professoras 

à avaliação processual. Isso significa dizer que os conteúdos significativos 

emergiram do nosso esforço interpretativo em ampliar a compreensão de contextos 

culturais com significações que ultrapassassem o nível espontâneo das  mensagens 

a fim de elevar ao máximo a  compreensão  a  uma densidade  e  a  âmbitos de 

pertinência  não  percebidos   por   um   olhar   não  analítico   e/ou   desinteressado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º CAPÍTULO - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 1ª Fase: As observações 

 

  Esta  pesquisa, conforme  enfatizado  anteriormente, procura  analisar  as 

representações  sociais  de  avaliação  processual  construídas por 

professoras  dos  anos  iniciais  do  Ensino   Fund amental   da  Rede   

Municipal  da  Cidade  do  Recife/PE . Visando  tal  fim,  apresentaremos,  com 

base  nas  observações  realizadas  no  cotidiano  da  sala  de  aula  das  

professoras Estela e Clara,  uma   reflexão  acerca  do  processo  avaliativo  operado  

neste  espaço. Em outros termos, a partir do contato estabelecido com ambos os 

universos  escolares, buscaremos  retratar  o  que  ocorre  na  prática  da  avaliação 

manifesta  em  sala  de  aula  de modo a entender melhor a ação dessas 

professoras  e,  conseqüentemente,  apreender as nuanças, os sentidos  e  

significados que elas atribuem ao que seria avaliar processualmente  os  educandos.         

 

  Nessa perspectiva, organizamos as informações disponíveis acerca da 

temática   trabalhada   em   três  grandes  categorias  empíricas  que  emergiram  

das práticas  de  ensino  observadas,  quais  sejam:  a)  A avaliação  escolar e a 

dinâmica do processo educativo ; b)  Os instrumentos  avaliativos enquanto 

mediadores do conhecimento ; e c)  O erro e a avaliação escolar: as diferentes 

estratégias de direcionamento do ensino . É  válido salientar, ainda, que  as  

categorias  emergentes dos dados das  observações   foram  elaboradas   a   título   

de  sistematização  para  que  haja  uma melhor compreensão dos elementos  

abordados bem como um maior entendimento de como tais  aspectos  se  

configuram   nas  práticas   docentes  observadas.   Assim  sendo,  essas  

categorias, embora  estejam  didaticamente  separadas, elas  são  interdependentes.   
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  4.1.1 A avaliação escolar e a dinâmica do process o educativo  

 

  Como  já afirmamos neste trabalho, o ato de avaliar é uma atividade 

intrínseca e indissociável do processo de ensino e aprendizagem e, portanto, a 

prática  avaliativa  manifesta  pelo  professor  no  cotidiano  da sala de aula não 

pode ser analisada de forma deslocada das ações educativas efetivadas nesse 

espaço. Partindo  da premissa de que as ações de educar e avaliar não são 

distintas, mas  relacionadas  ao  longo  da  prática  docente  é  que caracterizamos, 

a seguir, aspectos  do  trabalho  cotidiano  escolar  das docentes   Estela  e  Clara. 

Nossa  pretensão  em  abordar  aspectos  inerentes  ao  fazer  profissional  das  

professoras  decorre  de  nosso  interesse  em  analisar  as   representações   

sociais    de    avaliação    processual    que   circulam   e   orientam   suas   práticas.     

 

  A prática docente desenvolvida pela professora Estela nos revelou que o 

direcionamento das tarefas avaliativas propostas no cotidiano da sala de aula era 

orientado, de modo geral, a partir de dois momentos distintos. No primeiro, a 

professora buscava anunciar à turma o conteúdo ou a atividade a ser trabalhada 

para, posteriormente,  fazer  uma  explanação  rápida  e  direcionada   para   

aqueles  aspectos  considerados  pertinentes  de  modo  que  os   alunos   

pudessem ter condições, ainda que mínimas, para efetivar o cumprimento das 

tarefas  solicitadas. No segundo  momento, a professora  buscava  delegar  ao 

grupo-classe a responsabilidade de gerir independentemente suas próprias 

atividades. Estas, por sua vez, eram recolhidas e arquivadas, ou ainda, na melhor 

das  hipóteses,  corrigidas, mas   sem   que  houvesse maior aprofundamento  

acerca  do  conteúdo explanado, fosse  por  parte  da professora ou dos  estudantes.          
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  Outro elemento a destacar frente à análise da prática docente da professora 

Estela era a realização de alguns procedimentos pedagógicos considerados 

inovadores para trabalhar aspectos referentes ao ensino de Língua Portuguesa. Ou 

seja, a docente buscava proporcionar aos alunos contato com atividades como 

ditado, rescrita de textos e recontagem de histórias, que são reveladoras do 

processo de apropriação das prescrições relacionadas ao ensino nessa área. No 

entanto, a maioria dessas formas de intervenção  utilizada  pela  professora também   

tinha um caráter muito genérico e sempre focalizando o cumprimento das tarefas. 

Assim, os alunos tinham que praticamente exercer sozinhos o controle conceitual 

das temáticas trabalhadas, bem como encontrar a melhor forma para solucionar as 

atividades solicitadas visto que as orientações por serem  quase sempre  vagas  não  

os ajudavam a  compreender  o  seu  objetivo  chegando,  inclusive,  em  algumas  

situações,  a  serem  essas  orientações  inexistentes, conforme  aponta  o  extrato37:  

 

(P) Pra sentar pelo ao menos em dois. Mas, não vai ser um desenho 
qualquer. Vai ser um desenho-ditado. (A) O que é isso? (P) Ai, depois 
que desenhar vocês vão pintar. Vejam só! Coloquem o nome aqui em 
cima, a folha tem que está deitada. (A) É pra colocar o nome ditado é 
tia? (P) Não é pra colocar o nome ditado. Por um acaso é um ditado? 
[pergunta a professora ironicamente.] (A) Posso colocar meu nome? 
(P) Desenhe duas árvores. [Ignora a docente a pergunta do aluno.] 
(A) Tia, assim é? (P) Não sei. Duas árvores. Um sol. É pra fazer duas 
árvores e um sol. Não interessa onde vocês vão fazer. Jailson, até na 
hora de fazer a atividade é brincando! Desenhem uma cabana, uma 
cabana. (A) Tia, eu não sei não! (P) Coloquem cinco formigas. (A) 
Não é assim, não! (P) Cinco formigas. Três flores. Oh, Pedro Paulo o 
que você está fazendo? Eu disse que era para fazer isso? Eu tinha 
falado o quê? O desenho-ditado. Só que nunca vocês desenham 
colocando um do lado do outro. Por que quando eu falei que era 
desenho vocês colocaram assim? (...) [fala a professora irritada frente 
a incompreensão dos alunos.] (P) Cadê o desenho Alan? Pinte o 
desenho. (A) Eu  já pintei. (P) Recolhe os desenhos Adalberto, mas 
os lápis não porque gente vai fazer outro. É pra entregar só os 
desenhos  porque  com  os  lápis  a  gente  vai  fazer  outro (AULA 5) . 

                                                 
37 Neste estudo, os extratos das falas das professoras e alunos serão conservados tal como 
pronunciados. Ainda nesta produção, nos utilizaremos da letra “P” para representar as falas das 
professoras Estela e Clara e da letra “A” para designarmos as conversações estabelecidas pelos 
alunos. Nas situações em que forem estabelecidos diálogos apenas entre os educandos nos 
utilizaremos das letras iniciais de seus respectivos nomes. É válido pontuar, ainda, que as falas entre 
colchetes dizem respeito às colocações feitas por nós pesquisadoras acerca dos episódios  descritos. 
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  Embora a professora Estela não oferecesse orientações didáticas suficientes 

e suas intervenções se prendessem a focalizar as respostas das tarefas propostas, 

podemos observar algumas formas de intervenção - ainda que raras - em que a 

docente demonstrava sugerir um olhar mais abrangente à sala de aula diferente das 

costumeiras. Essa postura foi observada quando ela,coerente com os procedimentos 

pedagógicos mais inovadores para a área de Língua Portuguesa, propôs a reescrita 

coletiva do clássico infantil “A Cinderela”. É válido salientar que embora a professora 

Estela oferecesse seu apoio pedagógico para o grupo-classe instigando-os a 

participar de forma ativa, o envolvimento dos alunos nesses tipos de atividade era 

estabelecido de forma gradativa. Nesse caso, em particular, a docente assegurou a 

participação da turma ao lançar mão de artifícios como sugerir a forma clássica de 

introduzir a reescrita do texto. A descrição do episódio abaixo mostra essa dinâmica:  

        
(P) Toda história de conto de fada tem obrigatoriamente o quê? (A) 
Era uma vez... (P) Era uma vez o quê? (A) Uma linda mulher que se 
chamava Cinderela que morava com a madrasta. (P) E o que mais? 
(A) Morava com as primas. (P) Primas? (A) Era o quê aquelas duas 
meninas? (P) Eram as filhas dela. Que maltratava muito ou pouco? 
(A) Que maltratava muito Cinderela. (P) Elas moravam onde? (A) No 
castelo. (...) [A professora conta um pedaço da história para incitarem 
os alunos a falarem.] (P) A festa era mesmo para escolher a noiva ou 
para se divertir? (A) Escolher a noiva. (...) (P) Depois que o príncipe 
convida para a festa vai todo mundo? (A) Não. A madrasta da 
Cinderela só leva as filhas dela. (P) E as filhas da madrasta fizeram o 
quê? (A) Rasgaram o vestido de festa da Cinderela. (...) (A) Conta 
essa história aí, tia? Tem alguma coisa errada! [A professora relê o 
texto e prossegue junto aos alunos.] (P) E aí? (A) Apareceu uma 
fadinha. (P) Quando apareceu a fadinha Cinderela tava muito alegre 
ou triste? (A) Triste. (...) (P) Posso colocar assim: Com isso Cinderela 
ficou muito triste ai apareceu a fada madrinha. (A) Pode. (P) Aí 
aconteceu o quê? (A) A fada madrinha deu um vestido lindo a ela. (...) 
(P) E até que hora Cinderela podia ficar na festa? (A) Até de noite. (A) 
Até meia-noite. (...) (P) Como continua a história? (A) Cinderela 
estava em cima do palco dançando com o príncipe, quando olhou 
para o relógio e viu que era meia-noite. [A professora relê o texto e, 
em seguida, prossegue:] (P) E aí? (A) Ela saiu correndo pela escada 
e perdeu o sapatinho de cristal. (A) O príncipe achou o sapatinho e 
falou com o rei e a rainha: Eu vou procurar a dona do sapatinho, a 
dona do sapatinho se casará comigo. (A) Ele foi na casa da madrasta 
da Cinderela. (P) E aí? (A) Aí o príncipe disse: tem alguém aqui. (A) 
Quando  o príncipe abriu a porta do quarto Cinderela estava 
chorando. (A) Foi não, foi não! (A) Provou o sapato nela e serviu. (A) 
O príncipe se casou com ela e viveram felizes para sempre (AULA 3) . 
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  Nesse contexto, em que a professora Estela se apresentava como a escriba 

dos alunos, ela buscava sempre ouvi-los em suas diferentes formas de expressão 

para, em seguida, levá-los a um consenso do que seria registrado na lousa. No 

entanto, quando dúvidas pairavam sobre o registrado, os alunos pediam que a 

professora relesse a história a fim de reescrevê-la. Ou seja, os alunos participavam 

ativamente deste momento fosse expondo suas idéias, questionamento ou ouvindo 

o colega. Assim sendo, a forma de intervenção realizada pela professora Estela 

revelou-se mobilizadora já que levou a turma a participar durante todo o processo 

sobre a atividade proposta. É válido salientar, entretanto, que a professora Estela a 

fim de levar a turma a participar efetivamente das diferentes situações de 

aprendizagem buscava costumeiramente utilizar-se da nota, conceito, prova ou do 

desempenho dos alunos em sala para motivá-los. A condução da turma para a 

participação  na  reescrita do  texto, acima referenciado, é ilustradora desta situação: 

   

(...) (P) Quando a gente faz uma história nem sempre ela vai tá boa. 
Tem hora que a gente vai ter que apagar, corrigir, consertar... voltar 
sempre que precisar ou quando a gente sentir falta de alguma coisa 
porque não ficou bom, certo? (...) [Antes de iniciar a reescrita da 
história “A Bela Adormecida”, a docente sugere que alguém se dirija 
até a frente da sala para contá-la:] (P) Hoje eu vou ficar escutando. 
Quem vem aqui na frente contar a história “A Bela Adormecida.” (A) 
Eu. (A) Eu não. (P) Quem vem aqui contar? Tô esperando. A gente só 
vai sair hoje depois que fizer a história. Só vai para o recreio quando 
contarem a história. (A) A história da Bela Adormecida é de mulher. 
(P) Não existe história de meninos e meninas, a história é de todos. 

(A) Viviane. [Sugere um aluno.] (P) Viviane. Eu vou escolhendo, aí vai 
ser pior. Gustavo. (A) Eu não. [Diz o aluno.] (P) Eu vou sortear pelo 
diário quem cair vai ter que ir. Essas participações, fazer explicações 
aqui na frente, tudo isso eu vou escrevendo ou não. Tudo isso eu vou 
colocando no diário. (A) Tia, eu não conheço a história não! (P) Vai 
ter muita gente que vai ficar com o conceito38 lá em baixo (...) (A) Não 
gosto de muita história não, tia! [Frente à situação instalada a docente 
dá a opção de os alunos contarem e reescreverem outras histórias, 
mas ela mesma faz a  escolha  pela história “A Cinderela.”] (AULA 3) .  

                                                 
38 Nesta instituição de ensino as professoras, em consonância com a direção, têm adotado além do 
uso do parecer descritivo, conceitos como forma de registro dos desempenhos obtidos pelos alunos. 
Esses conceitos, por sua vez, eram equivalentes a uma determinada pontuação. Assim, o conceito 
“A” correspondia a nota 10 e 9; “B” 8 e 7; “C” 6 e 5 e “D” de 4 a 0. Os registros desses desempenhos 
eram anotados no boletim escolar de cada um dos alunos e consistia como uma forma a mais dos 
pais estarem acompanhamento a progressão de seus filhos. Embora a professora Estela fizesse 
constante uso nas aulas de expressões como “nota” e “conceito” apenas soubemos da adoção do 
boletim escolar durante a fase   das entrevistas e por outras professoras  da    referida instituição escolar. 
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  Embora  a  dinâmica  da  aula  se  direcionasse  para  o  desenvolvimento  de 

um trabalho coletivo em que a professora assume o papel de mediadora, podemos 

observar  que  a  nota  constituía-se  para  a  professora  Estela  como  meio de 

mobilizar  os  alunos  frente  às  atividades  propostas  e,  também,  para  

estabelecer um clima favorável ao desenvolvimento do seu trabalho. É válido 

pontuar, ainda, que além de valer-se da nota e, em algumas outras situações, da 

prova para conseguir um clima favorável a aprendizagem, a professora Estela 

também se utilizava dessas poderosas “armas” para manter a disciplina em sala e  

com ela ganhar a atenção da turma, conforme ilustra a passagem: “Vou parar a aula 

e fazer uma prova! Eu vou voltar a fazer prova pra ver se  vocês param quietos. Será   

possível   que   vocês    não  param       quietos       um    minuto? Tem   que  tá  brincando   e   

conversando?    A   escola   não é  espaço  de  conversa.    A  gente  vai  fazer  prova.”   

    

    Nesse estado de dependência e vigilância frente ao qual a professora Estela 

esforçava-se para garantir o progresso das atividades prescritas, os alunos eram 

proibidos de confrontar suas experiências ou buscarem soluções conjuntas para as 

tarefas propostas. Ou seja, a mobilização de experiências coletivas que pudessem  

levar os educandos a refletirem sobre a construção do conhecimento era proibida. 

Desse modo, comumente ouvíamos a professora Estela utilizar expressões do tipo: 

”Caio é cada um fazendo o seu!”; “Olhe para frente Clemente”; “Sem olhar para o 

lado Adalberto.” Frente a esse posicionamento assumido pela docente pudemos 

observar, em  algumas  situações, uma  espécie  de  “comunicação  secreta”  entre 

os  alunos  que  era  estabelecida  nos  momentos  em  que a professora 

encontrava-se  ocupada  com  outros afazeres. O  episódio  descrito, a seguir, ilustra 

a  situação em que  um  dos  alunos  se  aproveita  de  momentos  de    hesitação  

da   professora  Estela   para   ajudar  o  colega  na  resolução   da  tarefa  solicitada:   
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[Depois de proposta uma atividade que requeria dos alunos 
pesquisarem no livro didático palavras com a inicial ‘q’, a professora  
solicita  aos  mesmos que a realizem enquanto permanece sentada 
no birô dispersa com outros afazeres. Enquanto isso, Clemente e 
Adalberto  se  comunicavam  clandestinamente:] (C) Acha aqui do 
livro  pra  eu  copiar! [sussurra o aluno.] (A) Tu já colocou 
‘quilômetro’? (C) Não. Como é que se escreve? [O aluno Adalberto 
escreve  a  palavra  quilômetro  a  lápis  na  banca  do  colega  e  
volta  a  sentar-se  rapidamente em sua cadeira, a qual se 
posicionava  frente à banca de Clemente. Depois de copiada a 
palavra quilômetro, Adalberto se levanta discretamente com uma 
borracha  e apaga o que havia registrado na banca de Clemente. 
Essa situação prossegue com a escrita de outras palavras à medida 
que  Adalberto  ia  procurando  no  livro  para, em seguida, registrar 
na  banca de Clemente a fim de que ele  as  copiassem.]  (AULA  16) . 
  

   

  Frente às discussões postas o que observamos foi a configuração de um 

processo avaliativo que aponta para o disvirtuamento de seu real sentido já que a 

professora Estela vinha se utilizando da prova e da nota como artifícios para manter 

a disciplina e obter o mínimo de investimento dos alunos nas atividades. Nessa 

ótica, Perrenoud (1999) alerta para o fato de que toda a prática avaliativa de base 

formativa se constrói em uma lógica cooperativa entre professor/aluno visto ser este 

o instrumento indispensável na orientação de uma regulação ótima das 

aprendizagens. No entanto, pontua que se tem tornado difícil, num sistema 

tradicional de avaliação estabelecer relações entre professores e alunos que 

propicie a construção coletiva de conhecimento. Nesse sentido, o autor afirma que 

toda regulação que se deseje eficaz deverá intervir de modo que o educando tenha 

confiança  para  expor ao  professor  suas  dificuldades e dúvidas. Em outros termos: 

 
É preciso, em uma palavra, que, no jogo da transparência, os alunos 
tenham a impressão de ter menos a perder do que a ganhar. 
Depende de seu interresse a longo prazo, pensam os defensores da 
avaliação formativa. Sem dúvida, eles têm razão, mas aqui somente 
conta o ponto de vista efetivo dos alunos. Muitos não estão fechados 
ou indiferentes à idéia de que se poderia melhor ajudá-los se 
reconhecessem suas dificuldades e pedissem abertamente ajuda. 
Essa atitude conveniente é neutralizada, muitas vezes, por outras 
preocupações, às vezes em muito curto prazo: não perder seu 
prestígio, não dar chance à zombaria ou à piedade, não ser rotulado 
ou colocado em uma situação de dependência, não arriscar um 
acréscimo de trabalho ou de responsabilidade, quando se tem 
sobretudo vontade de brincar e conversar    (p.137-138, grifos do autor). 
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  Um outro aspecto que se destacou na sala de aula da professora Estela foi o 

fato  da mesma ter evidenciado que desenvolvia atividades diferenciadas juntamente 

aos alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem. Tal constatação foi 

observada, por exemplo, em um dos pareceres descritivos no qual  relatou: “O  aluno 

é portador de necessidades especiais, está sendo acompanhado pela professora da 

aula (...). As atividades passadas em sala de aula são diferenciadas e adequadas às 

necessidades do referido aluno, porém ele pouco as realiza.” Algumas situações 

presenciadas no cotidiano escolar corroboram a efetivação de uma prática voltada 

para o que a professora Estela compreende por atendimento diferenciado  às 

especificidades desses alunos. Os episódios descritos, a seguir,  revelam o 

tratamento   destinado   a   um   aluno  com   necessidades  educacionais  especiais:  

 

[Em uma situação em que o grupo classe encontrava-se em momento 
de prova, a professora chama o aluno Joaquim para realizar  uma 
leitura individualizada visto que ele não estava fazendo a prova em 
função de seu nível de desenvolvimento. Assim, a docente o indaga:] 
(...) (P) E essa letra você conhece? (A) ‘B.’ (P) O ‘B’ é redondo e essa 
é retinha.Olha aqui, você acha que é qual? [Como todas as tentativas 
do aprendente não tinha uma correspondência com a letra apontada 
pela professora, ela interrompe o momento destinado à leitura e lhe 
solicita a efetivação de uma atividade que é registrada por ela mesma 
em  seu  caderno de classe.] (P) Você vai  fazer essa letra cinco 
vezes   em   cada   linha   dessas   que  eu  fiz  aqui.  Faça! (AULA 9) . 

  
 [Em uma outra situação denominada de leitura individualizada, a 
professora Estela chama o referido aluno para realizar a leitura de 
palavras isoladas. Mas, como o mesmo apresenta dificuldades, a  
docente  passa  a indagá-lo:] (P) Joaquim que letra é essa?  (A)  ‘A’. 
(P) Não. (P)  Que letra é essa?  (A)  ‘E’. (P)  Não. Não  é pra  você  
adivinhar. Você conhece?  Você   conhece  ou  não, diga. Venha  cá!  
Olhe  e  pense  um  pouquinho. Que  letra  é  essa?  (A) ‘H’. (P) Tá 
vendo  que  você  sabe!  (A)  Tá  certo?  (P)  Tá.  É   claro   que   tá!  
Agora   sente   e   vá  fazer  a  tarefa. Copie  a  letra  ‘H’ a   
quantidade   de   vezes   que   está   marcado  com  o  ‘x’  (AULA 11) .  
 

 

  Sabemos que na atualidade tem sido recorrente a necessidade de o professor 

elaborar situações de ensino diferenciadas já que a variedade de níveis de 

aprendizagem dos alunos em sala de aula tende a aumentar. Assim, quanto mais às 
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tarefas avaliativas forem articuladas às necessidades de cada aluno maior a 

possibilidade do professor promover o crescimento do grupo-classe. É válido 

salientar, entretanto, que no caso descrito, anteriormente, as atividades paralelas 

desenvolvidas pela professora Estela demonstraram não vir atendendo 

adequadamente ao aluno já que se caracterizavam como uma ação mecânica, 

repetitiva e sem um sentido real. Dessa forma, qualquer prática que não adquira o 

status de uma ação refletida  e  intencionalmente  planejada   reduz  ainda mais as 

efetivas possibilidades de  acesso  dos  alunos  ao   conhecimento elaborado  e  aos  

processos  de  aprendizagem  formal  que  deveriam ser proporcionados pela escola.        

 

 Albuquerque (2007) ao analisar as representações sociais de inclusão de 

alunos com deficiência entre professoras do município de Jaboatão dos 

Guararapes/PE evidencia que, para a maioria delas, o aluno deficiente tem uma 

aprendizagem lenta. Assim sendo, a autora pontua que as docentes diziam recorrer 

a outras estratégias de ensino (desenho, pintura, recorte, colagem etc.) para 

estarem “suprindo” as necessidades básicas desses alunos, visto que alguns dos 

conteúdos curriculares trabalhados lhes eram inacessíveis. Os resultados desse 

estudo  coadunam-se, de  certo  modo, com os nossos achados já que às 

“atividades diferenciadas”  direcionadas pela professora Estela ao aluno com 

deficiência  sinalizava  para  uma prática que parecia desconsiderar seus interesses 

e   possibilidades e, portanto,  sem  um   significado   real   para   sua   vida   escolar.  

  

  É pertinente destacar que a postura docente expressa pela professora Estela 

na sala de aula parece revelar-se também nos registros de avaliação que elaborava 

para acompanhar o processo de construção do conhecimento pelo aluno. Conforme 

analisamos, esses registros realizados não contemplavam referências significativas 
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às singularidades dos aprendentes em seu percurso de aprendizagem. Ou seja, as 

informações a que  tivemos  acesso  não favoreciam uma análise significativa de 

seus avanços, conquistas, dificuldades o que provavelmente impossibilitava a 

docente de ter uma visão evolutiva das construções efetivas do alunado, bem como 

desfavoreciam a ressignificação de sua postura avaliativa no contexto escolar. 

Alguns  trechos  dos  pareceres descritivos39 abaixo mostram bem as 

inconsistências de informações sobre a progressão das  aprendizagens  dos  alunos:  

     
O aluno é extremamente dedicado a todas as atividades 
desenvolvidas na  sala de aula. Também se destaca pela fluência na 
leitura e grande habilidade da escrita  e interpretação de textos. 
Entretanto, nos momentos de descanso ele gosta de atirar papel nos 
demais alunos (começou com esse comportamento no dia 18.04.08) 
(ADALBERTO) . 
 
 
O aluno é disperso e necessita de acompanhamento constante por 
parte da professora. O mesmo se mostra extremamente ágil para 
construir o conhecimento nos momentos em que decide “abraçar” 
esse processo de construção (CLEMENTE). 

 
O aluno é portador de necessidades especiais, está sendo 
acompanhado pela professora da aula, pela professora itinerante, 
pela professora alfabetizadora e pela equipe do Projeto MAIS. As 
atividades passadas em sala de aula são diferenciadas e adequadas 
às necessidades do referido aluno, porém, ele pouco as realiza 
(JOAQUIM) . 
 

   

  Os registros de avaliação, acima descritos, revelam um conjunto de 

informações genéricas, vagas e imprecisas acerca do progresso dos aprendentes já 

que não incidem sobre as conquistas, avanços e descobertas dos alunos. Em 

nossas análises constatamos, também, que a outra parte dos pareceres40 descritivos 

                                                 
39 Neste estudo, as informações dos pareceres descritivos foram extraídas do diário de classe e 
referem-se aos relatos de vivências significativas do processo  de aprendizagem  dos alunos. É válido 
salientar ainda que, coerente com os preceitos de Hoffmann (2001), tomaremos o parecer descritivo 
como um documento formal utilizado para expressar os resultados da avaliação dos alunos. Embora 
comungando  dessa  visão, não  poderíamos  deixar  de dizer que estudos como os de André e 
Darsie (1999) têm se referido a essa nova forma de registro como sinônimo de instrumento avaliativo.  
 
40 Os   pareceres   descritivos   elaborados    pela   professora  Estela   contemplaram   apenas   sete  
dos  vinte   e   um   educandos   de   sua   turma. Nessa   ótica,  nossa    análise   é, portanto,  
pautada  nesses dados que encontramos disponíveis   no   diário   escolar   da    referida   professora.    
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encontrava-se fundamentada em aspectos que privilegiavam questões de natureza 

atitudinal. Os registros limitavam-se    a expressar julgamentos sobre o comportamento 

de alunos frente à professora e aos seus pares, bem como a apontar elementos 

relacionados ao descomprometimento ou falta de atenção dos alunos frente às 

atividades propostas. Os registros de avaliação elaborados pela professora Estela 

expressam  tão-somente  questões  de  ordem  atitudinal,  como ilustram os trechos: 

   

O aluno realiza freqüentemente as atividades propostas, entretanto, 
dispersa a atenção quando a sala está agitada (ALAN) . 
 

O aluno apresenta dificuldade de relacionamento com os colegas, 
usa algumas palavras humilhantes em relação as meninas, 
principalmente. Também apresenta dificuldade para respeitar as 
pessoas que interagem com ele na sala de aula, inclusive a 
professora. O aluno não realiza as atividades propostas e é disperso 
(HENRIQUE).  

 

O aluno não realiza a maioria das atividades propostas, brinca demais 
durante a aula. Já foi conversado com o aluno e a família, entretanto, 
até o dia 09.04.08 essas ações não surtiram e efeito desejado (que o 
aluno participasse das aulas) (MERCIAS).  
 

 

 

 

  Ao privilegiar questões atitudinais no parecer descritivo, a professora Estela  

relega a segundo plano os aspectos ligados ao percurso da aprendizagem dos 

alunos. Concebidas nessa ótica, as informações dos pareceres avaliativos tendem a 

impossibilitar a compreensão dos progressos e as dificuldades dos alunos, além de 

não oferecerem pistas consistentes sobre como organizar a prática  docente  para  

se  promover a  continuidade das  aprendizagens. Sobre o privilégio das questões 

atitudinais  na  elaboração dos pareceres avaliativos, Hoffmann (2003) pontua que 

muitos professores têm ferido o significado real a ser perseguido em tais formas de 

registro. Com isso, a autora alerta não estar negando a possibilidade dos 

professores  relevarem  em  seus  relatórios  de  avaliação  aspectos  que   

envolvem  questões  de  ordem  atitudinal,  mas  mostrando  que quando nos  
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atemos   exclusivamente   a   elas   anulamos   o   significado   que  esses  

pareceres deveriam, de fato, apresentar. Desta forma, Hoffmann  (2003)  afirma que:            

 

As questões socioafetivas não estão desvinculadas das questões 
cognitivas. E é responsabilidade do professor em trabalhar com elas. 
Entretanto, crianças agitadas, jovens desatentos, distraídos, alguns 
mais briguentos que outros, representam o absolutamente normal em 
uma sala de aula, considerando ainda as desigualdades sociais e 
culturais. Não imagino como possamos desejar que todos os alunos 
apresentem o mesmo comportamento ou idênticas linha de conduta. 
Trabalhar com as diferenças individuais no sentido de uma educação 
voltada a formação de jovens autônomos, críticos, cooperativos, é 
responsabilidade dos educadores no seu cotidiano. O perigoso está 
em exigir atenção, interesse, disciplina como únicos determinantes da 
aprendizagem, sem buscar outras razões para as dificuldades dos 
alunos (p.100).    
 

  A par do que afirma Hoffmann (2003), é pertinente endossar a idéia de que  

os pareceres avaliativos devem privilegiar o percurso individual de cada aprendente 

de modo a expressarem seus avanços, conquistas, descobertas, dificuldades, bem 

como acompanhamentos. Para isso, os registros de acompanhamento dos alunos 

necessitam ser construídos ao longo do processo de ensino e aprendizagem de 

modo que sejam valorizadas prioritariamente as questões de ordem cognitiva. Sob 

esta ótica, os registros podem vir a ser  para os professores excelentes instrumentos 

na promoção de reflexão já que passam a representar “a documentação não 

somente do processo avaliativo, mas, sobretudo, da dinâmica do trabalho 

pedagógico. (...) Lembrando que o registro em nossa perspectiva não é a escrita da 

pauta de trabalho, o que se faz em cada momento, mas os sentidos e os efeitos dos 

processos  de   ensino,  de   aprendizagem   e   de   avaliação”  ( SILVA, 2006, p.69).     

 

  Ao analisarmos a prática avaliativa da professora Estela a partir dos 

elementos evidenciados, anteriormente, podemos dizer que os alunos 

frequentemente eram postos diante de situações em que deveriam mobilizar um 

conjunto de saberes para responder as tarefas avaliativas que pareciam não ter 
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outra finalidade a não ser manifestar  tais conhecimentos sob pena de receber uma 

nota ou conceito ruim. Assim, o intuito do trabalho escolar era submeter os alunos a 

execução dos exercícios prescritos e a participação nas atividades independente 

das condições postas. Perrenoud (1999) nos diz que nem toda atividade gera 

automaticamente aprendizagens visto que a intervenção do professor recai, muitas 

vezes, apenas sobre  o  êxito  da  tarefa. Assim, pontua que para garantir uma 

regulação efetiva das aprendizagens o professor deverá “dispor de informações 

pertinentes e confiáveis,  interpretá-las corretamente, em  tempo  hábil,  imaginar   

constantemente uma intervenção apropriada e conduzi-la  de  modo eficaz... “ (p.80).   

 

  Frente ao exposto, é pertinente afirmar que a professora Estela não 

acompanhava as aprendizagens dos alunos em função da construção do 

conhecimento, mas somente do cumprimento das tarefas. Nessa ótica, podemos 

depreender, portanto, uma representação social de avaliação como processo que se 

manifesta pelo número de conteúdos e atividades prescritas durante o ano letivo. 

Isso porque, o interesse da professora Estela estava mais centrado na obtenção de 

um bom desempenho dos educandos que na aprendizagem a construir. É válido 

salientar, ainda, que a compreensão manifestada pela professora Estela do que 

seria avaliar processualmente se reflete, de certa forma, nos registros de avaliação 

desenvolvidos  uma  vez  que em sua forma final são expressos por meio de 

informações que não dão indicativos dos avanços, conquistas, descobertas dos 

alunos,  além  de   reincidirem   quase   sempre   na   descrição   de   suas condutas. 

     

  Não podemos deixar de dizer que observamos também tentativas de 

mudanças didáticas e pedagógicas, ainda que tímidas, em seu fazer docente a 

exemplo da incorporação de práticas de leitura e escrita que são, de certa forma, 
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reveladoras do processo de apropriação das prescrições relacionadas ao ensino 

nessa área. Entretanto, as práticas em seu cerne não se transformaram, pois a 

professora estava sempre a mesclar as abordagens mais progressistas do avaliar 

com pressupostos tradicionais como forma de se obter êxito no processo educativo.  

Assim, os dados nos autorizam a afirmar que as representações sociais de avaliação 

processual da professora Estela se definem, de fato, por sua continuidade em 

função do quantitativo de conteúdos e atividades prescritas. A adoção de um modelo 

que abriga antigas e novas abordagens educativas pode ser compreendida a partir 

dos processos de ancoragem e objetivação tal como definidos por Moscovici (2003). 

Isso porque, a postura adotada por um professor em sala resulta, muitas vezes, do 

modelo tradicional que permeou sua formação imbricada com as novas abordagens 

e prescrições oficiais41 postas face a atual conjuntura. É, pois fácil perceber que as 

representações  sociais que penetram e influenciam nossas mentes são na verdade: 

 

(...) impostas sobre nós, transmitidas e são o produto de uma 
seqüência completa de elaborações e mudanças que ocorrem no 
decurso do tempo e são o resultado de sucessivas gerações. Todos 
os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições 
que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições 
científicas, implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma 
estratificação na memória coletiva e uma reprodução na linguagem 
que, invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e que quebra 
as amarras da informação presente (MOSCOVICI, 2003, p. 37).    

 

 

  Nessa perspectiva, podemos depreender que a atividade do professor não  é  

apenas um reflexo de suas aprendizagens sobre educação, mas dependem em 

grande parte de suas crenças, informações e modelos de pensamentos transmitidos 

por meio da tradição, educação e da comunicação social. Assim, as representações 

                                                 
41 As prescrições a que nos referimos são alusivas aos Parâmetros Curriculares Nacionais, a 
proposta de ciclos de aprendizagem expressa pela Secretaria Municipal do Recife/PE e a programas 
de  formação continuada, a  exemplo do  Centro de Estudos em Educação e Linguagem/CEEL, que  
é um núcleo de pesquisa e extensão da Universidade Federal de Pernambuco/UFPE que  desenvolve 
atividades  voltadas  para  a  melhoria  da  Educação  Básica  em   escolas  públicas   e   particulares.   
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sociais de avaliação processual que perpassam a prática avaliativa da professora 

Estela encontram-se atreladas a vários condicionantes. Nessa lógica, Moscovici 

(1978) pontua que as representações sociais são estruturas cognitivas específicas 

da sociedade contemporânea, que se constroem no âmago das interações e das 

práticas sociais integrando, portanto, tanto a experiência e a vivência dos sujeitos 

que a constroem, quanto sua história e sua cultura. Frente a essa multiplicidade de 

fatores que concorrem para a construção das representações sociais, Jodelet (2001) 

endossa a premissa posta por Moscovici afirmando que sendo elas [as 

representações sociais] o ponto de intersecção entre o psicológico e o social tendem 

a guiar o sujeito no modo de “nomear e definir conjuntamente os diferentes  

aspectos da realidade diária, no  modo de interpretar esses aspectos, tomar  

decisões e, eventualmente, posiciona-se frente a eles  de  forma  defensiva”  ( p. 17).            

 

   O direcionamento dado pela professora Estela às atividades avaliativas na 

sala  de  aula  é constitutivo, pois, de  seu  saber   fazer   profissional  e  

representam esquemas de ação elaborados por ela ao longo de sua experiência 

escolar, quer  como professora, quer como estudante. Assim sendo, podemos 

afirmar que é com base nesses constructos que a referida professora vem se 

apropriando  do  que  está  sendo prescrito pelas novas tendências e políticas 

oficiais  acerca  do  avaliar, não  no sentido de aplicação direta de saberes e 

práticas,  mas da  (re) construção o que vem reafirmar que as representações 

sociais   “são uma constante construção; elas são realidades dinâmicas e não 

estáticas. Vão sendo  elaboradas  e  modificadas  dia-a-dia,  ampliadas, 

enriquecidas   com   novos   elementos   e   relações”   (GUARESCHI,  1995, p. 218).  
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  Se buscarmos compreender a partir de agora como a prática avaliativa 

materializa-se no cotidiano da sala de aula da professora Clara, podemos dizer que 

seu fazer docente também era orientado, de modo geral, a partir de dois momentos 

distintos. No primeiro momento, a professora explanava o conteúdo e/ou a atividade 

a ser trabalhada. No segundo momento, orientava na realização das tarefas que 

podiam ser efetivas com a professora circulando pela sala e observando os 

exercícios dos alunos, ou ainda, no coletivo como geralmente ocorria. Sua prática 

docente era marcada por um intenso e constante estímulo para que os alunos 

refletissem, a partir das atividades propostas, sobre o próprio caminho para a 

construção  do  conhecimento. Assim,  aprender  para  a  professora  Clara  

constitui-se  não  apenas  algo  individual, mas  coletivo  a  partir  do  qual  ela 

buscava  relacionar  as  tarefas  avaliativas  com as vivências dos alunos 

adequando-as, sempre que possível, às suas demandas, conforme mostra o  trecho:     

 
 (P) Isso aqui é soma de 12 + 9 que é igual a 21. Por que eu botei 
assim? [Indaga a professora o fato de ter registrado, no quadro, o 
problema aditivo “armado”.] Eu ensinei como a vocês? Sem ser 
“armada” não foi? 1 + 1 = 2. (A) É a mesma coisa a continha. (A) Tia 
eu sei de outro jeito. Eu sei! [A aluna Emília com o consentimento da 
professora dirige-se à lousa armando e resolvendo o problema aditivo 
13 + 22 depois de ter posicionado os números na casa da unidade e 
da dezena.] (P) Vocês sabem o que é isso que ela fez aqui? 
[Pergunta a docente à turma referindo-se aos indicativos da letra ‘U’ e 
‘D’.] Não. [respondem todos.] (P) Ela está muito adiantada. Eu não ia 
dá unidade e dezena não, mas... O que é isso? Uma dezena tem 
quantos elementos? Uma dezena é igual a dez elementos. Quantas 
flores eu tenho aqui no quadro? (A) dez. (P) Então eu posso dizer que 
eu tenho uma dezena de flores. Então, dez é igual a uma dezena. Se 
eu disser que eu tenho uma dezena de lápis quantos lápis eu tenho? 
Isso aqui que ela fez é o quê? (A) Prova real. (P) Não.(...) Quanto eu 
digo eu tenho onze flores eu poderia dizer que tenho uma dezena 
mais uma unidade, que dá quanto? Onze. Que no total são onze 
unidades. Quanto chega em dez eu tenho uma dezena de lápis, 
depois disso eu tenho uma dezena e uma unidade de lápis. Quando 
chega no vinte o que acontece  aqui? Quanto chega no dois, no vinte  
eu tenho duas dezenas. Eu tenho duas dezenas:10+10.(...) (AULA 8) . 
  
 

  Ao longo de nossas observações, as situações de ensino implicavam, de fato, 

uma diversidade de tarefas, solicitações, encaminhamentos, posturas e decisões 
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que foram tomadas num contexto interativo mediante o qual a professora  

apresentava-se como uma interlocutora que, durante todo o processo, atribuía 

significados às elaborações produzidas pelos educandos. Nesse contexto, é válido 

pontuar que a professora Clara na sua prática desempenhava um papel de gestora 

da aprendizagem e, nessa lógica, o direcionamento das atividades quando 

orientadas, por exemplo, a nível de coletividade buscava identificar, a priori, os 

obstáculos  variados na aprendizagem dos alunos e fornecer-lhes pistas para 

maiores questionamentos  sobre  o  ensino. Num  segundo  momento,  a  referida   

professora buscava  levar  o  grupo-classe  a  desenvolver  suas  próprias  atividades  

de  forma independente de modo  que  viessem  a  confrontar-se,  mais  diretamente, 

com   as  situações  propostas. Assim, foi que após ler para o coletivo uma história 

referente  a “animais  que  existem e não existem” a  professora  propõe   aos  

alunos  a  produção  individual  de  um  ditado, conforme nos indica o extrato abaixo:  

 

 
(...) (P) Conhecem o cavalo-marinho? (A) Ele é como uma mulher 
grávida quando estoura a bolsa ele tá quase nascendo. (P) Não. Os 
cavalos-marinhos nascem de ovos. (A) Então é como se ele tivesse, 
tivesse chocado né tia? (P) Isso mesmo Fábio. (...) (P) Vocês 
conhecem o lobisomem? (A) É um homem que tem a metade homem 
e metade lobo. E também o minotauro. (P) E o lobisomem existe? (A) 
Não, é só uma lenda. (A) Não. (A) É sim. (...) (P) A baleia vocês 
conhecem? (A) A baleia? (A) Conhece em filmes, histórias, filmes de 
pesca. (P) Como será que a baleia mama? (A) Pelo buraco que ela 
tem aqui na cabeça. (A) Embaixo dela, no rabo. (A) Na barriga. (P) A 
baleia solta o leite na água e como é muito grosso não mistura. (A) 
Como ela solta? (P) Na água. (...) Nos vimos na história os bichos 
que existem e os bichos que não existem. Agora a gente vai fazer 
uma atividade. Eu vou ditar cinco bichos que existem e cinco que não 
existem e vocês vão escrever. Cada um faz o seu! (...) Vocês vão 
escrever na primeira linha ‘baleia’. (A) Baleia não existe não! (A) 
Existe. (A) Existe não, existe só tubarão. (P) Cada um escreve de seu 
jeito! (A) É pra escrever o que tia? (P) ‘Baleia’. (A) Tia pode escrever 
do jeito que você souber? (P) Mas é pra você escrever do jeito que 
souber mesmo. Escreve embaixo de baleia, ‘cavalo-marinho’. (A) 
Ninguém não sabe! (P) escreve do jeito que souber Sebastião. (P) Oh 
tia é na outra folha é? (P) É na linha de baixo, na linha debaixo. (A) 
Cavalo-marinho é aqui né? (A) É r, i, n. [diz Sebastião a Fábio.] (A) 
Oh  tia, cavalo começa com ‘c’ né?(P) É. (A) Eu só vou colocar 
cavalo. (P) Debaixo de cavalo-marinho escreve ‘tatu’. (P) É o que não 
existe é tia? (P) tatu existe. (A) Tatu é como? Vai tia? (A) t, a, t, u. (A) 
Aqui  é  ‘tu’  Fábio,  apaga.  [diz  Sebastião  a  Fábio.]  (...) (AULA 12) .   
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 Frente ao episódio descrito, podemos perceber que a seqüência didática 

proposta pela professora Clara foi desenvolvida, num primeiro momento, a partir do 

trabalho com a leitura oral do texto que era, geralmente seguida de sua 

interpretação para, num segundo momento, dá início a etapa da produção de um 

ditado com base no texto que estava sendo trabalhado. Apesar deste momento 

caracterizar-se pela reflexão no âmbito mais individual, os educandos contavam 

sempre com a intervenção da professora para uma consulta, esclarecer dúvidas, 

trocar  idéias ou,  até  mesmo, com  a  ajuda  de  um  colega que,  tendo avançado 

na  compreensão  da  tarefa,  ajudava  os  demais na solução das questões de  

modo  a   torná-las   mais   claras. As   marcas  de   um   ensino   centrado  na   

ajuda    mútua    podem   ser   observadas   também    na    passagem42    a    seguir: 

 

(M) Faz aí dois corações, é assim oh! [A aluna pega o lápis de 
Alexandre para desenhar, mas ele retruca:] (A) Eu sei! (M) Pronto. 
Agora faz essa cruzinha aqui! [Diz a aluna referindo-se ao sinal da 
adição. Em seguida, ela desenha mais um quadrado e diz:] Agora faz 
mais dois corações. (A) Peraí, peraí. Deixa eu apagar aqui! (M) Agora 
faz dois corações! Dois corações! Bota outro aqui! Ainda... (M) Mais 
dois corações. [Insiste Margarida.] Agora quanto é que tem aqui de 
coração? (A) Dois. (M) Então bota aqui dois. Olha aí: dois não é 
assim. Dois é igual aquele que ele tá fazendo ali. [aponta a aluna 
Margarida para um colega que no momento estava registrando o 
número ‘2’ na lousa.] (A) Que numeral? (M) É esse Alexandre. É esse 
Alexandre. Oh aí! Apaga. [Faz a aluna a demonstração no caderno do 
aluno.] (M) Bota o numeral dois Alexandre. Bote dois aqui. E quanto 
tem aqui? (A) Dois. (M) Agora bota o numeral dois. [Na questão 
seguinte, a aluna desenha três flores e diz:] (M) Agora faz um 
quadradinho. (A) Igual a esse? [Pergunta o aluno fazendo menção à 
situação anterior.] (M) É, é assim, é pequeno. O quadrado é igual a 
esse daqui. (M) Três flores aí nesse quadrado. (A) Ela mandou eu 
fazer uma flor. [Diz o aluno, Alexandre, dirigindo-se a pesquisadora.] 
(M) Três! Bota mais duas agora. (M) Agora faz esse sinal aqui. 
[Referindo-se ao sinal da adição.] (A) Eu já sei. (M) Duas flor. (A) 
Duas flor. (M) Eu apago se for grande viu! [Frente à sua tentativa 
Margarida diz:] Faz uma  menorzinha  Alexandre. (A) Faz  o  
quadrado  maior. (M)  Mais uma flor. Que lapa de flor! (A) Deu! [A 
aluna desenha as flores do último quadrado e, posteriormente, 
pergunta:]  (M)  Quantas  tem  aqui?  (A) Três. (M)  Bota  o  número 
três. (M)  E  aqui?  (A)  Duas.  (M) E  no   total?   (A)  Cinco (AULA 6) . 

                                                 
42 A situação descrita solicitava que os alunos observassem a quantidade de elementos indicados nos 
conjuntos para representá-los e, posteriormente, efetivassem uma soma em função da ocorrência de 
figuras dispostas. Assim, na primeira questão encontrava-se disposto dois conjuntos contendo cada 
um deles dois elementos. Na segunda questão, também tínhamos dois conjuntos, mas em um deles 
estava disposto três elementos e no outro dois. É válido pontuar que a situação evidenciada ocorreu 
próxima  a  nós  o  que  possibilitou um acompanhamento fiel da realização da atividade pelos alunos.   
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  Conforme podemos observar, a informação sobre as dificuldades da turma 

parece ser conhecida por todos. A constante troca de informações sobre o processo 

de aprendizagem de cada um, tem levado a turma a desencadear um espírito visível 

de integração e colaboração o que traduz, de certa forma, a dinâmica do trabalho 

manifesto  pela  professora  Clara  que constantemente dirigia-se aos alunos 

estando a eles atenta e mostrando-se disponível para solucionar as suas questões. 

Embora tenhamos constatado uma trama de relações em que professora e alunos 

vinham  tornando  possível  o  funcionamento  do  cotidiano  escolar  como  um 

espaço  coletivo  de  construção  de  conhecimento, havia momentos em que a 

turma  parecia  desinteressada  em  fazer  qualquer  tipo  de  trabalho  e,   em  

função   desse   comportamento,  a  docente  se  irritava. O        episódio abaixo  mostra  

essa   postura   da   professora   frente   às   condutas   exibidas    pelos   educandos: 

 
 
 

(...) Quanto eu digo eu tenho onze flores eu poderia dizer que tenho 
uma dezena mais uma unidade, que dá quanto? Onze. Que no total 
são  onze  unidades. Quanto  chega  em  dez  eu  tenho  uma  
dezena de lápis, depois disso eu tenho uma dezena e uma unidade 
de lápis. Quando chega no vinte o que acontece aqui? Quanto chega 
no dois, no  vinte  eu  tenho duas dezenas. Eu tenho duas dezenas: 
10 + 10. Ana! (A) É ele que fica perguntando o que é? (P) O que você 
não  entender  Eduardo  diga  para mim. (...) Então até nove é 
unidade é tudo sozinho. Agora eu tenho dez unidades, mas quando 
chegar em dez eu posso trabalhar na casa das dezenas (...) [Nesse 
momento,  outra  aluna se dispersa e a professora senta-se na 
cadeira  da  aluna  lhe dando alguns lápis pilotos para que ela 
assuma  sua função.] (P) Isso aqui é unidade? O que é unidade? (A) 
É a conta que as... (P) não sabe né? Se você não prestar atenção 
não  vai aprender! O  que  eu  tô  dizendo a você? Unidade é cada 
um  desses  lápis separado. (A) Quando  a  senhora  está  explicando 
eu fico prestando atenção e quando a senhora vai perguntar só eu 
respondo. [diz o aluno Fábio.] (P) Eu quero que ela preste atenção! 
(A) quanto  é  cem  mais cem? [pergunta Fábio à turma.] (A) 
duzentos. (P)  A gente  vai  chegar lá... (P)  Douglas tá  com a agenda 
na   mão. Quero   ver   se  você  vai  saber  fazer  a  tarefa! (AULA 8) . 

 
  

  O fato das condutas indesejáveis dos educandos frente às situações de 

aprendizagem terem sido provocadoras de tensões revelam por parte da professora 

Clara  uma clareza de que não é a atividade em si que conduz ao conhecimento, 

mas, a ação dos educandos mediada por suas intervenções que possibilita tal 
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apreensão. Nessa ótica, a prática educativa da professora Clara parece conceber a 

avaliação numa perspectiva formativa já que, conforme propõe  Perrenoud (1999), “é 

formativa toda avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver, ou 

melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no 

sentido de um projeto educativo” (p.103). Esta postura assumida pela professora 

talvez  explique sua necessidade de realizar intervenções tanto coletivamente 

quanto  de  forma   mais  individualizada,   seja   auxiliando   os   alunos   nos 

grupos, dando-lhes  explicações  individuais,  ou  apenas  “vigiando-os”  mais de 

perto  na  execução das  tarefas  avaliativas  propostas,  conforme  mostra  o  trecho:   

  
 

(A) Eu não sei fazer não! (P) Eu nem expliquei ainda. (P) Uma dezena 
são quantas flores? Uma dezena são quantas flores? (A) Oh tia, eu 
não vou fazer não é muito difícil. (P) Comece logo colocando seu 
nome aqui, por favor, e o da escola. Alexandre, nome da escola. (A) 
Sei não! (P) Sabe. (A) Sei não! (P) Tem que aprender a fazer. (...) 
Uma dezena. Quanto é uma dezena? Uma dezena tem quantos 
elementos? Eita meu Deus! [ Exclama a professora frente à dispersão 
do aluno.] (P) Uma dezena tem quantos elementos?[Pergunta, agora, 
a professora à turma que em coro responde:] (A) 10. (A) Não sei fazer 
dez não! (P) Ah, não diga! (...) Agora soma aqui, resolve! (A) Eu só 
sei fazer isso! (P) Conta no dedo: 1+1? (A)  2. [Responde outro 
aluno.] (P) Não é pra dizer não! Ei , não é pra dizer não! Deixe ele 
contar se não ele não vai aprender não. Conte no dedo agora 4+1? 
(A) 5. (P) Quanto é 4 + 4? Não diga não viu! (P) 4 + 4? Não diz não 
Douglas! Não diga não! Deixe ele pensar. Ele não tem cabeça só pra 
enfeitar com cabelo não! (...) Não é pra dizer. Silêncio! Deixa ele 
pensar que essa cabeça não foi feita pra separar orelha não! Bora 
termina. Conte nos dedos, bote os dedos aqui em cima pra contar. (A) 
10. (P) E é? Eu tô impressionada! Onde dá 10? (A) 6. (...) (P) 4 + 4 dá 
6. E é? Conte 4 numa mão e 4 na outra. Meu Deus! Bote 4 + 4 e 
conte quantos dedos tem do lado de fora. (A) É 10. (P) Tem certeza 
Alexandre? Bote 4 de um lado, embaixo faça mais 4. Agora conte 
quantas bolinhas tem aí. (A) 8. (P) E agora: 1 + 5? (A) Dá 5. (P) 1+ 5 
dá 5 e é? (A) Dá 6. (A) Dá 10. Bote 5 numa mão e 1 na outra. Tá com 
brincadeira é? Comece a contar que eu não tô  com brincadeira não!  
Bote 5  numa mão e mais 1 na  outra. (A) 6. (P) Isso é uma preguiça 
de pensar, oh aí terminou!  Morreu  porque  fez  a  tarefa? (AULA 13) .  

 

 

 

 

 

 

 

    

  Conforme podemos observar, a professora Clara demonstra fazer um 

acompanhamento diário de seus alunos, observando e ajudando na realização de 

suas atividades. Desse modo, cabe pontuar que a idéia de parecer descritivo se 

apresenta, à primeira vista, articulada a esse tipo de avaliação mais processual 
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desenvolvido pela docente visto que as anotações sobre as atividades dos alunos 

podem ocorrer no momento em que se percebe o avanço no aprendizado de 

determinado conteúdo. Entretanto, durante nossa permanência em sala não 

observamos, em nenhum momento, que a professora Clara fizesse algum tipo de 

registro do que ela ia observando em seus alunos nessas avaliações diárias e 

informais. Ao contrário, a  professora  parecia   confiar   apenas   na   memória   para  

guardar  essas informações. Como não fazia anotações acabava por cair no  terreno 

das impressões gerais e na inconsistência de informações sobre a   progressão dos 

alunos,  conforme   evidenciam   trechos  dos   pareceres  descritivos  dos   mesmos: 

        
O aluno vem se desenvolvendo muito bem, apesar de muito inquieto. 
Demonstra conhecimento das letras, mas ainda escreve de forma não 
convencional. Reconhece os números e realiza com facilidade a 
soma de pequenas quantidades (DOUGLAS) .  

 
A aluna é bastante avançada em relação ao grupo e bastante 
enérgica. Realiza a leitura de pequenos textos e já escreve de 
maneira convencional.  Reconhece os números, faz a representação 
correta de suas quantidades além de resolver contas de adição 
(EMÍLIA) . 
   
A aluna vem demonstrando avanços em seu processo de 
aprendizagem. Realiza a transcrição das atividades em letra bastão, 
porém encontra-se no processo de transcrição para a letra cursiva. 
Identifica os números e realiza a soma de pequenas quantidades 
(SABRINA) .   

 

 

 

 

 

  Os registros mostram que os pareceres elaborados pela professora Clara 

além de não possibilitarem uma representação significativa do que se observou do 

trabalho realizado junto aos alunos, evidencia ser pautado em critérios previamente 

elaborados e encaixados para cada deles. Assim, escrever convencionalmente e 

resolver problemas aditivos parece constituir-se, para professora Clara, como 

critérios norteadores de avaliação  e possivelmente estariam indicando o que, de 

fato, o aluno aprendeu. O problema é que tais critérios por serem muito amplos não 

possibilitam verificar os avanços e dificuldades dos alunos, desfavorecendo, 
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portanto, uma análise dos processos individuais da aprendizagem dos mesmos. A 

esse respeito Hoffmann (2003) nos diz que “não há sentido em copiar por extenso, 

de muitos alunos, aspectos que poderiam ser simplesmente assinalados (...). 

Perigosamente tal relatório43 torna-se superficial em seu linguajar rebuscado e é 

feito   comparativamente,  reforçando  a   classificação  do   aluno  em   melhor  ou  

pior     do    que    outros   colegas    em    cada     aspecto    apontado”   (p.102-103).      

 

 

  Nessa perspectiva, podemos dizer que ao elaborar os pareceres descritivos 

dos educandos a partir da definição de um rol de critérios pré-estabelecidos, a 

professora  Clara  não  apenas classifica o grupo de alunos, mas também, 

impossibilita  uma  compreensão do processo de evolução  vivido  pelos  alunos. 

Dessa  forma, os  educandos com níveis de aquisição diferente possuíam seus  

pareceres  descritivos  muito  semelhantes, de  forma  que, somente  a   partir  da  

sua  leitura, não  seria  possível  identificar  quem  tinha  menos ou mais  

dificuldades. Sem  elementos  para  configuração de registros finais qualitativos  

acerca   da   aprendizagem   dos   alunos,  a   professora   Clara   limitava-se  a  

levar  às  orientações  do  conselho  de  ciclo44,  aspectos geralmente atrelados  a  

conduta  dos  alunos. Os registros  expostos  são  ilustrativos do quanto às    

questões   de    ordem   atitudinal    ganhavam   força   nos   pareceres   dos  alunos:                                     
                                                 
43 O termo “relatório” e, mais especificamente, “relatórios de avaliação” é utilizado por Hoffmann 
(2003) em detrimento da designação “parecer descritivo”.  Isso porque, a referida autora acredita que 
sendo este termo originário do “que parece”, “se assemelha” tem apresentado um caráter constatativo 
de “descrição” de desempenho o que tem desvirtuado, em seu entender, o sentido real de tal forma 
de registro, qual seja, acompanhar o processo de construção do conhecimento pelo educando. É 
válido salientar, entretanto, que apesar da autora criticar o uso do termo “parecer descritivo”, a 
mesma utiliza em várias passagens de sua obra a referida nomenclatura justificando seu uso pelo 
fato de ser  esta  uma  denominação tradicionalmente  recorrente na  fala de  muitos  dos professores. 
 
44 Os conselhos de ciclos são reuniões promovidas bimestralmente pelas escolas no intuito de reunir 
seus membros (diretor, professor, itinerante etc.) para socializarem resultados das aprendizagens dos 
alunos e deliberarem  conjuntamente  estratégias  que  o  auxiliem  em  seu  desempenho.  
Entretanto, algumas professoras destacaram que esses momentos existem apenas para cumprir 
exigências burocráticas, visto que a grande preocupação recai nas exibições de  resultados  do aluno.   
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O aluno vem apresentando um comportamento estranho na escola e 
devido a isso seu desenvolvimento está abaixo do esperado. Por 
isso, necessita ser atendido pela professora itinerante45 para que seja 
diagnosticado previamente (FÁBIO) . 
 

Encaminhar para itinerante, pois a criança apresenta alto grau de 
inquietação e falta de atenção durante o desenvolvimento das aulas 
(MARIANA) .  
 

 Nesse sentido, podemos dizer de que nada vale registrar observações acerca 

da aprendizagem dos alunos, se elas não resgatarem uma memória significativa 

sobre as singularidades de suas aprendizagens. Nessa linha, Hoffmann (2003) 

afirma que acompanhar os alunos, em distintos momentos de aprendizagem, sem 

sucumbir  no  terreno  das  impressões  genéricas  requer  do  professor a 

elaboração de registros que expressem “avanços, conquistas, descobertas dos 

alunos (...), dirigindo-se aos encaminhamentos, às sugestões de cooperação entre 

todos  que  participam  do  processo” (p. 104). Esta  idéia  é reforçada pela autora 

em   outro  estudo  (HOFFMANN, 2001)   ao  acrescentar   que  os  registros  do  

que   se  observa  sobre  as  aprendizagens  dos   alunos  precisam  constituir-se,  

de  fato,  em   dados   confiáveis   sobre  o  conjunto  de suas  manifestações  de  

modo   a   favorecer   a   configuração   de   pareceres  finais  expressivos visto  que:       

 
 
 
 
 

O conjunto de dados que o professor constitui sobre o aluno são 
recortes de uma história da qual ele participa e sobre a qual tem o 
compromisso de atribuir significado. É essencial que tais registros 
sejam relevantes sobre o que se observou e pensou para que 
possam subsidiar a continuidade de sua ação educativa. Para tanto, 
devem se constituir em dados descritivos, analíticos, sobre aspectos 
qualitativos observados, pois dados quantitativos não permitem 
analisar em que aspectos o aluno evolui, de que estratégias se utiliza 
e outras questões de igual significado em termos de sua 
aprendizagem (p. 117-118.).   
 

 

 Nesse sentido, podemos depreender que a observação diária dos alunos, 

seguida de uma interpretação e reflexão acerca de suas manifestações em sala de 
                                                 
45 O professor Itinerante assessora o trabalho desenvolvido com o aluno portador de necessidades 
educacionais especiais, já integrado em turma regular. Para tanto, recebe treinamento com o fim de 
acompanhá-lo e dá suporte específico à escola que recebe o aluno com  deficiência  e seu  professor.   
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aula, constitui-se como parte do processo avaliativo e, portanto, os registros de 

acompanhamento dos educandos devem configurar-se ao longo do processo ensino 

e aprendizagem. Convém lembrar que quanto mais freqüentes e qualitativos forem 

esses registros maiores serão as informações fornecidas, ao professor, sobre o 

percurso de aprendizagem do alunado e maiores serão as condições do docente 

para desencadear reflexões e mudanças em suas práticas. Assim, os pareceres 

descritivos quando utilizados para alcançar o objetivo ao qual se destina, qual seja, 

acompanhar o processo de construção do conhecimento pelo aluno, tendem a 

fornecer condições para o professor adequar  ações  educativas  as possibilidades 

do mesmo,  além   de  servir  de  referências  para  a   investigação  de   seu  ensino.      

   

 Diante das questões postas, podemos observar frente à prática docente da 

professora Clara a efetivação de uma ação educativa que busca compreender as 

dificuldades apresentadas pelo grupo-classe como condição necessária para 

dinamizar oportunidades de aprendizagens. Ao buscar favorecer o máximo possível 

da ação dos alunos sobre os mais variados objetos de conhecimento, percebemos 

que a figura do aluno tem se apresentado no cotidiano da sala de aula como a mais 

importante do processo educativo para quem todos os interesses devem estar 

voltados. Nessa ótica, Perrenoud (1999) afirma que “o principal instrumento de toda 

avaliação formativa é, e continuará sendo, o professor comprometido em uma 

interação com o aluno” (p. 81) e, portanto, complementa: “a avaliação formativa 

apresenta-se, então,  antes  de  mais  nada, sob a forma de uma regulação 

interativa, isto é, de uma observação e de uma intervenção em tempo real, 

praticamente   indissociáveis  das  interações  didáticas  propriamente dita”   (p.101).  

  
 Nessa lógica, a avaliação da aprendizagem escolar se apresenta para a 

professora Clara como uma ação ininterrupta que se faz durante todo o processo da 
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prática educativa. No entanto, essa linearidade segue marcada por uma 

intencionalidade e não surge apenas como resultado de um simples acréscimo, de 

uma  coisa  após  a outra, tal como nos revelou a prática da professora Estela. 

Desse modo, podemos depreender uma representação social de avaliação 

processual como  decorrente  de uma prática que se constitui como um componente 

do processo  educativo  que  se  realiza  a  cada  instante  visto  que  o  aluno  

aprende a  toda  hora, seja  na dúvida, na pergunta, no relacionamento entre os 

colegas ou no  conteúdo  trabalhado. Embora  a  avaliação  ocorra  mais  

sistematicamente de modo  a  favorecer  uma  aprendizagem  contínua  é  possível  

afirmar  que  um  registro  mais efetivo e constante sobre o desenvolvimento dos  

alunos não foi uma prática que se instalou  definitivamente   no    cotidiano    escolar.      

 

 Com base nas observações das aulas da professora Clara, pudemos 

constatar que o sentido atribuído a uma prática avaliativa de caráter processual  

aproxima-se do que está sendo normatizado nos discursos oficiais e no Projeto 

Político Pedagógico da escola. Nessas marcas, estão os processos de objetivação e 

ancoragem apresentados por Moscovici (2003), que têm garantido a professora 

Clara condições de se apropriar das novas discussões acadêmicas e oficiais no que 

tange à adoção de um novo paradigma de avaliação de bases formativa, ao mesmo 

tempo em que, a possibilidade de, nesta apropriação, se reconhecer e ser 

reconhecida na pluralidade de suas relações com os outros e com os objetos. Em 

contrapartida, a dificuldade de aprender o “novo” presente na inadequação  do  uso  

dos registros diante do trabalho que efetivamente  desenvolve, evidencia certa 

oscilação  entre  o  que  tem  sido proposto pelas novas tendências e políticas 

oficiais  e  o  praticado  na  sala  de aula o  que  demonstra  que  as  práticas  

tradicionais   encontram-se,  de    certa    forma,   arraigadas    em   suas    vivências.  
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 A partir do que observamos, podemos dizer que as representações sociais 

que subtendem uma avaliação processual apresentada pela professora Clara, 

também estão relacionadas a valores, crenças e atitudes que evidenciam estarem 

norteando sua prática docente. Sob essa ótica, Moscovici (1978) nos assevera que 

sendo as representações sociais “uma das vias de apreensão do mundo concreto” 

(p. 44) elas se produzem numa apropriação muito específica e particular de 

elementos que circundam o meio social em que se vive e que possibilita ao indivíduo 

remodelá-los e  reconstruí-los numa síntese que se faz dialogar o pessoal e o social. 

Assim, a  representação  social  de   avaliação  processual  que  perpassa  a   

prática avaliativa da professora Clara encontra-se, tanto quanto da professora 

Estela, condicionada à sua história, cultura e conjuntura social onde se desenvolveu, 

isto   é,  revela   o   seu   lugar   no   espaço   social   e   sua   relação com os outros.  
 
 

           Por fim, podemos dizer que as instituições escolares onde atuam as 

professoras Estela e Clara proclamam uma pretensa ação educativa que possibilite 

ao alunado a apreensão de conhecimentos mínimos como condição necessária para 

que pensem com competência sobre o social, sinalizando, portanto, para um 

processo avaliativo mais coerente com suas funções. Com base nas ações das 

professoras Estela e Clara foi  possível  identificar  que  as  discussões   acadêmicas  

e oficiais que as envolvem têm influenciado suas condutas no cotidiano escolar e, 

portanto, o sentido atribuído à avaliação de caráter processual é representativo de 

como elas estão se apropriando e ressignificando essas alterações presentes nos 

meios  acadêmicos e  nos  textos  oficiais. Além disso, a designação inerente a uma  

avaliação  de  bases  processual, como vimos,  é  influenciada  também  pelas   

experiências  anteriores  das  docentes, que  possibilitam  a  incorporação de uma  

série   de   dispositivos   relacionados   ao   desenvolvimento   do  trabalho   docente.        
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 4.1.2 Os instrumentos avaliativos enquanto mediadores      do conhecimento   

 

           As novas concepções de avaliação da aprendizagem colocam hoje para as 

escolas e para o corpo docente o desafio de se acompanhar a construção do 

conhecimento dos alunos através de processos de aprendizagem singulares e 

múltiplos na medida em que cada um deles incorpora os novos conhecimentos às 

suas estruturas cognitivas de modo diferente dos demais. Nesse sentido, para se 

acompanhar cada aluno, em sua expressão única e singular de construção do 

conhecimento, é necessário que o professor elabore instrumentos de avaliação 

compatíveis com essa pluralidade de pessoas, saberes e processos de 

aprendizagem. Isso porque, quanto mais diversificados forem os instrumentos para 

acompanhar o educando em sua interação com o objeto de estudo, maior a  

possibilidade  do  educando   representar  o  conhecimento  internalizado,  bem 

como  do  professor  compreender  e  otimizar   seus   percursos   de  aprendizagem.  

  

 Antes de iniciarmos a discussão propriamente dita acerca dos instrumentos 

avaliativos utilizados pelas professoras Estela e Clara em suas respectivas práticas, 

é válido pontuar que o termo “instrumento avaliativo” utilizado, neste estudo, é  

coerente com  as proposições de Hoffmann (2001) quando os denomina de   “testes, 

trabalhos e todas as formas de expressão do aluno que permitam  acompanhar o 

seu processo de aprendizagem - tarefas  avaliativas” (p. 119).  Nessa perspectiva, 

toda e qualquer forma de expressão que as professoras Estela e Clara dispuseram 

para fazer  o  acompanhamento  do aprendizado dos alunos (cadernos, exercícios, 

provas,  testes,  trabalhos  de   pesquisa,   leitura   individualizada etc.)  são  

tomados aqui  como   instrumentos  de   avaliação   válidos   para   configurar   com   

mais   nitidez   o   que   seria,   para   elas,   avaliar   numa   perspectiva   processual.       
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 A partir das observações realizadas em sala de aula, podemos dizer  que as 

professoras das unidades escolares Trindade e Esplendor acompanharam o 

processo de aprendizagem dos alunos a partir de instrumentos avaliativos que 

visavam contemplar o que efetivamente consideravam importante na sala de aula. 

Dessa forma, a  professora Estela buscando diversificar, tanto quanto possível, os 

instrumentos  de  avaliação  que  utilizava, lançava  mão  de  instrumentos  escritos 

e orais. As  atividades  escritas  eram  tarefas  de  classe  e  casa, trabalhos  de 

pesquisa  e  a  prova. As atividades de oralização englobavam, sobretudo,  as 

leituras individualizadas. A  professora  Clara  buscava concretizar sua ação  

avaliativa46  pautada  nas  atividades   de   classe  que  quase  sempre eram  guiadas  

pelas  tarefas  oralização;   bem   como   pelas   atividades   solicitadas   para   casa.    

    

 Durante a realização do trabalho de observação pudemos perceber que tanto 

as atividades escritas quanto às atividades orais  desenvolvidas em sala de aula, 

pela professora Estela, incidiam geralmente na resolução de questões propostas 

pelos livros didáticos. Com poucas exceções, a professora recorria a outras 

estratégias de trabalho como: uso do ditado, produção coletiva de textos, ou ainda, 

recontagem de histórias infantis. Frente às atividades de classe, em particular, a 

professora anunciava a temática a ser trabalhada  para em seguida dar as 

orientações à sua concretização. As que requeriam oralização, em contrapartida, 

eram monitoradas pela professora, que exigia severamente a participação efetiva 

dos educandos. Estes, por sua  vez, demonstravam  desinteresse  e pouco empenho 

                                                 
46 Embora tenhamos presenciado basicamente o uso das tarefas de classe e casa enquanto 
instrumentos avaliativos adotados pela professora Clara, é válido dizer que em conversas informais 
ela fez referências a outros instrumentos que estariam norteando seu fazer docente, quais sejam: 
leitura  individualizada, trabalhos  de  pesquisa   e          atividades  propostas               a  partir           de  jogos educativos.       
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face a  essas tarefas  o  que  levava  a  professora  a  fazer  constantes   ameaças 

ao   grupo-classe   como   podemos   evidenciar   na   passagem   descrita  a  seguir: 

 
 
 
(P) Teve um dia depois que a gente voltou da greve que era pra ter 
escrito a história da “Bela Adormecida”. Lembram? Que inclusive 
vocês disseram que não conheciam. Eu vou ler pra vocês e depois 
alguém vem aqui na frente contar a história. (A) Vai escrever não é 
tia? (P) Depois eu escrevo. [Depois de contar a história à professora 
pergunta:] (P) Alguém aqui já lembrou de ter ouvido a História da Bela 
Adormecida? (A) Eu já. (P) Só Henrique? Quem lembra de ter ouvido 
a história? Nesta história quem aparece? Quais são os personagens? 
(A) Rei. (A) Rainha. (A) Princesa. (A) Espada. (A) Cachorro. (P) Nesta 
história aparece alguma palavra que vocês podem não ter ouvido? 
Fuso, por exemplo, quem sabe o que é fuso? (A) Eu. (P) Fuso é isso 
aqui - mostra o desenho no livro - é como se fosse uma agulha fina, é 
pontiagudo. (P) Agora como essa história eu já li para vocês, a tarefa 
hoje vai ser diferente. Eu quero que alguém venha aqui na frente 
recontar para todo mundo. Não é ler pra ter que decorar a história, é 
pra contar do seu jeito a história da Bela Adormecida. Eu vou 
escolher se ninguém for. (A) Viviane. (P) Viviane. (A) Eu não. (P) 
Você sim, que ninguém morde! (A) Oh, tia eu não! (P) Eu faço de 
propósito porque quando eu estou dando aula não é pra ficar sem 
prestar atenção não Viviane! Como começa a história? Vocês acham 
que quando se tá contando a história e o outro conversando se tá 
prestando  atenção na  aula? [Os alunos respondem em coro que 
não] (P) Eu vou colocar isso  agorinha  na  sua avaliação! (AULA 14) . 

 

Pela  situação  descrita, podemos dizer que a prática avaliativa mesmo 

voltada  para  motivar  o  grupo,  tinha  um tom ameaçador. Também, nesse 

contexto, quase sempre o instrumento prova, como sinônimo de poder e punição, é 

que  afigura-se  como  referencial  maior  para  manter a participação e  

compromisso  dos  alunos  frente  às  atividades  propostas, conforme  reforçam  os 

trechos:  “É  cada  um fazendo o seu! Clemente vamos! Você sabe ler. Cai isso 

numa  prova  você  fica com no máximo ‘1’!”; “Pegando o caderno pra copiar a 

tarefa. Essa  tarefa  vai  ser  revisão da prova da semana que vem. Se não 

prestarem  atenção  vão  ter  dificuldade de fazer. Tudo isso é revisão do que a 

gente  já viu!”; “O resto que eu vou passar é pra estudar e se preparar para a 

semana  que  vem  porque  o  aluno que não copiar a tarefa vai se dá mal na prova.”  
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 A tarefa de casa , da mesma forma, era um instrumento de avaliação voltado 

para um treinamento ou preparação para as provas. Neste tipo de proposta 

avaliativa, a professora comumente elaborava questões que se reportavam aos 

assuntos trabalhados em sala de aula. Solicitada sempre ao final da aula, a 

professora a copiava no quadro e, em seguida, lia para os alunos dando as 

orientações à sua concretização. Nas aulas que assistimos o procedimento para a 

correção da tarefa de casa foi sempre idêntico. Ou seja, a professora chamava 

individualmente os alunos, em função de suas respectivas disposições nas bancas e 

corrigia as questões propostas no dia anterior. Quando os alunos anunciavam que 

não haviam realizado a tarefa professora dizia: “Por que não fez a tarefa com tanto 

tempo livre?”; “Você vai continuar sem fazer a tarefa? Quero sua mãe aqui!” Durante 

o momento de correção,  a  professora  quase  sempre   demonstrava   preocupação  

com  o   fato  de  não  lhe  ser  possível  controlar  com  rigor  a  realização  

individual   das  tarefas.  A   descrição   abaixo   mostra   bem  como  isso  acontecia:  

 

(P) Vou chamar para olhar os cadernos. Alan, a tarefa de casa de 
sexta-feira. Você copiou a tarefa dele foi? [fala a professora fazendo 
menção a correção da tarefa do aluno anterior.] (A) não. (P) Quem foi 
que copiou de quem? Você copiou dele ou ele de você? Venha cá! 
[direcionando-se ao aluno que tinha acabado de ter sua tarefa 
corrigida.] Por que você copiou a tarefa dele? (A) Não. (P) Ele tá 
dizendo que foi você que copiou do dele. Tá tudo igual! (A) Não. (P) E 
por que tá tudo igual? Vocês não têm a mesma mãe, não moram na 
mesma casa. Por que tá tudo igual? (A) Foi Jailson que copiou do 
dele. Copiou  um  do  outro. [diz um terceiro aluno.]  (P)  Eu  não 
estou perguntando nada a você. Então, foi você que copiou do dele? 
[fala  a professora  a  Jailson]  Nem  no  erro  você corrigiu! (AULA 6) . 

 

Como podemos observar, pela situação acima descrita, a professora Estela 

não demonstrava preocupação em dialogar com os alunos de modo a compreender 

onde se encontravam os obstáculos que os impedia de realizar as atividades 

propostas. Nesse caso, a avaliação deixa de ser resultante de uma busca incessante 

de compreensão das dificuldades e desvios da aprendizagem dos educandos para 
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se transformar em  produto final do processo educativo diante do qual a prova 

parece ocupar papel central sobrepondo-se a própria aprendizagem. Isso porque,    

o interesse perante uma resposta total ou parcialmente incorreta, apresentada pelos 

educandos em suas respectivas tarefas de casas, apenas era alvo de inquietação 

por parte da professora quando a avaliação mais formal exigida pela instituição 

escolar  se  aproximava, conforme  podemos  perceber  na passagem que se segue:        

 

(P) Muitas coisas vocês  fizeram  errado  da  tarefa  de  casa. Então, 
a gente vai corrigir no quadro, refazer tudo junto porque amanhã eu 
vou trazer duas atividades47 que vai valer nota: uma de português e 
outra de matemática. E vai cair na prova tudo o que a gente vem 
estudando desde o começo do ano. [A professora transcreve no 
quadro a seguinte operação: 424+ 343] (P) Que número é esse? (A) 
Unidade. (A) Dezena. (A) Centena. (P) Que número é esse? Eu tô 
perguntando o número! (A) 424. (P) Então, quatro é o quê? (A) 
Unidade. (P) O dois é o quê? Dezena. (P) E o quatro é o quê? (A) 
Unidade. (P)  E  quanto  é  que  é  3 + 4?  (A) 7. (P) E 4 + 2? (A) 6. 
(P) E 3 + 4  dá  quanto?  (A)  Dá 7. Não quero ver mais ninguém 
errando isso! (A)  errasse  alguma?  [pergunta  um  aluno  a  um  
outro  que  se  encontrava  próximo.]  (A) Eu  acertei  tudinho!  E  tu?  
(A)  Eu  não  errei  nenhuma. (P)  Amanhã  a  atividade  vai  ser  
sobre  isso. (A)  Só  a  continha, é tia? (P) É. Só a continha (AULA 8) . 

 

           As provas escritas  faziam parte dos instrumentos supostamente “objetivos” e 

aconteciam quatro vezes ao ano sendo efetivadas duas por semestre. Aplicadas às 

disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e História, as provas foram 

constituídas, grosso modo, por questões que requeriam respostas curtas e de 

simples interpretação. Os  alunos constantemente eram prevenidos pela professora 

de que haveria um momento dedicado à aplicação de prova, mas não havia um 

agendamento com datas pré-definidas, conforme evidenciam as passagens: “Na 

semana que vem vai ter a aplicação do teste de história”; “Quando for quarta-feira a 

gente  vai  fazer  uma  revisão  de  tudo  o  que  a gente já estudou. Vai ser mais 

                                                 
47 Embora a docente reporte-se aos termos “atividade” ou “teste” em substituição, muitas vezes, da 
palavra “prova” é esta expressão utilizada como “acerto de contas” que permeava sua prática 
avaliativa. A troca provavelmente está atrelada as proposições de teóricos da área que sugerem o 
uso  do  termo  “prova”  por  outro  similar devido ao caráter apavorador que esta designação carrega.          
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uma provinha nossa”; “A gente vai fazer alguns testes pra ver como vocês estão. Os 

testes  vai  ter  tudo  o que a gente já vem estudando até agora.” Esse clima de 

prova, característico das situações tradicionais de ensino, também pôde ser 

observado   durante   as  orientações  dadas  pela professora  à  sua  concretização: 

 
[Ao chegar e acomodar seus materiais em cima do birô a professora 
anuncia:] (P) Não vai ficar ninguém junto. Deixa em cima da mesa só 
o lápis e a borracha. Só o lápis e a borracha. [Nesse momento, um 
aluno chega à sala de aula ao sentar-se junto de seu amigo a 
professora o alerta:] (P) Não tá podendo sentar junto não seu Alan 
porque a gente vai fazer uma provinha. É só enquanto tiver a prova.  
[Antes de iniciar a prova a professora faz os seguintes comentários:] 
No diário eu escrevo o que vocês aprenderam, o que vocês não 
aprenderam, se vocês respeitam os alunos, os professores, se vocês 
se comportam. Então, hoje não é dia de me perguntar nada porque 
tudo isso é coisa que nós fizemos desde o início de fevereiro quando 
a gente iniciou as  aulas. Agora  eu  vou  ler  a  prova. Todo mundo 
vai deixar de olhar para o papel e olhar para mim. [No segundo 
quesito, em  particular, a  docente  chama  a  atenção  dos alunos:] 
(P) É obrigado armar a conta. Se não armar a conta eu não vou 
corrigir, fica  com  zero. (A) Pode fazer? (P) Pode começar! (AULA 9) . 
 

   
Conforme mostra o episódio acima descrito, a professora Estela tende a 

mudar de forma acentuada a dinâmica do trabalho docente em função das situações 

denominadas de prova. Nesse contexto, o trabalho escolar foi introduzido por meio 

de um ritual diante do qual os educandos encontravam-se organizados em fileira 

tendo  a  figura da professora como alguém que não podia lhes ajudar. Essa 

situação  característica  aos  momentos  de  prova  numa perspectiva mais 

tradicional  foi  reforçada  pela  professora  Estela,  durante  toda  a  sua  realização  

pelos alunos, cuja  ênfase  demonstrava recair  em notas  e  na promoção em 

detrimento  do  ensino  e  da  aprendizagem. A  situação  observada, abaixo 

descrita, é mais uma ilustração sobre como acontecia o ritual de prova naquela  sala:     

 

(...) (A) O segundo é pra armar né, tia? (P) Eu já li e já falei agora tá 
bom! (A) Só dessa vez vai tia? (P) Já falei. [Durante a prova a 
professora chama a atenção de alguns alunos:] (P) O que é que você 
está  mexendo  aí  hein,  Carolaine? Não  dá  pra ter um pouquinho 
de  orientação não é? (gritos). Vamos Henrique! (A) Eu tô fazendo. 
(...) (P) Quem tirar dez nessa prova eu trago na segunda um 
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presente. Agora, tem que tirar dez fechado, sem eu dar nenhuma 
ajudinha. (A) Terminei! (P) Fica não é pra devolver agora. (A) Essas 
duas letras é pra fazer o quê? (P) Eu lhe expliquei. (A) É que eu 
estava... (P) Eu lhe expliquei. [Nesse momento, um aluno alerta a 
professora:] (A) Tia ela tá olhando do livro! Carolaine tá filando! (...) 
(P) A prova tá fácil e vocês ainda ficam querendo olhar no livro! 
Viviane e Carolaine. Eu não falo a mesma coisa duas vezes não! (A) 
Tia... (P) Não adianta me perguntar por que isso é tudo coisa de 
quem veio para a segunda série sabe. (A) É prova né tia! (P) Uma 
atividade. (A) Pra nota né tia? (P) Hei! Vai olhar e perder ponto. (A) 
Oh tia, a senhora vai dizer a gente quanto a gente tirou? (P) Vou 
mandar para os pais sexta-feira. (...) (P) Na prova eu não vou dá nota. 
Vou colocar conceito. O ‘A’ vale 9,0 e 10,0. O ‘B’ 7,0 e 8,0. E o ‘C’ 
vale de 0,0 a 5,0. (P) Acabou o tempo. Eu vou recolher! Carolaine 
acabou o tempo. (A) Peraí só tá faltando uma! (P) Acabou o tempo! 
Eu dei tempo suficiente pra você fazer! [Em seguida, a professora 
distribui a prova de Língua Portuguesa e seguido o mesmo ritual, já 
anteriormente descrito, ordena que os alunos a respondam. Enquanto 
os educandos respondiam a prova, a docente se dispôs a corrigir a 
anterior fazendo comentários do tipo:] (P) Adriana você foi mais ou 
menos. (A) Eu tirei quanto? (P) Eu não somei. Tem gente que foi 
muito  mal. Se  fosse  depender  só disso  pra  ter  a nota... (AULA 9) . 

  

 Como vemos, a descrição acima aponta na direção de uma prática avaliativa 

que secundariza os sentidos da aprendizagem enquanto atividades significativas à 

medida que centra a atenção nos escores finais dos alunos obtidos por meio de 

avaliações periódicas. Frente ao caráter limitador que os escores têm representado 

nas tarefas avaliativas, Hoffmann (2005a) afirma que a partir da década de 1970 

houve em função da influência do escolanovismo48 sobre os regimentos escolares a 

incorporação dos conceitos como uma nova forma de se proceder em avaliação. 

Conforme a autora referida, essa forma de tratamento direcionado a prática 

avaliativa em sala de aula intencionava duas mudanças principais, quais sejam: 

reduzir o privilégio a escores finais do educando em avaliações periódicas, bem 

como encaminhar  para  a análise questões socioafetivas e psicomotoras ao lado 

dos  aspectos  cognitivos,  antes  exclusivamente  privilegiados no cotidiano  escolar.      

                                                 
48 Segundo Saviani (2003) a “Escola Nova” ou “Escolanovismo” esboçou-se na década de 1920, no 
Brasil, e refere-se a um movimento de renovação do ensino que tem como proposta nuclear 
descentrar o ensino do professor para centrá-lo no aluno. O grande nome do movimento na América 
foi o filósofo e pedagogo John Dewey (1859 -1952) que esboçou uma nova maneira de interpretar a 
educação  ao  atribuir importância  central à  atividade da criança, às suas necessidades e interesses.   
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 A introdução do uso de conceitos em detrimento de notas como uma nova 

forma de se proceder em avaliação passou a demonstrar, portanto, que avaliar não 

dizia respeito apenas a aplicar provas e atribuir notas, mas conhecer as trajetórias 

percorridas pela criança no seu processo de aprendizagem. Assim sendo, a 

avaliação deveria ser concebida como parte integrante do processo avaliativo frente 

a qual o professor necessitaria desenvolver uma prática avaliativa tendo em vista as 

diferenças no processo de construção do saber de cada educando. Entretanto, o 

que se observou na prática avaliativa da professora Estela foi total distorção do 

sentido dos conceitos para a análise do desempenho de sua turma, pois tal 

procedimento não passou de uma mera decodificação de escalas numéricas 

limitado,  desta  forma, a  amplitude   dos   conceitos  em  termos  de  representação.   

 

 Nessa lógica, Perrenoud (1999) diz que o sistema de avaliação tradicional 

tende a favorecer uma relação utilitarista com o saber visto que os alunos trabalham 

pela nota enquanto que o professor volta-se para verificar no todo das notas como 

estão os alunos. O autor pontua, ainda, que em função desta relação estratégica e 

utilitarista com o saber, o sistema de avaliação passa, muitas vezes, a ser reduzido a 

dois mecanismos perversos e conhecidos: à cola e à preparação apenas para a 

prova. Esta é caracterizada “como uma maneira honesta, mas simplória, de se tornar 

capaz  de  um ‘desempenho de um dia’”. (...) A segunda estratégia, a menos 

honesta, é  concebida  como  um  artifício  frente  o  qual “ os  alunos  aprendem  

que  o  importante  é  dar  uma  resposta  correta,  pouco  importando  os  meios  de 

se  chegar  a  ela”  (PERRENOUD, 1999, p. 69).  Assim, podemos  depreender  que:  

 
Em uma avaliação tradicional, o interesse do aluno é o de iludir, 
mascarar suas falhas e acentuar seus pontos fortes. O ofício de aluno 
consiste principalmente em desmontar as armadilhas colocadas pelo 
professor, decodificar suas expectativas, fazer escolhas econômicas 
durante a preparação e a realização das provas, saber negociar 
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ajuda, correções mais favoráveis ou a anulação de uma prova mal 
sucedida. Em um sistema escolar comum, o aluno tem sinceramente, 
excelentes razões para querer, antes de tudo, receber notas 
suficientes. Para isso, deve enganar, fingir ter compreendido e 
dominar por todos os meios, inclusive a preparação de última hora e a 
trapaça, a sedução e a mentira por pena (p.151, grifos do autor). 

 

 Podemos observar que a prática avaliativa da professora Estela evidencia ser 

organizada e fundamentada em provas e notas em detrimento da aprendizagem dos 

alunos já que passa a ser usada com um fim em si mesma, com objetivos 

promocionais. Não queremos dizer, com isso, que a prova seja um instrumento que 

venha inviabilizando a efetivação de um processo avaliativo continuo que esteja 

preocupado em dinamizar novas oportunidades de conhecimento a fim de promover 

o crescimento e atender às necessidades dos alunos. Mas, sim, que esse 

instrumento, muitas vezes, tem servido para descaracterizar a prática avaliativa já 

que além de levar o professorado a organizar a dinâmica do trabalho docente em 

função  desse momento  para  fornecer  informações  sobre  o  nível de desempenho 

dos   alunos; tem  se   manifestado   como   uma   verdadeira   “arma”   de    controle.              

 

 Podemos dizer, ainda, que através de instrumentos como a prova que tem 

tido a função de  classificar o educando é que a avaliação tem sido considerada 

momento de destaque no processo educativo. Luckesi (2005, p. 17) nos diz que “a 

avaliação da aprendizagem ganhou um espaço tão amplo nos processos de ensino 

que nossa prática educativa escolar passou a ser direcionada por uma ‘pedagogia 

do exame’”. Isto é, o exercício docente encontra-se reduzido a momentos estanques 

já que a avaliação deixa de ter como função auxiliar a construção da aprendizagem 

satisfatória para ocorrer em períodos bem distintos e determinados dentro do ano 

escolar. Nesse sentido, podemos afirmar que uma das grandes falhas da prática 

avaliativa está não apenas em se organizar em função da prova enquanto 
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instrumento avaliativo, mas em  reduzi-la  a  uma  apreciação  final  do desempenho 

do   aluno    para    fins    de    classificação.  Luckesi  (2005)         ratifica    esta   posição:                 

 
A atual prática da avaliação escolar estipulou como função do ato de 
avaliar a classificação e não o diagnóstico como deveria ser 
constitutivamente. Ou seja, o julgamento do valor que teria a função 
de possibilitar uma nova tomada de decisão sobre o objeto avaliado, 
passa a ter a função estática de classificar um objeto ou um ser 
humano histórico num padrão definitivamente determinado (p. 34). 

  

 O trabalho de pesquisa  e a  leitura individualizada também se 

constituíram enquanto instrumentos de avaliação utilizados pela professora Estela. O 

primeiro deles, o trabalho de pesquisa , consistia na elaboração individual, em casa 

e com consulta bibliográfica, de uma produção escrita sobre temáticas que eram 

norteadas por questões específicas que deveriam ser entregues numa data 

previamente definida. Do período que permanecemos em sala de aula, este tipo de 

proposta avaliativa foi solicitada uma única vez e versou sobre a temática “Aedes 

aegypti” 49. É valido mencionar  que  este    instrumento   avaliativo   foi    empregado   

de   forma   isolada  e  independente dos demais, embora apresentasse relação com 

os  assuntos  trabalhados   em   sala   de   aula  e   tivesse  emergido  de  

discussões  travadas  no  âmbito  da  sala  de  aula como  mostra  o  registro abaixo:  

 
 

(P) Pega o livro de Ciências. (A) Que página, tia? (P) Abrir na página 
26. Pegue o livro Jailson! A gente vai continuar estudando sobre os 
animais. O que é mesmo animal invertebrado? (A) É o que não tem 
coluna. (P) É o animal que não tem coluna vertebral. Vertebral é isso 
que deixa a gente em pé. É por isso que quando acontece um 
acidente que bate na coluna acontece o quê? (A) A gente deixa de 
andar. (P) Observe no livro o primeiro animal: ‘grilo’. Agora vejam os 
outros: ‘aranha’ – que também é chamada de tarântula, ‘borboleta’, 
‘joaninha’, ‘barata’, ‘minhoca’, ‘mosca’ e ‘percevejo’. (A) Dengue. (P) 
Não existe nenhum mosquito chamado dengue. (A) Escorpião. (P) 
Escorpião é mosquito? A gente pega dengue por um mosquito que é 
pequeno e voa. Quem sabe o nome do mosquito? (A) Dengue. (A) 
Tatu. (A) Caixa de água. (P) Hoje vocês vão pesquisar em casa sobre 
o mosquito que transmite a dengue, mas agora, vocês vão dividir 
estes  animais  entre os que têm asa e os que não tem asa (AULA 6) . 

                                                 
49 Embora presente apenas em uma das aulas observadas, consideramos pertinente incluir esta 
atividade no rol dos instrumentos avaliativos analisados. Isso porque, a professora Estela chegou a 
fazer referências ao seu uso evidenciando ser ele um instrumento que permeava sua prática docente.            
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 A   leitura  individualizada   era  geralmente  utilizada  uma  vez  por  

semana pela professora e, segundo ela, tinha a finalidade de acompanhar o 

desenvolvimento dos educandos na leitura de palavras isoladas. Em função da 

extensão da turma, a professora Estela propunha sempre atividades para o grupo 

classe e enquanto estes realizavam as questões propostas ela chamava 

individualmente os alunos até o birô a fim de dá início a leitura. É válido pontuar que, 

em nenhuma das situações observadas  percebemos o uso de algum tipo de registro  

ou, ainda, a  utilização  de  fichas  pela  professora  para  fazer  anotações acerca 

das leituras realizadas pelos alunos. Outro elemento importante a ser destacado é o 

fato de que,  embora todos  os educandos participassem desse  momento avaliativo, 

havia  uma preocupação da professora Estela em dedicar um   maior espaço de 

tempo   àquelas    crianças   que   apresentavam   dificuldades  em  sua    realização: 

  

 

(P) Que palavra é essa Joaquim?[O aluno fica em silêncio e a 
professora retoma seu questionamento por mais duas vezes. Em 
seguida, pergunta:] (P) que letra é essa? (A) ‘m’ (P) E essa? (A) ‘i’ (P) 
E como é que fica ‘m’ com ‘i’. (A) ‘mi’. (P) E essa aqui? (A) ‘l’ (P) E 
essa? (A) ‘h’ (P) E essa? (A) ‘o’. E como fica quando a gente junta? 
(A) ‘lho’ (P) E qual é a palavra que forma quando junta tudo? (A) ‘lho’. 
[o aluno  não  responde  e  a professora o manda ir sentar.] (AULA 3) . 
        
[Em  uma  outra  situação  presenciada  de  leitura  individualizada,  a 
professora   dirige-se   novamente  ao   referido  aluno:]   (P)  
Joaquim,  venha  cá!  Venha  cá! Sem  a  cadeira. Só  você.  Que  
letra   é  essa? Tire  isso  da  boca. Que  letra  é  essa?  Olhe pra cá.  
Tire o lápis da boca. Que  letra  é  essa  Joaquim?  (A)  ‘b’  (P)  A letra  
‘b’  é   assim?   Como   é  a  letra  ‘b’?   Vamos  Joaquim,  anda... Eu 
vou dá meia hora pra você fazer essa atividade. É pra você ler e fazer 
sozinho. (A) Oxé  tia, mas  ele  nem  sabe  ler. (P) Adalberto!  Não 
tem  outro jeito  com  você  não, né? Joaquim  anda  moço! (AULA 7) . 
 

     

 Observamos que os trabalhos de pesquisa  e a leitura individualizada  se 

configuraram como instrumentos avaliativos propostos com  intenções pouco claras 

quanto à  finalidade  que  se  deseja obter  com seu uso. Isso porque, percebíamos 

não haver sentido em solicitar e coletar produções dos alunos sem que esse 

instrumental favorecesse uma análise significativa do raciocínio utilizado pelos 
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educandos para expressar os sentidos construídos acerca de um determinado 

objeto de conhecimento. Assim, da mesma forma  que  não  faz sentido  solicitar  

tarefas   pelo   simples  ato  de   conferir   legitimidade   às   propostas avaliativas   

do   professor,  torna-se    inviável   o  uso  de   instrumentos  sem      que  haja   uma   

preocupação       em       acompanhar   por    meio   de    anotações   ou   outras   formas 

de    registros    o    desempenho    dos    educandos    em    suas      aprendizagens.            

 

 Corroborando com o que dissemos, Silva (2004) afirma que os instrumentos 

avaliativos que direcionam o trabalho pedagógico do professor necessitam ser 

planejados e elaborados em função de critérios, objetivos, conteúdos e níveis 

sociocognitivos dos alunos. Para o referido autor, os instrumentos construídos pelo 

professor em cada momento específico do avaliar devem atender a determinadas 

características fundamentais como a da viabilidade, utilidade, pertinência e boa 

elaboração. A primeira das características, a viabilidade, centra-se na eficiência dos 

instrumentos avaliativos frente  aquilo que se pretende avaliar. A utilidade se traduz 

na busca de favorecer informações significativas acerca da aprendizagem dos 

alunos e do trabalho desenvolvido pelo professor. A pertinência está ligada à 

coerência dos instrumentos frente ao planejamento efetivado. A boa elaboração, por   

sua   vez, encontra-se  atrelada a clareza e precisão dos enunciados das   questões.             

 

Frente ao exposto podemos afirmar que a professora Estela demonstra vir se 

apropriando de um discurso hoje bastante difundido, ou seja, que a prática avaliativa 

deve zelar pelo uso de uma variedade de instrumentos de modo  a não haver um 

empobrecimento nesse processo. Mas, embora a referida docente busque fazer uso 

de uma diversidade instrumentos avaliativos, são as provas que organizam toda sua 

dinâmica de trabalho e dão o suporte necessário para que a mesma possa vir a se 



 196

informar sobre as aprendizagens supostamente desencadeadas por cada um dos 

seus alunos. Ao centrar sua atenção na prova, a professora Estela parece ter lhe 

afigurado como o instrumento mais valorizado e válido em detrimento dos demais, o 

que nos leva a inferir que o uso dos demais instrumentos avaliativos não têm sido 

eficiente para viabilizar um acompanhamento contínuo e  atender  as  reais 

necessidades  dos  alunos, visto  seu  caráter  classificatório   com fins promocionais.  

 
Analisando o uso dos instrumentos avaliativos da professora Estela a partir 

dos processos de construção das representações sociais, quais sejam, ancoragem e 

objetivação, percebemos que ela tenta pôr em prática algo que lhe é familiar - 

avaliação tradicional - imbricado com as novas abordagens que vêm preconizando o 

valor de uma diversidade de instrumentos avaliativos para as situações de ensino. 

Ao demonstrar-se sensível ao discurso atual, a professora Estela revela que seu 

fazer docente não seria genuinamente tradicional, no entanto, não avança numa 

perspectiva formativa do avaliar. Isso mostra que as discussões travadas no  

ambiente universitário constituem um discurso apenas ancorado pela referida 

docente, já que sua prática avaliativa não se modificou de forma significativa.  Desse 

modo, é interessante dizer que, conforme Spink (1995), “a diversidade e contradição 

remetem ao estudo das representações sociais como processo, entendido aqui não 

como processamento de informação, mas como práxis; ou seja, tomando como 

ponto  de partida  a  funcionalidade  das  representações  sociais   na   orientação  

da  ação  e  da  comunicação”  (p.123). Sob  essa   ótica,  Moscovici  (2003)  pontua:  

 
 
 
 
 

As representações são entidades sociais, com uma vida própria, 
comunicando-se entre elas, opondo-se mutuamente e mudando em 
harmonia com o curso da vida; esvaindo-se, apenas para emergir 
novamente sob novas aparências. Geralmente, em civilizações tão 
divididas e mutáveis como a nossa, elas co-existem e circulam 
através de várias esferas de atividade, onde uma delas terá 
precedência, como resposta à nossa necessidade de certa coerência, 
quando nos referimos a pessoas ou coisas (p. 38).        



 197

Ao buscar desenvolver seu trabalho docente a partir da introdução, ainda que 

tímida, de distintos instrumentos avaliativos, a professora Estela tem feito, de fato, 

um esforço no sentido de objetivar os novos conhecimentos postos pelas novas 

tendências e políticas oficiais acerca do avaliar. No entanto, ao valorizar a prova 

como mecanismo de poder e punição, a docente evidencia uma representação de 

avaliação processual que parece se manifestar pelo aumento de instrumentos 

avaliativos que são aplicados durante o ano letivo para melhor classificar os alunos 

numa escala de valor. Ou seja, as representações construídas sobre o avaliar numa 

ótica processual sugerem ser uma prática que vem se configurando como resultado 

de aplicações o mais freqüente possível de variados instrumentos avaliativos frente 

às  situações  de  aprendizagem  que   são  propostas   para  fins   de  quantificação.   

 

Considerando os conceitos de ancoragem e objetivação apresentando por 

Moscovici (2003), é coerente pontuar que a professora Estela possui uma  

representação  social de avaliação centrada em momentos específicos de prova 

para  fins  de  classificação. Nessa perspectiva,  torna-se  possível compreender que 

essa professora, embora tenha demonstrado enriquecer sua prática introduzindo   

instrumentos  diferenciados  como  a  tarefa  de  casa  e  os  trabalhos de   leitura, na   

prática  predomina  e  valoriza  a  avaliação  dos  conhecimentos  em  momentos  

formais que  se  concretizam através  das provas. Esse instrumento apontado como 

norteador do fazer docente têm se materializado, juntamente aos demais, como um 

mecanismo de classificação reforçando, ao mesmo tempo, a existência de uma 

representação social  de   processo  que  vem   se   manifestando  como  resultante  

do   acúmulo   de   conteúdos,  atividades   e   instrumentos    avaliativos   prescritos.        
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No que concerne aos instrumentos avaliativos utilizados pela professora Clara 

para o direcionamento de seu fazer docente, podemos afirmar que durante o 

período de observação foi constatado o uso das atividades  de classe  bem como 

da tarefa de casa . Os instrumentos avaliativos utilizados em sala de aula 

geralmente tinham o livro didático como orientador de sua prática de ensino. No 

entanto, o mesmo não era visto como a única ferramenta que organizava o fazer 

docente  dessa professora, já que ela também fazia uso de livros de literatura 

infantil, jornais, poesia e músicas para trabalhar os conteúdos programáticos. 

Quanto às atividades de classe  é  válido  mencionar  que  comumente  a  

professora buscava trabalhar a parte de oralização com os alunos e depois dava 

início à etapa de produção escrita.  Ou seja, esse tipo de atividade avaliativa estava 

quase  sempre  interligada, conforme  podemos  evidenciar  na  passagem  a seguir:       

 
 

(P) O que será que conta essa história? “O Rei de Quase - Tudo”. 
Heim? O que vocês acham? Do que é que vocês acham que fala 
essa historinha? [Os alunos dão várias sugestões enquanto a 
professora escuta atentamente:] (A) Um rei. (A) O rei do mal. (A) O rei 
Cabral. (A) Um cachorro. (P) Ih, tá frio... (A) Um cachorro que era rei. 
(P) Será que era de um cachorro que era rei? Quem acha que é de 
um cachorro que era rei levanta a mão. [Alguns alunos levantam a 
mão concordando com a sugestão da colega.] (P) Quem tem mais 
alguma sugestão? E aí alguém tem mais alguma idéia sobre o que 
trata a história, ou não? Vamos lá gente! Olha aqui para a capa 
presta atenção. E aí, o que vocês acham? (A) Fala da história de um 
rei que era dono de quase tudo. (A) É. De quase tudo e não de tudo. 
(P) Quem escreveu? Quem será que escreveu essa história? (A) O 
rei. (A) O Rei de Quase - Tudo. (P) Não. Eu tô perguntando quem 
escreveu a historinha e não do que fala a história. Olha aqui oh! 
Quem escreveu foi um rapaz chamado Eliardo França. [Em seguida, 
a  professora lê a história para os alunos e mostra as ilustrações do 
livro que sempre eram seguidas de comentários pelos mesmos:] (A) A 
espada. (A) Ele é doido! (A) O guarda. (A) São os soldados dele. (A) 
Mas, ainda continua sendo o Rei de Quase - Tudo. (A) Meu Deus! 
Nunca  vi  isso.  (A)  Tia  ele  ficou  triste. (P)  Será que ele ficou 
triste?  Será  que  Hélio  tem  razão? Já  pensou? O  céu  sem  sol  e 
sem  estrelas? O que será que ele fez? (A) Ele ainda continua sendo 
o  Rei de Quase - Tudo. (P)  Ele agora tá devolvendo tudo. (A) No 
começo   ele   tava  sendo  um  safado,  mas  depois  ele... (AULA 2) . 

 

Com base nas observações realizadas podemos dizer que nesse tipo de 

atividade desenvolvida pela professora Clara a leitura do texto era, geralmente, 
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acompanhada de sua interpretação que, realizada oralmente, envolvia diferentes 

aspectos tais como o conteúdo, autoria e vocabulário. Frente à utilização deste tipo 

de proposta avaliativa, a professora buscava comumente iniciar seu trabalho 

docente a partir do estabelecimento de previsões, pelos alunos, sobre o texto a ser 

trabalhado. Assim, pautados em elementos do texto como título, ilustrações, ou 

ainda, nas próprias experiências cotidianas sobre o que os índices textuais lhe 

permitiam inferir, os alunos eram levados a formular e constatar hipóteses e 

previsões sobre o que acontecia no texto. Após sua leitura e exploração, a 

professora procurava propor ao alunado perguntas escritas sobre o mesmo que se 

caracterizavam, em  geral, pela  localização  de  informações sobre o seu conteúdo.   

 

Ao fazer uso desse tipo de atividade, enquanto instrumento avaliativo, é válido 

pontuar  que  a  professora Clara, através da interação mediada pela linguagem 

oral, desafiava  os  alunos  a  elaborarem  abertamente  suas  previsões  sobre  o 

texto. Nessa  lógica, a  professora  ao  fazer  sua  indagação  (o   que será que 

conta a história?) levava os alunos a responderem o que pensavam (um rei,  um 

cachorro que era rei). A docente, então, repetia a resposta - “incorreta” - dos 

educandos de modo a refazer a pergunta a partir das próprias respostas deles, o 

que  poderia  fazê-los  entrar  em  conflito (será que era de um cachorro que era 

rei?). Conforme   podemos   observar,  a   professora   buscava   atribuir  

significados  às tentativas de formulação   de   hipóteses  levantadas  pelas crianças  

levando-as a   se  sentirem  estimuladas  a    participar   das   atividades   propostas.  

 

O que observamos nessas aulas é que o uso feito dos instrumentos 

avaliativos decorria de uma intensa e constante troca entre os atores do processo 

de aprendizagem em que a professora Clara estimulava a reflexão de cada um 
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deles sobre o próprio caminho para a solução das questões. Ou seja, a professora 

incentivava, questionava e orientava, pois demonstrava saber que quando um aluno 

enfrenta um novo conteúdo a ser aprendido quase sempre o faz munido de 

conhecimentos prévios suficientes para abordá-lo visto que este se encontra 

interligado a aspectos da realidade dos alunos. Assim, após a efetivação de mais 

uma das atividades de sala, a professora propôs a  discussão  acerca  da  temática 

“sistema solar” de modo a desafiar seus alunos a exporem seus conhecimentos 

prévios acerca deste objeto de conhecimento, conforme evidencia  o  trecho abaixo: 

 

(P) A gente vai trabalhar com uma notícia de jornal: ‘Esse mundo 
chamado   céu’.  Posso   começar?  (...)  O   que  é  o   sistema  
solar? (A) A lua. (...) (P) Gira em torno de que estrela? O sol. (...) 
Plutão hoje é considerado um planeta anão. (A) Anão? (P) É. Ele é 
bem pequenininho. (A) E.T não, marciano. (P) Marciano é de onde? 
(A) Marte. (P) Mas será que tem gente morando lá? Mercúrio, 
Mercúrio que é bem pequenininho. Depois do planeta terra vem o 
quê? (...) Depois da terra vem o planeta Marte que é menor que a 
Terra. (A) Ainda bem que a gente fica com mais espaço! (P) Oh 
gente, depois de Marte tem o cinturão de asteróides. (A) É um 
negocinho que cai do céu e vem pra terra. (P) É isso mesmo! (...) 
Depois vem um planeta. Quem sabe qual é? (A) Terra. (A) Brasil. (A) 
O sol. (P) O sol não é planeta minha gente! É o planeta Júpiter, 
Júpiter é o maior de todos. (A) Tia já caiu um desses na terra. (P) 
Cinturão de Asteróides? Na terra? O próximo é um que tem um anel. 
(A) Que tem um anel? (P) Todo mundo diz que é um que tem um 
anel. Esse planeta é Saturno. Isso não é anel, mas é como se fosse 
porque ele é diferente dos outros. (A) Esse aqui é o planeta solar. (P) 
Não. Esse aqui é Saturno. Depois de Saturno alguém sabe o qual é? 
Urano. (A) Urano. (P) E, por último, Netuno. (P) Existem três planetas 
que são considerados anões... (A) A gente tá onde aqui? (A) Ei tia, a 
gente tá no céu é? (P) A gente tá no planeta terra. (...) O outro é 
Plutão  que  não  é  mais.  Ele não é mais considerado planeta 
porque  ele  é  pequenininho. (A)  E  como é que vai ter pessoas lá se 
ele  é bem pequenininho?  (P) Isso é só um desenho. Ele é maior que 
a  escola,  maior  que   o   bairro  onde  a  gente  mora (...). (AULA 3) . 

 

Frente à situação descrita, podemos observar que essa tarefa avaliativa 

também tem se mostrou significativa na medida em que os alunos buscavam 

enfrentar o conteúdo a ser aprendido armados de uma série de conceitos, 

concepções, representações e conhecimentos adquiridos no decorrer de suas 

experiências anteriores. Permeada por momentos de diálogo e intercâmbio de idéias 
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essa atividade avaliativa mostra ser, de fato, um  instrumento mediador para 

dinamizar oportunidades que levassem os alunos a refletir sobre os conhecimentos 

já possuídos e os construídos. Nessa ótica, é pertinente o comentário de  Hoffmann 

(2001) quando afirma que “uma tarefa avaliativa bem elaborada favorece a 

expressão própria  de  idéias  e  diferentes  estratégias  de  solução  dos  alunos,  

possibilita   ao   professor  investigar  as  hipóteses  construídas  por  eles  até  

aquele momento,  ou  os   processos   de  raciocínio  de  que se utilizaram”  (p. 122). 

 

A  tarefa  de  casa  também  se  constituiu  como um instrumento de 

avaliação  utilizado  pela  professora  Clara. Para  o direcionamento dessa atividade 

a docente buscava propor questões  que sempre estavam relacionados aos 

assuntos  debatidos e trabalhados em sala de aula. A professora Clara, da mesma 

forma que a professora Estela, também solicitava a tarefa de casa depois do 

intervalo procurando copiá-la no quadro para posteriormente lê-las para os 

aprendentes a fim de dar as orientações para sua realização. Entretanto, nas aulas 

que acompanhamos não houve  momentos  dedicados a sua correção, fosse essa 

coletiva ou individual. A forma  de  condução  dessa atividade avaliativa  em  sala  de  

aula provavelmente  pode  ter sido o motivo de desinteresse e pouco empenho dos 

alunos  face  às  tarefas  solicitadas, pois eles sempre resistiam esse tipo de 

proposta avaliativa, conforme podemos observar  nos  episódios  descritos  a  seguir:      

 

[Depois de copiar a tarefa de casa no quadro, a professora observa 
que uma de suas alunas encontrava-se com os materiais escolares 
guardados esperando apenas ser liberada o que leva a indagá-la:] (P) 
Emília você já copiou a tarefa de casa? (A) Eu não vou fazer não 
porque hoje de noite eu vou sair! (P) Como é a história? Pegue o 
caderno e vá copiar a tarefa. Você tem o sábado e o domingo livre 
pra fazer a tarefa. É cada uma! [A aluna retira o caderno da bolsa 
meio chorosa. A professora abre-o em uma das páginas e diz:] (P) 
Bora, olha aqui você já começou. Vamos! Num instante você copia. 
[Nesse momento, o aluno Eduardo vê seu colega indo embora com a 
mãe sem terminar a tarefa e fala:] (A) Tia, Douglas foi embora sem 
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fazer a tarefa. Oh tia, mas Douglas foi embora sem fazer a tarefa. (P) 
Ele vai fazer o resto em casa. Você não viu eu brigando com a mãe 
dele não! Eduardo levanta a cabeça que você só vai embora quando 
terminar a tarefa. [O aluno Alexandre também se recusou a fazer a 
tarefa de casa exclamando:] (A) Tem muito! [A docente pede seu 
caderno a fim de registrar um recado para um dos responsáveis pela 
criança, mas  acaba por copiar sua tarefa de casa o que leva um 
outro aluno a indagar:] Tá fazendo a tarefa  pra  ele né tia? (AULA 7) . 

 

Sobre o  episódio relatado acima lembramos que durante  nossa permanência 

na sala de aula, pudemos observar que a professora Clara parecia não conferir 

legitimidade a tarefa de casa enquanto um instrumento de avaliação que viesse a 

fornecer indicativos das aprendizagens dos alunos. Isso porque, esse tipo de tarefa  

apenas era utilizado pela professora de forma esporádica e sempre proposta em 

decorrência da indisciplina apresentada pelos alunos, ou então, para atender as 

exigências dos pais. Assim, em um dos dias de agitação da turma, a professora  

aproximou-se  de nós e afirmou: “Eu passo muita tarefa pra ver se os que não 

param quietos se acalmam mais porque se não fica aquele tumulto até terminar a 

aula.” Em  um  outro  momento a referida professora volta a se aproximar e 

comenta: “A  gente  passa  a  tarefa  de  casa e eles não fazem. A gente faz  

mesmo  por  pressão  porque  senão  os  pais  reclamam,  caem em cima da gente.”     

 

Diante do exposto, podemos afirmar que os instrumentos avaliativos utilizados 

no cotidiano da sala de aula parecem não depender somente das intenções 

pedagógicas defendidas pela professora. Mas, estão condicionados também às 

pressões sociais para com a instituição escolar. Nessa lógica, acreditamos que a 

utilização da tarefa de casa enquanto instrumento avaliativo adotado pela 

professora Clara fazia parte de sua prática docente em função da cobrança dos 

pais, que viam nesse instrumento uma certificação de se quantificar e verificar a 

aprendizagem de seus filhos. Nessa linha, Hoffmann (2001) diz que as tarefas 
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avaliativas apenas podem ser concebidas como instrumentos mediadores se 

fornecerem indicativos do processo de aprendizagem dos alunos e apontarem ao 

professor novas perspectivas para o seu fazer docente. Assim, a autora pontua que: 

 
 

Não há sentido em coletar trabalhos dos alunos para mostrá-los aos 
pais ou como instrumento burocrático. Ele precisa constituir-se em um 
conjunto de dados que expresse avanços, mudanças conceituais, 
novos jeitos de pensar e de fazer, alusivos à progressão do 
estudante. Essa ‘coleção’ irá expressar, implicitamente, o valor 
conferido ao professor a cada um desses momentos. Reúnem-se 
expressões de sentido do aluno que servem para subsidiar e 
complementar a análise de sua progressão (p. 133). 

 
 

Frente às observações realizadas no cotidiano da sala de aula da professora 

Clara, podemos dizer que, nesse recinto, o processo avaliativo se organizava 

basicamente em função das tarefas de classe, que quase sempre vinham 

acompanhadas pelas de oralização. Em outros termos, a prática avaliativa da 

referida professora ganhava vida a partir da utilização desses instrumentos que eram 

encarados como dispositivos de regulação para que a mesma pudesse vir a 

compreender as dificuldades apresentadas pelos educandos e dinamizar novas 

oportunidades de conhecimento. Percebemos, portanto, que o uso dos instrumentos 

avaliativos estavam, de modo geral, embasados numa sistemática de claras 

intenções quanto ao seu planejamento  e  finalidades, cuja  ênfase  era  a  reflexão, 

compreensão e utilizados pela docente como formas de realizar uma análise   

abragente das hipóteses construídas pelos alunos ao longo do processo   educativo.                

 

  

 Desse modo, podemos interpretar o uso dos instrumentos avaliativos da 

professora Clara também à luz dos mecanismos de ancoragem e objetivação. Isso 

porque, ao fundamentar sua prática em uma avaliação de bases contínua cuja 

dinâmica ganhava vida através da utilização de instrumentos problematizadores, 

essa professora passa a desconsiderar ou desprestigiar a prova enquanto 
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instrumento classificador. Assim, ao utilizar instrumentos avaliativos com propósito 

de auxiliar diariamente a construção do conhecimento, a professora Clara reforça a 

existência de uma representação de avaliação processual como um ato que se 

manifesta em todas as fases do processo de ensino e aprendizagem com um 

significado real para a vida dos alunos. Nesse sentido, a docente mostra mais uma 

vez vir se apropriando do que vem sendo posto pelas novas tendências do avaliar. 

Sob  esse  ângulo, Moscovici (1978) destaca  o  peso  dos  elementos  contextuais, 

da  comunicação  e  da  informação na  construção  das  representações  sociais  as 

quais  ele  define  como  “um  conjunto  de  conceitos, explicações e informações 

que  se originam na  vida diária, no  curso das comunicações interindividuais” (p. 47).  
 

 Diante do exposto, podemos dizer que cada momento específico do avaliar 

requer do professor a adoção de uma variedade de instrumentos. Frente ao 

preconizado pelas novas tendências de avaliação, as professoras Estela e Clara 

parecem vir incorporando a idéia de que cada situação de ensino requer certos tipos 

de instrumentos avaliativos. No entanto, ambas atribuem sentidos diferentes ao que 

seria avaliar processualmente o aluno visto que, para a primeira, é a prova que se 

afigura como o instrumento mais valorizado e com fins classificatórios. Para a 

segunda, em contrapartida, os instrumentos possuem, de modo geral, um valor 

equivalente e são utilizados para auxiliar à construção do conhecimento. Isso nos 

revela, conforme Moscovici (2003), que “cada experiência é somada a uma realidade 

predeterminada por convenções, que claramente define suas fronteiras, distingue 

mensagens significantes de mensagens não-significante e que liga cada parte a um 

todo e coloca cada pessoa em uma categoria distinta” (p. 35). Assim, reforça o  

autor:  “nenhuma  mente  está   livre  dos  efeitos  de  condicionantes  anteriores  

que  lhe  são  impostos  por  suas  representações,  linguagem  ou   cultura”   (p. 35). 
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4.1.3 O erro e a avaliação escolar: as diferentes e stratégias de 

direcionamento do ensino  

 

As novas tendências e políticas oficiais do avaliar têm preconizado que a 

conquista de uma nova cultura avaliativa requer, ao lado da diversidade de 

instrumentos avaliativos, uma reflexão crítica sobre a função que o erro tem 

cumprido  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem. Isso porque, na prática 

escolar, grande  parte  dos  professores tem-se mostrado convictos de que seu 

papel é, fundamentalmente, o de apontar e corrigir os erros dos alunos de modo a 

levá-los a substituir respostas erradas por respostas certas. Frente à função de 

negatividade que se tem atribuído ao erro no contexto da sala de aula, as 

abordagens emancipatórias passam a utilizá-lo de forma mais construtiva e 

produtiva. Ou seja, concebem  o erro como um indicador  privilegiado   para  o   

aluno   arriscar-se,  pôr   em   jogo  o  que   sabe  de  modo  que  o   professor  

possa  vir  a  acompanhar  de  forma  efetiva  a  aprendizagem escolar  dos mesmos.  

 

Na busca de um novo sentido para a avaliação escolar, coerente com um 

projeto de ação educativa emancipatório,  alterar  o  estatuto  do  erro  parece ser, 

de fato, um grande desafio ao professorado visto que este tem sido um dos 

elementos mais resistentes da cadeia avaliativa escolar. Dessa forma, cabe ao 

professor elaborar situações didáticas pertinentes as reais emergências do grupo-

classe a fim  de  lhes  permitir  obter  evidências  significativas de como  o aluno  

está interagindo com o objeto de conhecimento. Nessa  direção, buscamos  

mediante os relatos de observação caracterizar as ações das professoras Estela e 

Clara ao dirigir seus olhares aos erros apresentados pelos alunos, bem como a 

reincidência do ato de errar junto ao grupo-classe de modo a nos auxiliar na 

compreensão dos significados das  representações  sociais de avaliação processual.  
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 As observações realizadas juntamente a turma da professora Estela 

revelaram que suas  práticas corretivas em sala de aula eram direcionadas, em 

geral, para a verificação de respostas certas e erradas. Desse modo, as tarefas 

avaliativas eram solicitadas aos alunos para, posteriormente, serem submetidas à 

correção pela professora que registrava aquilo que o aluno errou, para que o erro 

fosse corrigido e não ficasse presente no produto do seu trabalho. Algumas das 

atividades solicitadas, entretanto, eram efetivadas pelos alunos e entregues a 

professora sem que houvesse uma análise crítica entre a anterior e a seguinte, visto 

que sua preocupação centrava-se em fazer apreciações para serem entregues aos  

pais  no  final  de  cada bimestre.  Um episódio observado em  sala  de  aula  mostra   

bem  a   postura   da  docente  frente  ao  encaminhamento  das  tarefas  avaliativas:   

 

[A professora anuncia que vai fazer um ditado e os alunos se 
entusiasmam:] (A) Ditado. Oba! (P) Colocar o nome e a data. É uma 
palavra ao lado da outra. (A) Do lado, assim? (P) É. Vou começar! 
Ninguém precisa repetir. Se eu desconfiar de que alguém copiou do 
outro vai fazer de novo na minha mesa. (A) Se eu copiar tu não vai 
nem vê. (P) Eu bem não sei o que você escreve! A primeira palavra é 
‘Ilha’. (A) Tia, me espera! (A) Ilha, é tia? (P) ‘Ilha’. ‘Bode’. (A) Como é 
tia? Bode é? (P) ‘Bode’. ‘Galo’. (A) Galho? (A) Galo, né, tia? (P) 
Mercias sente na última banca para fazer o ditado. (...) (P) ‘Janela.’ 
‘Sapo’. ‘Leite’. ‘Escola’. Aí se me errar esta palavra! (A) Qual? (P) 
‘Escola’. ‘Azia’. (A) Azia? (P) Azia é quando a gente come e passa 
mal. ‘Árvore’. (...) (A) Vai errar tudinho! (A) E tu só vai acertar um. (P) 
‘Avião.’ (A) Avião..ô. (P) ‘Casa’. (A) Tão difícil. Vou fazer de olho 
fechado. (P) Vá, eu tô tão boa! Já fiz vinte palavras. (...) [Terminado o 
ditado, a professora registra, no quadro, as palavras: ‘Leite’, ‘Árvore’, 
‘Janela’ e ‘Sapo’ e pede para que os alunos escrevam frases com as 
palavras e depois fala:] (P) Todo mundo muito inteligente vai fazer 
isso rápido. Depois disso, a gente vai ilustrar a história que a gente 
fez. Já ilustrou a Chapeuzinho e agora vai ilustrar outra história. (A) 
Oh, tia é pra fazer o quê? (P) A tarefa do quadro. (A) Mas, e a 
resposta? (P) A pergunta está no quadro. (A) Mas eu não sei fazer. 
(P) Daqui a quinze minutos eu recolho. [Nesse momento, uma das 
alunas dirige-se a professora que diz:] (P) Volte. Tem que formar as 
frases. (A) pronto tia já formei as  duas  frases. [Em seguida, a 
professora pede para um aluno recolher a atividade.] (A) Tia, ele 
ainda não terminou?   (P)  Pra recolher assim mesmo. (P) Agora, 
vocês vão fazer  um  desenho  bem  bonito  da  ‘Branca de Neve e os 
Sete Anões’  que  ocupe  a  folha  toda. E a folha tem que ser  
deitada. (A) tia, pode ser assim? (P) Não. Tem   que  ser   deitada. Dá  
pra fazer  caprichado  porque a  gente  tem  muito  tempo. O  ditado 
vocês  já  sabem  que  eu  só  vou entregar no final do ano  (AULA 2) .  
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 Conforme podemos observar, a postura da professora Estela diante das 

tarefas avaliativas solicitadas aos alunos parece denunciar um descomprometimento 

com uma visão de erro construtivo. Isso porque, na sua prática avaliativa não há 

uma intervenção no processo que está acontecendo, no qual o aluno, diante de uma 

situação proposta, possa pôr em jogo suas hipóteses sobre a escrita para ser 

encaminhado a pensar sobre inadequações e/ou aspectos que ele não tenha se 

dado conta. O que se percebe, portanto, é uma prática de avaliação corretiva com 

um forte caráter de peridiocidade onde a correção incide apenas sobre o produto 

final. Nessa ótica, podemos dizer que as condutas dos educandos consideradas 

como erros têm permanecido sob forma de dificuldades visto não haver uma 

reorientação das ações dos aprendentes, além de também se manifestarem 

comumente  como  penalidade, conforme  podemos observar na passagem a seguir:           

 

[No momento da correção da tarefa de casa que sempre acontece no 
início da aula, a professora fez comentários acerca das atividades 
solucionadas pelos alunos:] (P) Volte, apague e refaça esse aqui!; (P) 
Quem faz a tarefa com você? (A) Minha mãe. (P) É pra fazer a tarefa 
de casa sozinho; (P) Como você chegou a essa resposta? Tá errada 
essa conta! Só a  resposta que tá certa. [Após a correção da tarefa de 
casa apresentada pelos alunos, a professora se levanta 
posicionando-se em frente à sala de aula e diz:] (P) Vocês estão 
pensando que vão passar de ano sem estudar. Faz a tarefa, mas não 
pensa o que está fazendo. Quem não estiver aprendendo não vai 
para o 1º ano do 2º ciclo de jeito nenhum. Não vai passar de ano sem 
estudar. Os que precisam desse recado sabe muito bem o que eu tô 
falando, eu não preciso dizer nada. A gente passou depois do recreio 
vendo multiplicação, mas vocês não tiveram nem a preocupação de 
ler  e  entender  o problema, foi logo fazendo tudo errado! (AULA 11) . 

 

Nesse sentido, podemos observar que a ação da professora Estela frente aos 

erros cometidos pelos alunos é encarada negativamente visto que sua postura às 

alternativas de solução construídas pelos mesmos é a de puni-los pelos erros 

cometidos através da retenção. Luckesi (2005) afirma que, tradicionalmente, o erro 

foi fonte de castigo físico para os estudantes que não alcançassem as condutas 
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consideradas adequadas. No entanto, ressalta que embora esse modo de conduzir a 

docência fosse perdendo, com o passar do tempo, o seu caráter de agressão física, 

não  deixou de ser desprovido de violência visto que ele tem dado margem a 

castigos  mais  sutis  como  as  próprias  ameaças  de  reprovação. A  esse  

respeito, Luckesi (2005) afirma que o uso do erro enquanto um dos elementos de 

configuração da prática docente tem sido uma questão bem mais ampla do que 

apenas  proceder a um  pequeno  castigo  de um  estudante individualmente  já que:    

 

A partir do erro, na prática escolar, desenvolve-se e reforça-se no 
educando uma compreensão culposa da vida, pois, além de ser 
castigado por outros, muitas vezes ele sofre ainda a autopunição. Ao 
ser reiteradamente lembrado da culpa, o educando não apenas sofre 
os castigos impostos de fora, mas também aprende mecanismos de 
autopunição, por supostos erros que atribui a si mesmo. Nem sempre 
a escola é responsável por todo o processo culposo que cada um de 
nós carrega, mas reforça (e muito) esse processo (p. 51). 

 
 Do que observamos, podemos dizer que a prática avaliativa da professora 

Estela parece não encontrar sustentação em uma perspectiva construtiva do erro 

visto não haver uma preocupação em direcioná-lo num sentido investigativo e 

reflexivo. É válido pontuar, entretanto, que os relatos de observação revelaram 

também a existência de algumas situações, embora isoladas, de correções coletivas 

de atividades para revisão de conteúdos matemáticos, cuja intervenção da 

professora, em relação aos erros dos alunos, mostrou tentativas em libertar-se de 

seu caráter negativo e punitivo. Nessas ocasiões, a professora Estela parecia 

demonstrar um esforço no intuito de poder tornar os erros cometidos pelos alunos 

como uma fonte de informação para poder acompanhar, de forma efetiva, a 

aprendizagem escolar do grupo-classe. Observe a descrição de uma das correções 

em  que  a  professora  propõe  aos  alunos  a  resolução  de  problemas  de  adição:          

 

 



 209

(P) Como tem uma parte do pessoal lá embaixo então eu vou fazer 
uma revisão porque tem gente que tá sem saber armar a conta. 
Quem  quer  resolver  no  quadro  a  primeira  conta? (A) Eu tia. (A) 
Eu tia. (A) Eu. (A) Pra armar é tia? (P) É, e pra colocar o  lugar  da  
unidade,  dezena  e  centena. (A) Isso  eu  não  sei  não, tia! (P) Sabe 
que eu ensinei. [A docente registra, no quadro, o problema: 240 + 300 
e  Rosimere uma  aluna  “boa em conta” é indicada para respondê-lo.]  

 

   d c u      u c d      c d u 
   2 4 0      2 4 0      2 4 0 
+ 3 0 0   + 3 0 0   + 3 0 0                                              5 4 0   

[Na primeira tentativa de efetuar e posicionar os números nas ordens 
correspondentes à professora diz:] (P) Olha de novo Rosimere e vê 
se não tem alguma coisinha na dezena e centena que precisa mudar. 
Tá certo não! [Em relação à segunda tentativa da aluna a docente 
alerta:] (P) A unidade começa sempre do lado direito. Veja direitinho 
isso. Olhe direitinho e veja se a unidade está no lugar certo, no lugar 
que deveria estar. [Frente às orientações da professora a aluna 
consegue situar os números em suas respectivas ordens e efetuar 
corretamente o problema proposto. Após o término de sua resolução 
a aluna indaga:] (A) Tá certo, tia? (P) Agora tá. A posição da unidade, 
dezena e centena  tá  certa só  falta  agora  responder  a  conta. 
Vamos   lá! (A) Bem rápido isso, vê visse! Pronto. [Por fim, a professora 
indaga os alunos:] (P) A  conta  dela  tá  certa? (A) Tá. (A) Tá.  (A) Tá. 
 
 
 
 
 
 

...  
 
[Para a   resolução do segundo problema proposto Carolaine, apontada 
como uma das alunas mais “fraquinhas” da turma é desafiada pela 
professora para solucioná-lo.] A aprendente, então, se levanta da 
banca e dirigindo-se  a  lousa passa a equacionar o problema: 10 + 4. 

    

                                                                                             d u 
   1 0         1 0 
  4 +_       +  4 
                                            14 

 

[Frente à tentativa de resolução da aluna a professora diz:] (P) O  ‘4’  
Carolaine tem que ficar debaixo  de  qual  número?  E onde  fica  a   
unidade e  a dezena? Olha  o  de  Rosimere,  esta posição não  muda  
nunca. O sinal  da conta  é  mais  ou menos? (A)  ‘Mais’. (P) Bota 
mais forte. Olha onde Rosimere colocou o sinal. Só  tem uma coisa 
Carolaine: primeiro tem que responder o lado da unidade e depois da 
dezena.  Agora não teve diferença, mas tem casos que faz. [Após os 
comentários da professora a aluna Rosimere fala:] (A) Não acredito 
minha gente que vocês estão enrolando numa conta dessa! Eu só 
tava enrolada nessa coisa aqui, mas agora eu já  aprendi.[diz a aluna 
referindo-se  ao  posição  ocupada  pela unidade, dezena  e centena.]  
 

 
... 
 
Tia posso fazer a última? [pergunta Adalberto, o estudante apontado 
como o “bom aluno” da sala na ótica da professora, que durante toda 
a dinâmica de correção dos problemas propostos esteve sentada no 
birô.] (P) Pode. A conta registrada no quadro foi a seguinte:  351 + 20.    
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c d u 
 3 5 1 
+ 2 0 
3 7 1 

 
[O aluno respondeu corretamente o problema proposto. Além disso, 
posicionou os números na ordem esperada, ou seja, situando-os na 
‘casas’ da unidade, dezena e centena. Em seguida, a professora 
pergunta a turma:] (P) Tá certo? (A) Tá. (P) Todo mundo acertou, né? 
 

[Após esta revisão a professora desafia a turma para ir até o quadro 
registrar problemas para os demais resolverem:] (P) Quem quer 
montar no quadro duas contas para os outros resolverem? (A) Eu. (A) 
Eu. (A) Eu, tia. (P) Agora tem que ser “deitada” para os outros 
responderem. Pode ser de mais, de menos, do  que  vocês  quiserem.    
[A aluna Rosimere dirige-se ao quadro e registra o problema:  87 + 
803 comentando em seguida:] (A) Essa nem eu sei! [A professora 
orienta a aluna a colocar um número abaixo de 400 e complementa:] 
(P) “Deitada” pra pessoa ter que montar. Igual eu faço. [Rosimere faz 
outra registro: 499 + 381 e a professora alerta novamente:] (P) 400 
para baixo, aqui é maior que 400. [Rosimere registra, então, uma  
nova  conta no quadro: 381 + 351] (P)  Quem vem resolver? (A)   Eu. 
(A) Eu. (A) Eu. (P) Adalberto pra montar! Coloca onde é unidade,  
dezena e centena. (A)  Tia,  certo?  (P)  certo.  Agora  pega  o  
caderno  de  classe  pra  gente  fazer  a  tarefa  de  classe (AULA 13) .  

  
  Esse momento de correção coletiva apresenta-se, de fato, como uma situação 

propícia para se trabalhar o erro dos aprendentes visto que possibilita ao professor 

diagnosticar as dificuldades do grupo-classe para, posteriormente, propor 

alternativas  que  instrumentalize  os alunos a superá-las. O episódio  descrito, no 

entanto, possibilita  a visualização de uma prática avaliativa que geralmente 

privilegia os alunos bem-sucedidos que eram designados ou ofereciam-se 

voluntariamente para  ir  ao  quadro. Assim, as  resoluções  das  tarefas  propostas  

passavam  a  se  transformar  na  exposição  de  um  modelo  correto pelos alunos, 

cuja intervenção da  professora  resumia-se  em  acompanhar  e julgar o  percurso  

já  descoberto  ou, então, retificar  procedimentos  utilizados  caso  fosse  

necessário,  mas  sem  que  houvesse  maiores   questionamentos  sobre  os   erros. 
  
 A situação descrita mostra, ainda, que os diálogos ocorridos em torno das 

práticas corretivas em sala de aula não se apresentam como um espaço dinâmico 

para se problematizar a questão do erro. Isso porque, a professora Estela deixava vir 
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à tona os acertos dos educandos que detinham conhecimentos acerca dos 

problemas aditivos, relegando a segundo plano as reais dificuldades daqueles cujos 

passos ainda eram tímidos no processo de apropriação daquele saber. A ausência 

de uma discussão a respeito dos possíveis erros apresentados pelos alunos pode 

ser exemplificada, por exemplo, na passagem em que a professora ao designar a 

aluna Carolaine  para ir à lousa se restringe a indicar a trajetória que ela precisa 

seguir para alcançar a resposta correta. Ao impossibilitar ao alunado a tomada de 

consciência necessária frente às tarefas avaliativas que executa, Perrenoud (1999) 

nos  diz  que  muitos   professores  têm   desconsiderado  os  educandos  a  partir  

de  suas  necessidades   e   possibilidades  reais  e  em  decorrência   dessa  

postura   assumida   no   cotidiano   escolar   o   autor    alerta   para  o  fato  de  que: 

 

(...) se a escola dedicasse todos seus esforços aos alunos que 
realmente precisam dela, ela lutaria de modo mais eficaz contra o 
fracasso escolar. Boa parte do tempo e das energias de um professor 
é utilizada em proveito de alunos que, ou já sabem o que 
supostamente estão aprendendo, ou poderiam aprendê-lo por seus 
próprios meios ou em sua família, sem que se passem horas a lhes 
dar explicações, a corrigir seus textos, a alimentar suas conferências 
ou suas leituras (p. 96, grifos do autor).  

 

 É válido pontuar também que ao centrar sua atuação na exposição de 

modelos corretos de resolução das tarefas avaliativas, as ações da professora 

Estela frente às práticas corretivas têm se voltado, muitas vezes, para a 

exarcebação da utilização dos termos “certo” e “errado” quase sempre 

acompanhados por um sentido pejorativo: “Teve gente que foi muito inteligente, 

deixou de aproveitar as palavras que já tinham escrita na atividade que começavam 

com ‘q’ e fez tudo errado!” Ao considerar o erro como um elemento negativo, algo 

ruim que precisa a todo custo ser  eliminado  do  contexto  escolar,  a  professora  

Estela tem não apenas  incentivado os alunos  a  se  empenharem  em  ser meros   

“apresentadores”  de  formas  corretas, mas,  também,  desencadeado  entre  os   
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mesmos  a  idéia  de  que  o  erro  é  cometido  como  resultado  da  incapacidade  

de  seus pares,  conforme   podemos  observar  nas  passagens  descritas  a  seguir:   

        
[Numa das atividades de matemática propostas em sala de aula que 
envolvia a resolução de questões relacionadas a temáticas diversas, 
a professora indaga a turma acerca das cores da bandeira brasileira:]  
(P) Quais são as cores? (A) Azul. (P) A outra? (A) Branca. (A) Verde. 
(A) Amanero. [Todos os alunos riem, e frente ao clima de 
constrangimento que se instalara no espaço da sala de aula, um 
aluno comenta:] (A)  Ela diz amanero. Amanero. Né amanero não sua 
burra é amarelo! (P) Vou colocar amarela  porque a cor é feminina. 
(A)   Ela   disse  amanero,  tia!  Tá   errado.  Né   amarelo?  (AULA 2) . 
  

[Ao buscar trabalhar os animais invertebrados a  professora pergunta 
aos alunos:] Grilo tem asa? (A) Tem. (A) Não. (A) Não tem. (A) Tem. 
(P) O que grilo faz? (A) Anda. (A) pula. (P) E como é que ele tem 
asa? (A) Eita cada menina burra do caramba! Não sei como estuda. 
(P) Cleiton! Aranha tem asa? (A) Não? (P) Borboleta tem asa? (A) 
Tem. (P) Joaninha tem asa? (A) Tem. (P) Barata? (A) Barata é que 
voa mesmo! (P) E tem gente que diz que ela não chega no 8º andar, 
mas eu sei que ela chega. (P) E minhoca tem asa? (A) Não. (A) Não, 
ela se arrasta. (P) Mosca tem asa? (A) Tem. Percevejo? (A) Tem. É 
uma catinga danada. (A) Percevejo fede mais do que o homem da 
cobra! (P) Pula uma linha e coloca, agora, os animais que não tem 
asa. Agora vamos escrever os nomes dos animais sem asa  (AULA 6) . 
  

 
Frente às situações descritas, podemos observar que as condutas dos alunos 

consideradas como erros têm sido encaradas pelos seus pares negativamente. Esse 

comportamento manifesto pelos alunos parece refletir, de certa forma, a postura da 

professora Estela para a qual o erro deve ser apagado das situações de 

aprendizagem de modo a não reproduzi-lo em outras situações. Luckesi (2005) nos 

diz que o erro não pode ser concebido como fonte de culpa, mas como via de 

crescimento ao aluno, cabendo ao professor conhecer os pensamentos do grupo-

classe  a  respeito  de  seu  erro  e, se preciso for, utilizá-lo como uma estratégia 

para  um  trabalho  diferenciado. O  autor  alerta  que as situações de erro, em si, 

não são  apontadas  como  condição  necessária  ao  crescimento  do  educando,  

mas  caso  ocorram,  o  professor   não   deve   perder   a   oportunidade  de superá-

los   em    benefícios    significativos    para   a    aprendizagem   dos   seus    alunos.                   

 



 213

 Diante do exposto, podemos dizer que as representações sociais dominantes 

de avaliação processual manifesta na prática docente da professora Estela em 

função número de conteúdos trabalhados, atividades prescritas e aumento de 

instrumentos avaliativos têm desencadeado e/ou reforçado seu papel face ao erro 

como mecanismo de constatação de respostas certas/erradas. Essa configuração de 

avaliação tomada numa perspectiva processual reforça, portanto, a manifestação de 

práticas  corretivas frente a qual a correção precisa ser realizada, de fato, no ato que 

ocorre para que o educando não internalize formas incorretas de proceder frente aos 

objetos de conhecimento. Nesse sentido, podemos afirmar que o erro configura-se  

para a professora Estela como um elemento negativo que precisa a todo custo ser 

suprimido  do  contexto  escolar  visto  ser  considerado  como  uma  falta  cometida 

pelo   aluno  devido   a   sua   incapacidade   ou   insuficiência   de    conhecimentos.   

 

É válido pontuar que a idéia de erro construtivo apontada pelas atuais 

tendências de avaliação e políticas públicas abriu um mundo desconhecido 

fascinando muitos dos professores. Nesse contexto, os docentes passaram a 

produzir frente às informações suas próprias e específicas representações. Assim, o 

grupo tem partilhado e reproduzido, socialmente, modelos diversos de práticas 

corretivas oscilando entre aquelas caracterizadas tradicionalmente pela punição, 

concomitantemente, as novas abordagens, a exemplo do erro como “mola 

propulsora” para um acerto posterior. A cristalização desses saberes vistos a partir 

dos processos de ancoragem e objetivação, elaborados por Moscovici (2003), 

explica, de certo modo, as práticas corretivas da professora Estela que mesmo 

tentando incorporar uma postura  construtiva  do  erro, tem arraigada uma noção 

conservadora de seu uso no processo educativo mostrando, desta forma, que as 

representações sociais exerce sobre nós uma força irresistível, e essa força, sob os 
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olhos de  Moscovici (2003) é  tomada  como  “uma combinação de uma estrutura 

que   está   presente   antes   mesmo   que   nós   comecemos  a  pensar  e  de   

uma    tradição   que  decreta  o  que  deve  ser   pensado”  (p. 36). Isso  revela  que:   

 
Nossas experiências e idéias passadas, não são experiências ou 
idéias mortas, mas continuam a ser ativas, a mudar e a infiltrar nossa 
experiência e idéias atuais. Sob muitos aspectos, o passado é mais 
real que o presente. O poder e a claridade peculiares das 
representações – isto é, das representações sociais - deriva do 
sucesso com que elas controlam a realidade de hoje através da de 
ontem e da continuidade que isso pressupõe (MOSCOVICI, p. 37-38).   

 
 

No que diz respeito à análise das práticas corretivas observadas no cotidiano 

da sala de aula da professora Clara, podemos afirmar que a mesma tem adotado 

uma prática avaliativa na qual a observação do erro cometido pelos alunos tem 

assumido um maior concretude em situações orais. Assim, as propostas de trabalho 

organizadas no cotidiano escolar, pela referida professora, quase sempre eram 

voltadas  para  a  socialização dos diferentes raciocínios construídos pelos alunos  

de  modo  que  os  mesmos  ao  partilharem  suas tentativas de acerto podiam pôr 

em jogo  o   que  sabiam  sobre  de determinado   objeto  de   conhecimento. Relatos 

de observações realizados em sala de aula  detectaram   marcas   dessa   estratégia 

didática frente a  qual a professora Clara, buscava identificar os   obstáculos 

variados  presentes  no  percurso  do   aprendizado  dos  educandos,  incentivando-

os,    frequentemente,    a    arriscar-se    diante   dos    questionamentos   propostos:     

 

 
[Uma das questões postas pelo livro didático requeria que os alunos 
formassem palavras a partir de algumas sílabas previamente 
anunciadas.  Desta  forma, a  professora  desafia  os  educandos:]  
(P) Embaixo é com ‘Fe’. E aí como a gente vai completar esse aqui? 
(A) Fernanda. (P) Fernanda é muito grande. (A) Fernanda tia! (P) E 
como é que escreve Fernanda? (A) ‘fe’. (P) É ‘Fe’ ou ‘Fer’? (A) Não é 
um ‘r’ não tia! (A) ‘na’. (A) ‘do’. (P) Fernado. (A) Tem que tirar o ‘r.’ 
Tem que tirar o ‘r’. (A) Tem que tirar o ‘r’. (P) Como é ‘nan’. (A) Tira o 
‘r’. (P) O nome é ‘Fer’, ‘nan’, não é Fenado não! (A) Bota um ‘n’. (P) 
Que mais? (A) ‘Do’. (A) Fernando. (A) “Oh tia cadê o ‘Fe’? (P) ’Fe’. 
Fernando. Que mais? (A) Fernanda. (P) Colocar mais esse nome 
não! (...) (P) Com ‘Fe’. Quero ver quem vai descobrir! ‘fe’, ‘fe’ o quê? 
(A) Figo. (P) Com ‘fe’ agora! (A) Bota cerra. (P) Cerra é com ‘c’. (A) 
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‘ferro’. (P) Ferro? Como é que eu faço? (A) ‘ro’. (P) Se eu botar ‘ro’ 
tem  certeza  que  vai  ficar  ferro? (A) Vai. (P) Tem certeza? O ‘r’ tá 
no  meio  de  duas  vogais.  (A)  Ah, tia ‘ro’. (P) Quando o ‘r’ tá no 
meio de vogais ele fica como? O ‘r’ tá no meio de vogais fica como? 
Pra  ficar  ferro  tem  que  colocar  outro  ‘r’.  E  aí?  (A) Peraí. Espera!  
(...) (P) Que outra palavra começa com ‘Fe’? (A) ‘Ferro’. (P) Já tem 
Fernando, Ferro e Festa. (A) Ferrão. (P) Como eu vou escrever 
‘ferrão’? (A) ‘r’, ‘a’ , ‘o’ ‘~’. (P) Rão. E é? Como é que vai ficar aqui? O 
‘r’ no meio de vogais vai ficar como? (...) Eu tenho que colocar outro 
‘r’ aqui. Esqueceram foi? O que tá escrito aqui? - ‘ERA’ - (A) Erra. (P) 
‘Era’ e não ‘erra’. O que  tá escrito aqui? Quem sabe? Sebastião! O 
que tá escrito aqui? - ‘CARO’ - (A) Carro. (P) Pra ficar escrito ‘carro’ 
eu  tenho  que  ter  dois  erres. E aqui? - ‘CORA’ - (A) Corra. (P) Tá 
no  meio  de  meio  de  vogais  Margarida,  tenho  que  botar  outro  ‘r’ 
para  ficar  o  quê? (A)  ‘Corda’  (P)  corda? ‘Corra’, ‘corra’ (AULA 11) . 

 

Conforme podemos observar, a estratégia didática elaborada  pela  

professora Clara para trabalhar questões ortográficas em sala de aula tem se 

apresentado como momentos que suscitam, entre os alunos, uma reflexão sobre a 

língua escrita, bem como para orientar seu entendimento acerca dos erros 

cometidos. Isso porque, as propostas de trabalho evidenciadas por essa professora 

têm possibilitado aos alunos pensarem sobre o que estava sendo perguntado 

deixando espaço para que eles participassem de forma ativa na construção da 

escrita uma vez que eram instigados a trabalhar com diferentes hipóteses. Assim, a 

professora apenas intervinha de forma a apontar diretamente o erro dos alunos 

quando percebia que o grupo-classe não tinha ainda como modificar o que estava 

sendo produzido na direção pretendida, conforme podemos observar na passagem 

em que os educandos ao serem levados a compor a escrita de palavras como “ferro” 

e “corra” pareciam não demonstrar  clareza  sobre o  que  a docente estava  falando.            

 
As observações revelaram, portanto, que o direcionamento dado às tarefas 

avaliativas, pela professora Clara, aponta para uma problematização do erro, pois a 

partir das dificuldades apresentadas pelos alunos a docente passa a ter um 

indicador privilegiado para direcionar o percurso escolar dos educandos. Em outros 

termos, a partir da intervenção da professora no processo de aprendizagem, a 
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mesma tem a possibilidade de fazer questionamentos e/ou apontar certos erros que 

ajudem o aluno a se dar conta de certas incoerências e transformar gradativamente 

suas hipóteses a partir das informações que lhe estão sendo oferecidas. A seguir, 

evidenciamos outro episódio de prática corretiva em que à intervenção da professora 

Clara mostra as formas de tratar as diferenças no cotidiano  da  sala de aula o   que, 

por sua vez, parece  fortalecer  o  alcance  dos  objetivos  das atividades   propostas: 

 
(P) (...) e hoje a gente vai falar sobre isso. De mais de menos. A de 
mais é uma cruz. Que dizer  que todo mundo conhece esse sinalzinho 
é? Conhece Ilda? Quantos meninos têm hoje? (A) 8. Quantas 
meninas têm? (A) 13. (P) 8 + 13 é quanto? (A) 21. Por exemplo, se eu 
tenho um lápis ganho mais outro, ganhei quanto? (A) 2. (A) 2. (A) 1. 
(A) Ficou 2. (P) 2.  1 + 1 é igual  a 2. (...)  Agora eu tenho 2 estojos 
ganhei mais 1 quanto fica? Olha! Pode ser 2 + 1 ou como Lílian disse: 
1 + 1+ 1 ou pode ser 2 + 1 = 3.  Pode ser dos dois jeitos porque das 
duas formas eu tenho 3. Vocês estão entendendo? (...) Você tá muito 
avançado. Vá devagar que tem gente que ainda tá aprendendo. [diz a 
docente a outro aluno.] (...) (P) Aqui eu não  tinha  nada ganhei 3 
lápis com quantos eu fiquei? (A) 0. (P) Eu não tinha nada, Ilda me 
deu 3 lápis, eu vou ficar com quanto? (A) 23. (P) Minha gente! 3 
Fernanda. 3. Tá vendo 23 aonde? Você não tem chocolate nenhum aí 
eu chego e te dou 3 com  quanto você fica? 0 + 1, 0 + 2, 0 + 6 é 
sempre igual a ele mesmo. Todo número somado com 0 fica nada 
porque não tem nada! 0 + 6? (A) 6. (P) 6. Fica 6. (...) (P) Aprendeu 
Douglas? Venha aqui pro quadro pra eu ver se você aprendeu 
mesmo. 4 + 0 é quanto? (...) Aprendeu né? (P) Vem cá Geraldo, 
responde isso aqui pra mim. (A) Tia todo mundo vai responder é? (P) 
Não, só alguns. (P) 3 + 1. (A) 3. (P) E é? Tenho 3 lápis ganho mais 1 
com quanto eu fico? (A) 4. (P) Tá entendendo Geraldo, ou não? A 
soma a gente vai juntar. Se tenho 3 + 1 vai ficar 4. Quem aqui não 
está entendendo? Sônia? (A) Sim. (P) Mesmo? 3 + 0? (A) 3.(P) Sônia  
só! [A aluna arma a conta no quadro e responde corretamente, 
apenas coloca o número ‘3’ do lado contrário o que leva a professora 
a comentar:] (P) Desse lado não mulher! Do outro. Muito bem! 
Palmas para Sônia. Vem Lívia. Vem Lívia, agora. 2 + 1 dá quanto? 
(A) 3. (...) (A) Tá fácil tia, eu sei tia, eu sei. [Diz uma outra aluna.] (P) 
Palmas para Lívia. (...) Venha cá. 3 + 2 dá quanto Gabriela? (A) 5. 
Muito bem! Palmas para Gabriela. A gente pode contar nos dedos 
também como ela fez. Ela fez: 3 + 2 = 5. Tá fácil, né? (A) É. Facinho, 
facinho. [diz uma outra aluna.] (P) Então coloca o caderno de  classe  
em  cima da banca que eu quero ver se tá facinho, facinho! (AULA 6) . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

O  episódio descrito  atesta  que  o  trabalho  com o erro decorre, de fato, das 

tentativas de construções de hipóteses, recuos e avanços pelos educandos. Nessa 

dinâmica, a professora Clara buscava fomentar a partir de atividades orais situações 

problemáticas para que os alunos pudessem transformar seus esquemas 
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interpretativos em outros que dessem conta de questões mais complexas. É válido 

salientar, entretanto, que no caso das correções orais quem mais se dirigia à lousa 

para expor suas hipóteses à turma eram os alunos com maiores dificuldades. Assim, 

embora todo o grupo-classe participasse ativamente dos momentos de correção 

coletiva eram os alunos que se apresentavam em situações mais críticas de 

aprendizagem que tinham um envolvimento mais direto com as problemáticas 

propostas  na  sala de aula. Isso  porque, a professora Clara demonstrava  pretender  

tornar  os  erros  dos  alunos  designados  a  ir à lousa observáveis para eles a fim 

de  lhes  possibilitar   atribuir  um  significado  real   para  as  situações   vivenciadas.        

 
Diante das observações das práticas corretivas elucidadas pela professora 

Clara, podemos dizer, ainda, que o papel das interações estabelecidas entre 

professor/aluno demonstrava ser, de fato, um elemento valioso para o 

direcionamento de um trabalho com o erro no cotidiano da sala de aula. Isso porque, 

a análise dos erros vistos em sua multidimensionalidade não apenas instigava os 

alunos a buscar respostas diferentes, a criar hipóteses e experimentá-las, mas 

também levava a professora a conhecer o pensamento dos educandos a respeito de 

seus erros e reorientar suas estratégias docentes em função das reais emergências 

do grupo-classe. Coerente com essa visão construtiva de erro, Luckesi (2005) 

pontua  que,  “de  fato, a  avaliação  da  aprendizagem  deveria  servir  de  suporte 

para  a  qualificação  daquilo  que  acontece  com  o  educando,  diante  dos 

objetivos que se têm, de tal modo que se pudesse verificar como agir para  ajudá-lo 

a alcançar o que procura” (p. 58). Nesta  ótica, o  autor complementa afirmando que: 

    
O erro, especialmente no caso da aprendizagem, não deve ser fonte 
de castigo, pois é um suporte para a autocompreensão, seja pela 
busca individual (na medida em que me pergunto como e por quê 
errei), seja pela busca participativa ( na medida em que um outro – no 
caso da escola, o professor – discute com o aluno, apontando-lhe os 
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desvios cometidos em relação ao padrão estabelecido). Assim sendo, 
o erro não é fonte para castigo, mas suporte para o crescimento. 
Nessa reflexão, o erro é visto e compreendido  de forma dinâmica, na 
medida em que contradiz o padrão, para, subsequentemente, 
possibilitar uma conduta nova em conformidade com o padrão ou 
mais perfeita que este. O erro, aqui, é visto como algo dinâmico, 
como caminho para o avanço (p. 58). 

 

Diante do exposto, podemos depreender que as ações manifestas pela 

professora Clara frente às práticas de correção vinculam-se a uma idéia construtiva 

do erro o que reforça  mais  uma vez o aspecto constitutivo de uma representação 

social de avaliação processual como um acompanhamento contínuo das 

aprendizagens dos alunos. Assim, o fazer avaliativo da docente mostrou-se 

impregnado da convicção de que seu papel frente às situações de erro é o de 

intervir num sentido reflexivo de modo a diagnosticar permanentemente as 

dificuldades  do  grupo  e  encontrar  formas  adequadas  de  atuação  em  função 

das  causas  identificadas. Nesse  contexto,  a  ação  avaliativa  da  professora  

Clara  tomada   numa   perspectiva   processual   indica   um  comprometimento  

com   o   processo   de   construção   de   conhecimento,  pois   ela   investe  na  

idéia de que a   correção   deve  acontecer  em  situações  concretas  de  

aprendizagem   de   modo    a    informar   o    alunado   sobre   o   percurso  trilhado.           

 

 Conforme já colocamos, os desafios postos à área educacional ao aspecto 

construtivo do erro do aluno têm se multiplicado a um nível imediato em nosso 

mundo consensual e, em decorrência dessas mudanças, os professores têm 

buscado construir suas próprias formas e modos de avaliar processualmente cada 

educando, tomando, inevitavelmente, como referência as representações sociais 

formuladas em meio a crenças, informações, resistências, conflitos, entre outros 

componentes representacionais, socialmente partilhados. Nesse contexto de 

mudanças, a professora Clara revela prover de sentidos o proposto pelas novas 
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tendências e políticas oficiais do avaliar que se encontram em circulação em toda a 

sociedade a fim de não perder de vista os marcos referenciais que lhe propiciam um 

sentido de continuidade a sua prática  avaliativa. Sob este aspecto, Moscovici (2003) 

afirma que cada um de nós “age como um ‘amador’ responsável, ou como um 

‘observador  curioso’  nas  ‘frases feitas’”  (p. 50). Nessa perspectiva, o autor pontua:         

 

 

 

 

 

 

 
 

pessoas e grupos, longe se serem receptores passivos, pensam por 
si mesmos, produzem e comunicam incessantemente suas próprias e 
específicas representações e soluções às questões que eles mesmos 
colocam. Nas ruas, bares, escritórios, hospitais, laboratórios, etc. as 
pessoas analisam, formulam “filosofias” espontâneas, não oficiais, 
que têm um impacto decisivo em suas relações sociais, em suas 
escolhas, na maneira como eles educam seus filhos, como planejam 
seu futuro, etc. Os acontecimentos, as ciências e as ideologias 
apenas lhes fornecem o “alimento para o pensamento” (p. 45). 

 
 
 
 

 A partir das observações das práticas avaliativas das professoras Estela e 

Clara, podemos dizer que a correção é uma ação que se encontra relacionada a 

qualquer situação ensino, o que varia é como ela é representada e desenvolvida 

pelo professor. Assim, uma prática de correção pode apresentar-se como capaz de 

ajudar a turma a transformarem suas idéias a partir de suas possibilidades reais. Ou 

ainda, incidir apenas sobre o produto final, ou seja, quando a professora tem a 

convicção de que seu papel é o de apenas corrigir os supostos erros. Colocar em 

ação uma prática avaliativa destituída dessa visão de erro requer novas formas de 

atuar sobre ele visto que sua configuração tem sido reforçada, de certa forma, face 

às representações sociais de avaliação processual. Por fim, é válido reforçar mais 

uma vez que como as  representações  não são dissociados das crenças, valores,  

normatizações educacionais etc., os professores, de um modo geral, podem por 

estar sendo  fortemente  influenciadas  pela  forma como foram avaliados enquanto 

alunos,   embora   tenham   se   apropriado   das   novas   tendências   de  avaliação.    
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4.2 2ª Fase: As entrevistas semi-estruturadas  

 

  A partir das observações realizadas no interior da sala de aula das 

professoras Estela e Clara, podemos afirmar que a avaliação processual tem 

ganhado configurações distintas em suas práticas docentes. Assim, se para a 

professora Estela avaliar de forma processual o aluno obedece, fundamentalmente, 

a uma seqüência linear pelo número de conteúdos, instrumentos e tarefas 

avaliativas prescritas, para a professora Clara, em contrapartida, as representações 

sociais de avaliação processual se definem por sua continuidade em função do 

acompanhamento permanente das aprendizagens dos alunos. Acreditamos que as 

representações sociais de avaliação processual manifestada pelas docentes são 

reveladores da forma como ambas vêm se apropriando do que vem sendo 

normatizado nos discursos oficiais, Projeto Político Pedagógico da escola ode atuam 

bem como de  suas experiências escolares, quer como professora, quer como aluna.  

 

  Tendo em vista os resultados apontados a partir das observações realizadas 

no âmbito das duas salas de aula, buscamos com as entrevistas semi-estruturadas   

estabelecer uma maior aproximação das representações sociais de avaliação 

enquanto processo ouvindo um grupo de professoras sobre suas próprias práticas 

no intuito de verificar se as primeiras inferências podem ser corroboradas pela 

presente análise. Para tanto, organizamos os dados dessas entrevistas em três 

grandes categorias empíricas, a saber: a) Sentidos atribuídos à avaliação 

processual;  b) Instrumentos avaliativos utilizados em sala de aula ; e   c) Práticas 

de correção tecidas na dinâmica do processo avaliat ivo . Embora as categorias 

estejam didaticamente separadas elas também foram construídas a título de 

sistematização   e, portanto,   não   podem   ser   vistas   isoladas   uma  das  outras. 
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  4.2.1 Sentidos atribuídos à avaliação processual 

   

  Conforme já evidenciamos, a avaliação da aprendizagem durante muito 

tempo foi concebida como uma prática dissociada do processo educativo e, portanto, 

a tradição de uma avaliação centrada no propósito de quantificar a aprendizagem 

através de notas e conceitos se fez presente na ação educativa. Os equívocos 

estabelecidos em decorrência da dicotomia educação versus avaliação  levou muitos 

professores a repensarem a função dessa prática que passa, então, a assumir seu 

real sentido, qual seja, constituir-se como uma ação presente em todo o processo de 

ensino e aprendizagem. Em outros termos, a avaliação não é mais entendida como 

um momento do ato educativo, mas uma prática permanente ao longo do mesmo, 

mais  ainda,  a  avaliação   encontra-se   a   serviço  da   intencionalidade   do  

projeto educativo dado o seu caráter intrínseco e  indissociável  da  ação do  educar. 

 

  Partindo  da  premissa  de que as ações de educar e avaliar são 

indissociáveis no processo educativo, questionamos as professoras entrevistadas 

sobre quais os sentidos atribuídos, por elas, a avaliação no contexto de seu fazer 

docente. Uma  delas destacou que a prática avaliativa serve eminentemente para 

dar indicativos se o trabalho do professor está sendo produtivo. Outra docente 

tomou o ato de avaliar como sinônimo de aplicações de provas sinalizando, dessa 

forma,  para  uma  redução  da  riqueza  e  complexidade  dos  processos  de  

ensino e aprendizagem. As  demais  professoras atribuíram à avaliação dois 

sentidos distintos, a saber: impulsionadora da aprendizagem do aluno e 

promotora  da  melhoria  do  ensino,   bem  como  verificadora   de  mudanças  

no    aprendizado    em    decorrência   dos   obje tivos   previamente   definidos.      
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  A avaliação enquanto, impulsionadora da aprendizagem do aluno e 

promotora da melhoria do ensino , foi o sentido atribuído pela maioria das 

professoras entrevistadas a sua ação de avaliar. Assim sendo, para esse grupo de 

docentes a avaliação assume uma característica dinâmica no processo educativo, 

pois, se por um lado, permite acompanhar o processo de construção do 

conhecimento dos alunos; por outro lado, oferece os  indicadores necessários à 

prática. Ou seja, ela dá pistas para saber se os alunos estão, de fato, aprendendo 

com as situações didáticas propostas e que mudanças precisam ser efetivas para 

melhorar o ensino. Nessa perspectiva, as professoras destacaram, portanto, que 

avaliar a aprendizagem do aluno é também avaliar a intervenção do professor visto 

que o ensino deve ser (re) planejado em função das aprendizagens conquistadas ou 

não. As  falas50 abaixo  mostram  os  sentidos  atribuídos ao  avaliar  pelas docentes:  

 
A gente não pode ter processo de ensino e aprendizagem sem ter 
uma avaliação também, como todo trabalho que você faz, né, dentro 
da sala de aula. E... também serve pro professor pra ele ver, assim, 
ele reavaliar o seu trabalho com as crianças, né, a  sua aula, 
modificar ou repetir assuntos que achava que, que a criança já 
aprendeu, ainda não, não aprendeu ainda e precisa ser revisto. Eu 
acho que é um, é um instrumento que vai ajudar o professor a tanto 
ver como é que tá aquele  aluno, né?  Em  que  estágio   em que ele 
tá do  conhecimento   dele,  da  construção  dele, do  saber,  como  
também lhe  dá  um  perfil  da  turma,  avaliação  pra  dá  também  um  
perfil da turma, né, e você  modificar  suas  aulas  e rever ... (P15PG).  
 
Avaliação pra mim? (...). Vai servir de, é como eu já tinha dito antes, 
né? Pra saber é, quais são os conteúdos que ele conseguiu alcançar, 
pra eu rever a minha prática porque se ele não alcançou eu tenho 
que ver uma forma que ele alcance, né? A gente tá aqui pra fazer 
com que eles aprendam, mediar a aprendizagem. Se, se ele não 
conseguiu, então, eu tenho que rever uma forma, se eu não 
conseguir fazer com que ele aprenda dessa maneira, então, eu vou 
tentar  ver  outra  forma,  né?  Então, eu tenho que rever minha 
prática  através  do, do  processo  avaliativo  que  eu  tenho  com 
eles,  né?  Não  é  apenas  saber  o  que  é  que  eles  aprenderam, 
ou não, mas, é também como eu posso trabalhar  com  eles (P17PG).  

 

 

 

  Ao destacar que a avaliação da aprendizagem permite ao professor uma 

dupla retroalimentação de sua prática educativa já que possibilita auxiliar a 
                                                 
50 Reiteramos que, neste estudo, os depoimentos foram transcritos tal como pronunciados pelas 
professoras   de  modo  a conferir  legitimidade   aos  discursos  verbais emitidos pelos atores sociais.        
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aprendizagem dos alunos e, ao mesmo tempo, modificar o trabalho docente em 

função das necessidades do grupo-classe, as professoras atribuíram à avaliação o 

sentido de um elo integrador de seu fazer docente. Isso nos leva a afirmar que o 

avaliar  é tomado pelas professoras como uma ação que exige permanente 

investigação e, consequentemente, permanente aprendizado. Ou seja, a avaliação 

apresenta-se, para  elas, como   um  instrumental  que  possibilita manter o 

professor atento e curioso sobre as manifestações dos alunos num 

acompanhamento permanente  de  seus  ganhos,  avanços,  dificuldades, bem como  

monitorar  a  sua   prática   docente  tendo   em  vista  a   progressão  dos   mesmos.  

 
  Quanto ao segundo sentido atribuído à avaliação, verificadora de mudanças 

no aprendizado em decorrência dos objetivos previam ente estabelecidos , um 

grupo de professoras, ainda que em proporção reduzida, destacou que avaliar serve 

para verificar os resultados alcançados tendo em vista os objetivos pré-

estabelecidos, conforme preconiza Tyler (1974). Ou seja, afirmaram que, ao término 

de cada etapa do processo de ensino e aprendizagem, buscavam verificar se os 

alunos vinham alcançando satisfatoriamente aos objetivos estabelecidos com base 

nos conteúdos programados: “(...) Avaliar é você vê, é você verificar... algo que você 

tava planejando e vê se aquilo tá acontecendo, por isso é que você avalia” (P07G). 

Algumas professoras evidenciaram, ainda, que sempre procuravam investigar se as 

experiências didáticas tiveram o efeito esperado e que mudanças precisariam ser 

efetivadas para que os objetivos educacionais fossem alcançados com êxito. A falas 

abaixo dão indicativos dos sentidos atribuídos pelo grupo de  professoras  ao avaliar:              

 
(...) Então, a avaliação, a avaliação ela vem nos respaldar pra tornar 
aptas essas crianças, pra que elas tenha competência pra que possa 
utilizar  no  próximo  ano  porque  os  conteúdos  são  somados  a 
isso,  o  próximo  ano  muita  coisa,  muita  coisa  e  se  eles 
realmente  não  tiverem  uma  base e aí o  que é vai acontecer? 
Então   a avaliação ela nos ajuda  muito  pra  ver  se  a  gente ainda,  
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ainda  dá tempo  de  corrigir  algumas  coisas, de  acertar, então  a  
todo  o  momento  a gente  pode  contornar,  voltar  ou, então, 
avançar  com aquele criança é pra isso que serve a avaliação (P02G).  
 

(...). Deixa  eu  ver (...). Agora  é  difícil (...).  Avaliar  pra  mim  é... 
traçar  algumas  metas,  né?  Que  eu  queira  atingir  com  relação 
aos  alunos...  assim   eu...  tenho,  tenho  objetivos  que  eu  quero 
que  eles  saibam (...), é,  todos  os  conhecimentos,  né, que  são 
formalizados  e  repassados  pela  escola.  Então,  se  eu sei  daquilo 
eu  quero  que  a   partir   da   avaliação  eu  vou, é,   buscar   
algumas  formas  de  atingir  esses  objetivos,  que  eles  saiam 
sabendo    muito   (...).    Eu   vejo   avaliação   como   isso   (P04PG).  

 

  Ao entenderem o ato de avaliar como um instrumental destinado a verificar o 

grau em que as aprendizagens estão ocorrendo nos alunos, as professoras 

sinalizaram para uma prática avaliativa na qual as modificações passam a ocorrer 

apenas por parte de um dos atores do processo - o educando. Outras professoras 

advogaram, ainda, a necessidade das situações de ensino serem bem estruturadas 

e planejadas previamente visto que a aprendizagem constitui-se como o processo 

pelo qual o comportamento é modificado como resultado da experiência e do treino. 

Podemos depreender, portanto, que aprender resultaria da simples alteração ou 

ajustamento das situações didáticas ao meio em que o aluno se encontra inserido, 

sem haver, desta forma, uma preocupação em considerar os processos através dos 

quais  eles  raciocinam  e que  concorrem  para  a  apropriação  dos  conhecimentos.   

 

  Conforme podemos observar, a avaliação da aprendizagem escolar, de um 

modo geral, é representada pelo grupo de professoras a partir de duas óticas 

distintas. Isso porque, por um lado foi tomada como instrumento de aprendizagem e 

investigação didática permitindo ao professor deter informações sobre o  

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem para elaborar estratégias 

de ação adequadas às necessidades do grupo. Por outro lado, as professoras 

sustentam que a avaliação tem por objetivo maior a verificação dos objetivos 

traçados. Desse modo, as professoras representam a prática avaliativa numa 
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perspectiva unidirecional já que garante apenas  a  avaliação  de  um  dos agentes 

do  processo -  o  aluno, o  que, provavelmente, pode  levar  ao  desencadeamento  

de   uma   representação   de   avaliação   atrelada   ao   julgamento   de  resultados.         

 

  Frente a esses sentidos atribuídos à avaliação é válido pontuar quanto ao 

segundo aspecto evidenciado, verificadora de mudanças no aprendizado em 

decorrência dos objetivos previamente estabelecidos , que qualquer proposta 

avaliativa deve ter como referência os objetivos curriculares delineados, mas, sua 

principal função não deve ser a de certificar para rotular, mas garantir aos 

educandos situações de aprendizagens enriquecedoras. Em outras palavras, a 

razão de ser da avaliação escolar deve estar em “acompanhar  interativa e 

regularmente  se os objetivos pedagógicos estão sendo atingidos” (SILVA, 2004, 

p.58, grifo do autor). O autor complementa afirmando que os processos avaliativos 

devem “aproximar  as  formas  de  planejar, de  ensinar, de  aprender  e  também  de  

avaliar através da coleta do maior número possível de informações que sejam 

relevantes   para  a  melhoria  da  qualidade  social  do  trabalho  pedagógico”  (p. 58).   

 

  O fato de as professoras ainda relacionarem estreitamente a ação avaliativa a 

uma prática de verificação de objetivos alcançados pelos alunos encontra 

explicação, de certo modo, no reflexo de sua história de vida como alunas e 

professoras. Nessa linha, Hoffmann (2005a) nos diz que o trabalho desenvolvido 

pelo professor em sala de aula, além de ser determinado pelo entendimento mais 

amplo que ele tem do processo de ensino e aprendizagem, é direcionado pela sua 

história, valores, normas, crenças, bem  como  pelas experiências mais recentes que 

vivencia mediante as múltiplas interações. Assim, reafirmamos que não é possível 

separar o “eu” pessoal do “eu” profissional, ou seja, a maneira de ser e agir do 
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professor em sala de aula encontra-se fortemente atrelada às suas vivências como 

educador e como estudante. As investigações de Hoffmann (2005a) sobre a 

avaliação  têm  sido  contundentes  quanto  a  essa  assertiva,  e ela insiste em  

dizer   que   o   trabalho  do  professor   em  sala   de  aula   caracteriza-se   por   ser: 

 
(...) reflexo do modelo de avaliação vivenciado enquanto educandos e 
dos pressupostos teóricos que embasaram seu curso de formação. 
Suas perguntas e respostas, seus exemplos de situações, os 
fantasmas relacionados a esta prática revelam princípios e 
metodologias de  caráter  fundamentalmente  sentencivo  e,  portanto, 
relacionados   a  procedimentos  terminais  e  conclusivos   (p. 23-24).    

 

 

  Hoffmann (2005a) ao buscar captar as imagens representativas sugeridas por 

professores51 acerca da avaliação admite que o grupo, através de palavras e 

expressões, exterioriza sentimentos e reações negativas uma vez que as relações 

afetivas e psicossociais do processo avaliativo seguem subjugadas a uma dimensão 

meramente cognitivista, a qual torna o ensino burocratizado, baseado em punições e 

recompensas. Essa assertiva é ratificada pelas imagens justificativas que os 

professores pesquisados, pela autora, associaram a avaliação. Dentre os exemplos 

explicitados destacam-se: a bomba atômica     - quando não destrói tudo deixa sérias 

conseqüências; chicote - na ausência do erro não se manifesta, mas na presença 

dele castiga e condiciona; declaração de imposto de renda - prestam-se contas 

sobre  o  que  não  se  recebeu  de  fato;  fuzilamento -  num  campo  de  batalha  

não  escapa  nenhum;  caixa  de  surpresas - não  se  sabe  o  que poderá 

acontecer; raposa - tem que ser astuto para descobrir o que o  professor  irá  avaliar.          

   

     Nessa perspectiva, podemos dizer que para se apreender as representações 

sociais de avaliação processual construídas pelas professoras é necessário 

                                                 
51 Os retratos da avaliação foram sugeridos pelo grupo de professores presentes ao Seminário de 100 
anos do Colégio Anchieta. Porto Alegre/RS, em 30 de agosto de 1990; e no Encontro sobre Avaliação 
no  Processo  Educacional  promovido  pela  25ª DE/SE/RS  em Soledade/RS, 9 de outubro de  1990.  
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conhecer o lugar ocupado por elas no espaço social e sua relação com os outros. 

Ou seja, a construção de um dado saber está condicionada à sua funcionalidade nas 

interações sociais do cotidiano tendo como contraponto às condições sociais que o 

engrenaram. Nesse sentido, Jodelet (2001) afirma que a representação social é o 

ponto de intersecção do psicológico e do social e, portanto, ela só pode ser 

compreendida se também for entendido o contexto histórico no qual é produzida. É, 

portanto, produto e processo da relação entre a atividade mental e a prática social. 

Jodelet (2001)nos ajuda a compreender a complexidade desse fenômeno ao afirmar:  

 
Como fenômenos cognitivos, envolvem a pertença social dos 
indivíduos com as implicações afetivas e normativas, com as 
interiorizações de experiências, práticas, modelos de condutas e 
pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela 
comunicação social, que a ela estão ligadas. Por isso, seu estudo 
constitui uma contribuição decisiva para a abordagem da vida mental 
individual e coletiva. Desse ponto de vista, as representações sociais 
são abordadas concomitantemente como produto e processo de uma 
atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e de 
elaboração psicológica e social dessa realidade. (...) Modalidade de 
pensamento cuja especificidade vem de seu caráter social (p. 22).      

  

  Diante das evidencias de que a avaliação tem se constituído, para a maioria 

da professoras entrevistadas, como um instrumental voltado para acompanhar o 

processo de aprendizagem dos educandos e, ao mesmo tempo, monitorar o ensino, 

procuramos, partindo dessa lógica, compreender o sentido que elas atribuíam ao 

termo processual quando remetíamos à questão da avaliação. Frente às repostas 

obtidas, pudemos depreender que a designação processual encontra-se atrelada a 

três dimensões distintas, quais sejam: acompanhamento diário das 

aprendizagens dos alunos , acompanhamento diário seguido de culminâncias 

das aprendizagens dos alunos  e, por fim, prática assumida coletivamente pelos 

integrantes da escola . É válido salientar que do grupo de professoras entrevistadas  

uma delas revelou não saber o quê significa  avaliar   numa  perspectiva  processual.     
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  A primeira dimensão evidenciada, acompanhamento diário das 

aprendizagens dos alunos , constituiu-se como a mais destacada pelo grupo de 

professoras entrevistadas. De acordo com as docentes, avaliar processualmente 

significa observar permanentemente as manifestações de aprendizagens dos alunos 

mediante a realização das mais variadas atividades solicitadas (tarefa de classe, 

casa, trabalhos em grupo, etc.) para elaborar alternativas didático-pedagógicas 

adequadas a uma ação avaliativa que otimize os percursos individuais. Isso significa 

dizer que acompanhar processualmente requer investigar com atenção, seriedade e 

compromisso todas as etapas vividas pelos aprendentes a fim de que se possa 

ajustar,  no decorrer do  processo,  estratégias  didáticas  que  lhes  possibilitem  

progredir  nas  suas  aprendizagens. As  passagens  que se seguem são 

reveladoras  de   práticas  avaliativas   concebidas   numa   perspectiva   processual:          

 

(...) é uma avaliação que ela vem é... no dia-a-dia, né? Onde você, é, 
é uma avaliação que ela não fica, não tem, como é que se diz, como 
a prova escrita. A prova escrita você tem um determinado momento 
pra fazer ela e é aquele momento e pronto! E a avaliação processual 
não, ela vem como, continuamente. Ela dá continuidade a um 
trabalho anterior que você fez ai você vai analisando cada trabalho e 
vai  registrando,  vai  avaliando,  vai  vendo  o  que  foi que 
conseguiu, o que foi que não conseguiu. Então, ela é processual 
exatamente por isso  porque ela dá, ela é, um processo que vem 
desde o início do ano até o final, então, ela é dia-a-dia, ela é 
diariamente, é uma avaliação que a gente avalia a cada  dia (P09PG).  
 

É justamente. É um... porque a, a aprendizagem ela não se dá de um 
momento pra outro, é um processo. Então, se é um processo, a 
avaliação é processual na medida em que você vê esse processo de 
aprendizagem do seu aluno. Onde foi que ele avançou? Como ele 
caminhou? Certo? É por isso que ela é processual porque ela é 
contínua, ela não é uma coisa que se dá num momento só, ela se dá 
em vários momentos dentro do processo de aprendizagem, não é? A 
gente não pode mais achar que o, a aprendizagem é um processo 
acabado, aprendeu e pronto! O sujeito tá sempre aprendendo, a 
aprendizagem é um processo contínuo até o final da sua vida e ao 
mesmo tempo em que você avalia seus alunos você também tá se 
avaliando. Porque você também cresce enquanto profissional, 
enquanto pessoa, todo mundo cresce, então, processual é isso 
porque  a aprendizagem ela é processual, contínua, então, a 
avaliação  deve  ser  processual,  contínua  e  formativa   porque  
você  vai  formar,  vai  tentar  que  aquele  aluno  ele  consiga  essa 
aprendizagem   com   os   meios   que   você   dá, né? (...) (P14CPG).  
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  Conforme podemos observar, avaliar processualmente implica a organização 

e observação permanente das experiências educativas de modo que o professor 

possa colocar-se à disposição dos alunos para  subsidiá-los  em  seus  percursos  

de aprendizagens. O trecho da fala da segunda professora, em particular, é  

bastante  significativo  nessa  direção, pois, para ela,  avaliar  constitui-se  como  

uma  prática permanente e contínua porque o processo de aprendizagem é 

inacabado, ou seja, nunca chega ao fim. Assim sendo, o que podemos observar é 

que o desenvolvimento inerente a cada aluno absorve o mesmo caráter de 

incompletude e inconclusão que é atribuído à existência humana. Em decorrência 

dessa compreensão, o aluno deve ser submetido a uma avaliação de bases 

processual  porque  está  sempre evoluindo,  avançando e construindo  idéias  

novas  em  diferentes ritmos e por caminhos que são  singulares  a  cada um   deles. 

 

  Nessa linha, é pertinente pontuar que a professora Estela, contrariando o seu 

fazer docente, revela que sua prática avaliativa coaduna-se com a designação 

atribuída a maioria das professoras entrevistadas ao que seria avaliar numa 

perspectiva processual. Nesse sentido, a referida professora  pontua  que  o  caráter  

de   processualidade   em   sua   sala   de aula está atrelado a um acompanhamento 

permanente das experiências educativas vivenciadas pelos alunos, frente às quais 

seu papel tem sido o de ajustar o ensino às necessidades  e  interesses  percebidos. 

Conforme afirma, a avaliação acontece  de  forma regular no contexto de sua sala de 

aula e o que eu lhe interessa é o “processo”, isto  é, a  observação  permanente  das  

manifestações de aprendizagens dos educandos   a  fim  de  que  possa   garantir 

alternativas   adequadas   a   sua   progressão.  Embora  a  prática  avaliativa  se 

configure para  a   professora   Estela numa  ação   de   continuidade,   ela   destaca:  
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Eu mesmo entendo que é essa avaliação realizada constantemente, 
né? Agora não dá pra avaliar os alunos todos os dias 
constantemente. Aí  o  que  pode  ser  feito  é  um  dia  pegar  um 
aluno  acompanhar ele ou escolhe uns cinco e faz o 
acompanhamento  naquele  dia,  chega  um  outro  dia  acompanha 
mais cinco   que   vai   sendo  pelo  processo  mais  não  dá  num   dia  
pra observar  os  trinta, trinta  e cinco como a gente pensa (PE01PG).  

 

   O que podemos depreender é que o sentido atribuído à avaliação processual 

tal como apresentado pela professora Estela decorre de uma prática que obedece a 

um novo paradigma em termos de pensamento geral. Como já relatamos antes, 

embora a referida professora abrigue fortemente antigas práticas avaliativas, ela 

demonstra em seu discurso partilhar da adoção de um “modelo” coerente com o que 

vem sendo difundido pelas novas abordagens pedagógicas e políticas mais recentes 

no campo educacional. Assim, ao destacar que não avalia “os alunos todos os dias 

constantemente”, a professora mostra-se coerente com os postulados defendidos 

por Hoffmann (2001) quando revela que professor algum possui a habilidade de 

acompanhar todos os alunos todo o tempo em suas estratégias de aprendizagem. 

Nessa linha, a  professora  Estela  deixa  entrever, portanto, que o professor ao 

ousar  avaliar todos os alunos de uma  só vez  pauta-se  em  observeções de  

caráter  vago e  genérico. Hoffmann (2001)  endossa  tal  postura  ao   pontuar   que:    

 
É comum ouvir professores justificarem decisões tomadas a partir de 
impressões gerais, tais como: ‘muitos alunos apresentavam 
dificuldades nessa área, então resolvi retomar as explicações’; 
‘algumas crianças não demonstraram interesse por esse assunto’; foi 
interessante a atividade porque a maioria participou.’ O que 
aconteceu com cada um? Quantos alunos apresentavam as mesmas 
dificuldades? Por que alguns não participaram? São perguntas que 
continuam sem respostas pela maioria dos professores, porque estão 
centrados no “todo”, genericamente, e não têm clareza suficiente do 
que estão a analisar, resvalando para observações comportamentais 
ou para decisões tomadas por base em dados quantitativos (alguns, a 
maioria, 70%) (p. 82).      

 

  Em relação à segunda dimensão destacada, acompanhamento diário 

seguido de culminâncias  das  aprendizagens  dos  a lunos, podemos dizer que 

ela ganhou relevo no discurso pronunciado por três das professoras entrevistadas. 
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Sob a ótica dessas docentes, a avaliação deve estar permanentemente voltada para 

as manifestações das aprendizagens dos alunos e, para isso, ela precisa ser 

processual e pontual ao mesmo tempo. Ou seja, avaliar os percursos de 

aprendizagens dos alunos implica proceder a uma prática contínua que acontece de 

forma regular em sala de aula. Mas, também, requer que ao final de uma etapa de 

trabalho o professor faça uso da prova ou algum outro  instrumento  avaliativo  como  

forma de verificar  o alcance dos objetivos traçados. A fala de uma das professoras 

exemplifica nitidamente como se materializaria uma avaliação de  bases  processual:    

 

 

 

 

Eu definiria em dois, como dois momentos, né? Assim porque a gente 
fala muito: avaliação é processual, avaliação é processual, avaliação 
é contínua. Mas, a avaliação ela é contínua, ela é processual, mas 
ela também é pontual, né? Então tudo isso envolve avaliação, né? A 
gente ficou muito tempo dizendo é processo, é diagnóstico e nada se 
fechava, só que a gente precisa  dá um fechamento nessa avaliação. 
Eu preciso ter períodos de avaliação, eu preciso ter momentos de 
avaliar meu aluno porque se não fica tudo muito solto: ah! É 
processual, é diagnóstico e o negócio vai, vai se acabando e ninguém 
fechou nada porque a avaliação é um processo. Sim, é um processo, 
mas tem começo, meio e fim, não é verdade? (risos) (...) Ela tem, ela 
tem que ter período, ela tem que ter uma certa é, é periodicidade 
mesmo, ser bimestral, o professor tem que tá preparado pra aquilo, 
tem que levantar seus instrumentos para avaliar. Essa história de que 
ah! Não existe mais prova, tem que ter seu instrumento. Seja uma 
prova, seja uma, uma oralidade, seja um seminário, seja um trabalho 
em grupo, qualquer instrumento ou qualquer arti,   meio que você utilize 
pra  avaliar e o  professor tem que levantar critérios pra isso (P03PG). 
 
 

  Conforme nos indica a fala da professora, a avaliação deve dá indicativos se 

os alunos estão aprendendo com as situações didáticas propostas e, portanto, deve 

ser processual e pontual. Esse sentido atribuído à avaliação parece revelar um forte 

arraigamento de uma prática avaliativa de bases classificatória, apesar de no seu 

discurso a professora referir-se às tendências inovadoras. Ou seja, a docente 

introduz propósitos de uma avaliação formativa à medida que destaca que o ato de 

avaliar deve estar a serviço das aprendizagens dos alunos. Mas, essa valorização 

vem acompanhada de resquícios do passado ao preconizar que a avaliação deve 

ocorrer em momentos especiais revelando, portanto, certas contradições. Sobre 
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essa amálgama que são as representações Moscovici (1978) diz: “representar 

alguma  coisa (...)  não  é simplesmente duplicá-la, repeti-la ou reproduzi-la; é 

reconstituí-la, retocá-la, modificar-lhes o texto. (...) [As representações] são obra 

nossa, tiveram  um  começo  e  terão  um fim; sua existência no exterior leva a 

marca   de  uma   passagem   pelo   psiquismo   pessoal   e   pelo   social” (p. 56-57).     

 

  A compreensão de que o aluno deve ser avaliado permanentemente ao longo 

de seu percurso  escolar e, ao mesmo tempo, ser submetido a uma avaliação 

pontual apresenta-se aos olhos das professoras, pois, como condição necessária 

para a realização de uma avaliação processual. Em contrapartida, para a maior parte 

das professoras, como vimos, uma avaliação que acontece em momentos 

específicos do fazer docente frente ao qual se atribuem valores especiais não 

atende aos objetivos e propósitos de uma avaliação de bases contínua. A professora 

Clara, por exemplo, em seus depoimentos reforça um discurso de uma avaliação 

que se coaduna com sua prática de sala de aula, pois demonstra que avaliar de 

forma processual decorre de um acompanhamento permanente das manifestações 

dos alunos, sem que haja uma desvinculação da avaliação com o processo 

educativo por meio de provas aplicadas num determinado intervalo de tempo para  

verificações  de  aprendizagens. O  trecho  abaixo  ilustra  bem   sua   compreensão: 

 
 
 
 

Processual é durante, durante o ano você não pode ficar preso a 
quatro avaliações, por exemplo, como era antigamente: primeiro 
bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. Se for, assim, não é 
processual. No dia-a-dia a gente vê, como é o caso que eu te falei da 
menina que, assim, de repente ela leu, mas é aquela coisa, no dia-a-
dia, você tá ali com ela, você sabe que aquela, aquela criança ainda 
não faz a leitura e de repente ela desperta pra fazer a leitura de uma 
forma que ela não fazia antes. Então, se eu não presto atenção na 
criança hoje como é que eu vou saber se ela já não sabia aquilo? Se 
você conhece o aluno do começo e acompanha o dia-a-dia você vai 
vendo a evolução diariamente. Não, não é aquela coisa que você diz: 
Não! Só vou fazer avaliação bimestral porque tem que fazer aí vai lá e 
faz, não é assim. Contínuo é o dia-a-dia, todo dia você vê a evolução. 
Menino que não participava tá participando, tá escrevendo, começou 
a ler, quer dizer: é o processual é o dia-a-dia, a rotina mesmo até  
chegar  onde  você  deseja, onde  você  estipulou pra eles (PC06PG). 
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  Quanto a terceira e última dimensão, prática assumida coletivamente pelos 

integrantes  da escola , duas das professoras entrevistadas afirmaram que a 

avaliação processual se traduz em uma construção que se efetiva permanentemente 

pelo corpo docente da escola servindo ao desenvolvimento e aprimoramento do 

trabalho educativo. Nessa lógica, a idéia de processo englobaria um 

acompanhamento permanente das aprendizagens dos alunos que se daria não 

apenas durante o intervalo de um período letivo, mas envolveria também um banco 

de informações sobre o andamento da prática avaliativa de todo o seu trajeto 

escolar. De acordo com as professoras, essas informações seriam obtidas mediante 

a efetivação de uma espécie de “plano de estudo coletivo” em que a ação educativa  

de um dado professor serviria de contínuo objeto  de  análise  para  a  efetivação  de  

práticas   avaliativas   subseqüentes.  O  trecho,  a   seguir,  é    esclarecedor   

quanto   ao sentido atribuído a  avaliação  manifesta  numa  perspectiva  processual:         

 

(...). Ela tem uma seqüência, né? É um processo. Por exemplo, os 
meninos que entram no ci..., nos grupos eles têm uns relatórios mais 
definidos que a professora vai avaliar a área cognitiva, a área motora, 
a área psicológica, emocional como a criança ela se mostra, né? 
Dentro do ambiente escolar, área de escrita, área de linguagem. Aí 
quando chega na, na alfa que é a turma da gente aí a gente já vai 
acrescentar isso mais algumas coisas ou vai se deter já em mais, em 
outros pontos: a questão mais da linguagem escrita, da linguagem 
oral, da linguagem matemática, natureza e sociedade, entendeu? 
Então, é um processo, não deixa de ser um processo, mas pra que 
ela seja um processo todo mundo precisa ter essa mesma visão de 
que não acabou ali, ela vai continuar. O fato da criança ter saído de 
uma pré-escola, de entrar numa alfa, de continuar, vai quebrar em 
alguns momentos porque vai mudar de professor, mas não deixa de 
ser um processo. Pra isso é que a gente precisa dos registros, o 
aluno apresenta alguma dificuldade você vai na caderneta do ano 
anterior e consulta porque tá ali anotado como o aluno era, aonde ele 
tinha  dificuldade, aonde ele evoluiu, então, é contínuo, é um 
processo  e  até  mesmo  porque  dentro  do,  do  ano  a  gente  tem 
é...,  várias  unidades, né?  Então,  você  faz  uma  avaliação  agora, 
você  faz  uma   depois  e   uma  completa  a  outra,  aonde  você,  
um  aluno  tá  com dificuldade você vai tentar fazê-lo evoluir (P18PG).   

 

 

 

 

 

  A fala da professora coloca, portanto, novos imperativos sobre a prática 

avaliativa tomada numa perspectiva processual visto que requer do coletivo da 

escola um constante compromisso com a dinâmica do desenvolvimento do aluno, 
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que recai na observação permanente das manifestações de suas aprendizagens ao 

longo de sua trajetória  escolar: “O fato da criança ter  saído  de  uma  pré-escola,  

de entrar numa alfa de continuar vai quebrar em alguns momentos porque vai mudar 

de professor, mas não deixa de ser um processo”. Podemos depreender, portanto, 

que  o  desafio  do  trabalho  é  construir  coletivamente  uma  rede de 

aprendizagens que sirva ao desenvolvimento e aprimoramento do fazer avaliativo 

reforçando, assim, seu caráter processual. Silva (2004) complementa afirmando que 

para  isso, a unidade escolar, enquanto  espaço  no  qual  os  professores  tomam 

seu trabalho como objeto de reflexão e aprende  dialogicamente, “precisa  garantir 

as  condições   para   que   os  seus  profissionais  da  educação debatam, planejem, 

socializem   suas   experiências,   pesquisem   e    provoquem   mudanças”    (p. 39).              

 

  É valido pontuar, ainda, que uma das professoras ao ser interpelada sobre o 

que seria avaliar processualmente buscou demonstrar, num primeiro momento,  

deter certo domínio conceitual ao afirmar: “Eu acho que processual é porque quando 

ele [o aluno] diz, né, ele mostra o acerto e mostra o erro, né? E, às vezes, nem 

nunca mostra o acerto só mostra o erro.” (...). A explicação confusa, a primeira vista, 

fez-nos retornar o nosso questionamento para melhor compreensão do sentido 

atribuído a avaliação processual. Frente a nossa indagação a professora permanece 

por um tempo pensativa e, em seguida, revela: “(...) Eu vou dizer a tu visse, eu não 

sei nem como é que se dá essa avaliação processual , né? Porque a avaliação da 

gente é contínua-formativa, a gente faz acumulando os conhecimentos através dos 

ciclos (...) Processual eu não sei como se dá, nem me lembro mais, viu?” (P13CPG).    

 

  Embora a professora tenha se referido a uma prática avaliativa que obedece a 

uma lógica de continuidade, sua fala é contundente ao demonstrar que ela detém 
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um conhecimento confuso em se tratando de atribuir um sentido a avaliação numa 

perspectiva processual. Nesse sentido, seu depoimento nos faz remeter para as 

defasagens ou dispersões na transmissão das informações que, segundo Moscovici 

(1978), constitui-se em um dos fatores que determinam as condições em que as 

representações são pensadas e construídas. Jodelet (2001), ao comentar acerca 

desses elementos de modo a destacar sua importância na formação das 

representações sociais, afirma que no processo de comunicação pode haver uma 

defasagem entre a informação disponível (dimensão qualitativa) e a informação 

necessária para a sólida compreensão do objeto (dimensão quantitativa). Sob essa 

ótica, podemos depreender que a informação proveniente dos sistemas de 

comunicação nem sempre é clara e, portanto, a compreensão vaga e genérica 

atribuídas ao que seria avaliar processualmente pode estar ocorrendo em relação ao  

modo como as  informações/conhecimentos chegam aos professores através dos 

cursos  de  formação  inicial, continuada, normatizações  educacionais, entre  outros.          

   

  Vale salientar, ainda, que o grupo de professoras entrevistadas também 

revelou que a avaliação, tal como vinha sendo desenvolvida em sala de aula, 

encontrava-se aliada e integrada as formas de registros por elas adotados. Ou seja, 

ao falar da importância do registro, as docentes sinalizaram que viam o parecer 

descritivo como uma prática coerente com a idéia de avaliação processual que 

fundamentava sua proposta de organização de ensino. Assim sendo, destacaram 

que as informações decorrentes das observações deveriam subsidiar a análise dos 

percursos individuais das aprendizagens dos alunos de modo a serem utilizadas 

para adequar o ensino às características e necessidades do grupo-classe. 

Coerentes com  os  pressupostos  de  uma  avaliação de bases formativa, as 
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professoras entrevistadas revelaram a necessidade de se proceder a um 

permanente  registro  das   informações  observadas  revelando,  desta  forma,   que:   

 
O registro serve pra que a gente faça uma avaliação mais adequada,  
né?  E  não  se  perca,  principalmente. Porque  você  nem, às vezes  
você se  perde,  não  lembra  de  uma  atividade  que  fez, se o  
menino  se  saiu  bem naquela  atividade.  Então   isso  aí   vai dá  um  
respaldo  pra  gente realmente fazer um parecer final que é o parecer 
que a gente coloca na caderneta, que  tem  todas  as  competências  
de  português  a  arte. Mas,  você tem que realmente  escrever  o  
que  o  menino  aprendeu,  as   competências   que   ele,  ele  já  
adquiriu  aí   o  caderninho  ajuda  e  muito  no  final  do  ano  (P02G). 
 

(...) o meu registro serve de parâmetro porque, assim, se eu ficar com 
tudo na mente a gente esquece e o registro serve justamente pra isso 
pra você não perder de vista todas as observações que você fez do 
aluno. Se você está com ele dia-a-dia, então, tem momentos que ele 
demonstra que aprendeu. E que momento você vai resgatar? Em que 
momento foi feito isso? Que  aconteceu   isso?  Então nos determinados 
momentos de aprendizagem vai acontecendo ‘enes’ situações, então, 
o registro serve pra isso pra que você não, não perca de vista, né, o 
seu aluno. Então, você vai a cada momento do que vai acontecendo 
você  tá  lá  sempre  registrando  para  que  no final do ano você 
tenha  um  parecer  desse  aluno  que  é  o  que realmente aconteceu 
com   ele  durante  o  ano   em   termos  de   aprendizagem  (P03PG). 

   

  Embora as professoras tenham sinalizado para a idéia de que seus registros 

encontravam-se articulados a um tipo de avaliação mais formativa e diária, 

assumiram em momentos da entrevista que o preenchimento do parecer descritivo 

era geralmente realizado ao final de cada bimestre quando ocorriam as reuniões de 

conselhos de ciclo promovidos pela escola. Esses depoimentos dão indicativos de 

que a permanência dessa organização temporal defronta-se, à primeira vista, com a 

idéia de uma avaliação mais processual do acompanhamento dos percursos de 

aprendizagens dos alunos. Esse modo de proceder frente a elaboração dos 

pareceres, entretanto, não parecia “ameaçar” a lógica da avaliação  diária posta em 

evidencia pelas professoras, pois, em sua maioria, elas afirmaram que o parecer 

desempenhava  uma  função  apenas  burocrática  e que, portanto, recorriam 
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sempre a outras formas de registros52 (cadernos, fichas, portifólios  etc.)    para 

estarem   acompanhando   de   forma   mais    permanente  o   avanço   dos   alunos.  

 

   
  No intuito de melhor apreender como a avaliação de bases processual tem se 

configurado nas práticas das professoras entrevistadas, procuramos compreender 

os sentidos atribuídos, por elas, as propostas de ciclos de aprendizagem visto que 

tal política representa uma nova lógica de organização do trabalho escolar e, 

portanto, apresenta novos imperativos para a prática avaliativa em sala de aula. As 

professoras deixaram entrever que, dentre as atividades escolares, a avaliação tem 

sido a mais diretamente “afetada” com os ciclos, já que sobre ela incidem, com maior 

visibilidade, expectativas de mudanças em suas formas e finalidades. A esse 

respeito algumas poucas professoras lançaram um olhar positivo sobre a política de 

ciclos afirmando ter causado mudanças substantivas em suas  práticas  avaliativas. 

A maioria delas, entretanto, afirmou que os ciclos pouco têm contribuído para 

colocar a avaliação a serviço da aprendizagem dos alunos, destacando três 

obstáculos que contribuem para essa descrença, quais sejam: impossibilidade de 

reter     os alunos , supressão de provas/notas  e condições adversas de   trabalho .   

 

 

 

 

 

 

  Quanto às professoras que realizaram uma leitura positiva dos ciclos de 

aprendizagem, podemos dizer que, de modo geral, suas falas reincidiram na idéia de 

que tal política tem impulsionado a construção de novas referências para o ensino e 

a aprendizagem. Isto é, destacaram que a implementação dos ciclos, ao 

desestabilizar a tradicional lógica da organização do trabalho escolar (pautada em 

uma prática excludente que reduz a ação avaliativa a uma apreciação final do 

                                                 
52 O recurso mais apontado pelas professoras para estarem realizando anotações a respeito do que 
elas haviam observado nas avaliações mais diárias e informais dos alunos foram os “famosos” 
caderninhos. Apesar da importância atribuída a esse recurso devido a sua função de facilitador e 
orientador do trabalho     docente, em nenhum momento, presenciamos a existência de tal   instrumento.          
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desempenho do aluno), constitui-se como um caminho potencial para uma avaliação 

de bases contínua. Nesse sentido, as professoras chamaram a atenção para um dos 

aspectos dos ciclos que incide justamente na necessidade de o professor 

acompanhar durante todo o processo as manifestações de aprendizagem dos 

alunos visto que a avaliação é uma prática indissociável ao  ensino  e, portanto,  não 

pode ocorrer apenas ao final de uma etapa de trabalho. Vejamos  os trechos abaixo: 

 

 
Em  relação  a  essa  questão  da  avaliação  eu  achei  que  foi 
positivo  porque  realmente  quando  você  faz  um  acompanhamento 
dia-a-dia  e  vai vendo a mudança do aluno, crescimento, vai 
anotando,  fazendo  anotações,  aquelas  anotações  que  a  gente 
não  fazia  antes  porque,  muitas  vezes,  o  aluno  dava  um  estalo  
e a  gente  nem percebia naquele,  já  tinha  mudado  de  fase,  eu  
acho   que  isso  foi  um ganho,  um  ganho  positivo  pra  gente. (...)  
A  avaliação  contínua, do  registro, tudo   isso  é  positivo,  apesar  
de,  de  ser  no  começo pra gente  foi  realmente ruim, foi ruim 
porque  a  gente  não  tava   acostumado  com  isso,  né?  (PC06PG).  
 

 Eu  acho  que  essa  leitura  de  avaliação  ela  desmistifica,  
né, esse  conceito  que  se  tinha  da  classificação  e  da  punição, 
né? Eu  acho  que  nesse,  essa,   essa   leitura   dos   ciclos   ela   é   
mais  mediadora, ela   é   mais   aberta,   né?   Eu   faço  essa  leitura,   
eu   não  sei   se   é   a   leitura  apropriada  pra  o  momento,  mas  
eu  acho  que ela  sai  desse  universo  do  terror,  do  temor,  né, do,  
da  exclusão pra  uma  situação  de  oportunidades,  então,  eu  acho  
que  é  uma  leitura,  eu   faço  como  uma   leitura   positiva (P12PG). 

 
 

As políticas de ciclos têm exercido influência na forma como as professoras 

vêm se apropriando desse objeto de conhecimento, bem como servido de referência 

para o (re) direcionamento de suas práticas, a exemplo da fala da professora Clara. 

Embora as docentes tenham acentuado que os ciclos rompem com a falsa dicotomia 

entre ensino e avaliação, poucas foram as considerações remetidas as mudanças 

reclamadas pelos ciclos. Além disso, o uso de certas expressões em algumas das 

entrevistas, tais como: “eu não sei se é a leitura apropriada pra o momento”, 

conforme aponta a fala da segunda docente, parece produzir certo distanciamento 

entre aquele que fala e o que está sendo enunciado. Conforme observa Moscovici 

(1978) no “ato do pensamento” pela qual se representa ocorrem simultaneamente o 
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“real” - vivenciado nas experiências práticas do cotidiano - e o “ideal” - esperado ou 

desejado. Isto é, a imagem “ideal” do objeto também concorre na construção 

representativa. Por isso, de acordo com o autor “as representações individuais ou 

sociais fazem com que o mundo seja o que pensamos que ele é ou deve ser” (p. 59).   

 
  Já no que diz respeito aos obstáculos, podemos afirmar que o primeiro deles, 

impossibilidade de reter os alunos , esteve presente entre parte significativa do 

grupo  entrevistado. Nessa  perspectiva, é  válido  dizer  que  a organização 

curricular em ciclos ao suprimir ou, pelo ao menos, limitar a reprovação do aluno ao 

final de cada ciclo vem se apresentando para as professoras como a principal 

resistência às políticas dessa natureza. Isso porque, segundo as docentes, a 

supressão da reprovação permite aos alunos, muitas vezes, seguirem os estudos 

sem terem alcançado as competências instituídas pela escola e, portanto, julgaram 

que a retenção daria mais suporte às atividades de apoio ao alunado. É válido 

destacar, ainda, que reações contrárias à supressão da reprovação também esteve 

presente entre algumas das professoras que teoricamente se apresentaram 

partidárias  dessa  forma  de  regime  não-seriado,  tal  como  mostra  a  fala  abaixo: 

      

(...) Olhe eu acredito, eu acredito que foi bom em relação a gente ter, 
assim..., um universo em relação a avaliação e a caderneta nos, nos 
dá respaldo pra isso. Mas, eu não gosto da idéia dos ciclos, a idéia de 
não reter, de não reprovar, eu não gosto. Chegou uma criança aqui 
na escola com oito anos, oito a nove anos, aí só por conta da idade 
ele tem que ir pra segunda série. Aí ele perde e a criança ela não tá 
alfabetizada, mas tá lá, mesmo assim, não tá alfabetizada. Então, 
isso pra mim é um problema porque os ciclos respeita a idade, o 
menino  se  adequa  aos  ciclos, os ciclos não se adequada ao 
menino. Eu  nem  deveria  tá  falando  isso,  como  coordenadora eu  
não  poderia,  mas,  assim,   eu  gosto  do,  dos  ciclos,  eu  não 
gosto.  Eu  acho  que  realmente  a  questão  de,  de  reprovar  não  
é,  não é  uma  punição  é a  questão   de   dizer  que  a  criança 
precisa   realmente   ser  mais  trabalhada   pra  que  ela  alcance  o 
ano    que    vem    é   só   isso,   mas   tudo  bem,  que jeito!   (P02G). 
 

 

 

 

  Embora esse grupo seja defensável de uma avaliação de bases processual 

que esteja voltada para um acompanhamento permanente dos alunos, também 
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resistiram severamente à supressão da idéia de reprovação visto que, para ele, sua 

presença se apresentava como um mecanismo necessário a garantia da 

aprendizagem, além de desencadear entre os alunos a motivação para os estudos. 

Conforme Perrenoud (2004), o mecanismo da reprovação surge como alternativa à 

não-aprendizagem e, portanto, se mostra não somente inútil, mas injusta. Todavia, 

destaca que suprimir a reprovação escolar é um caminho necessário, mas não 

suficiente para viabilizar um processo contínuo de aprendizagem para que todos os 

alunos progridam. Assim sendo, o autor reforça a necessidade dos professores 

construírem novas referências para o trabalho escolar a fim de que a reprovação   

não  represente  uma  distorção  do  núcleo   da   avaliação. Nesse  sentido,   afirma: 

    
A reprovação em uma série raramente coloca aquele que foi 
reprovado em igualdade com os alunos mais jovens entre os quais 
ele se encontra no ano seguinte. Hoje se sabe que reprovar um aluno 
duas ou três vezes durante sua escolaridade não é uma solução, e 
isso passou a ser excepcional. O magro ganho registrado em termos 
de nível escolar tem um alto preço, pois a reprovação afeta a auto-
imagem de um aluno e o seu valor aos olhos dos outros, o seu atraso 
escolar (defasagem entre idade real e idade “normal”) torna-se uma 
deficiência no momento de qualquer decisão posterior. Com 
resultados escolares próximos, a idade faz a diferente (p. 36).  
 

  Quanto ao segundo obstáculo, supressão de provas/notas , as professoras 

destacaram que a nova lógica de organização do trabalho escolar proposta pelos 

ciclos de aprendizagem tem representado um forte entrave à  prática educativa. Isso 

porque, ao eliminar o uso das provas/notas e da possibilidade de reprovação ao final 

de cada ano, as informações dos percursos individuais de aprendizagem passaram 

a se pautar em dados genéricos e superficiais, pois, para elas, a qualidade das 

tarefas e manifestações dos alunos parece estar  atrelada à contagem de escores e  

provas  finais. Nessa  perspectiva, as professoras reclamaram no sentido da 

conservação  da  forma  tradicional  de  avaliação  do  desempenho  escolar  a  partir 

do  binômio  prova/nota, ao  mesmo  tempo, em  que  questionaram a política  de 
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ciclos  de  aprendizagem  por  privilegiar  formas  demasiadamente  amplas  para  se 

acompanhar  o  “todo”  do  aluno,  tal  como  nos  indica  a  fala  da  professora 

Estela,   que    além   de   observamos   sua    prática,  também,    a    entrevistamos:            

 

Eles colocaram, no começo, até continuava tendo uma visão de prova 
e tudo, mas como mudaram e reduziram pra gente avaliar o aluno 
colocando só competência em construção e competência construída  
ficou muito amplo, você não tem a visão mais específica do aluno. 
Tem várias coisas que eles pedem e tudo, mas ainda falta porque têm 
coisa que precisa ser colocada. A nota eles tiraram. Eu acho que 
devia voltar pelo ao menos em forma de conceito porque quando foi 
tirado o aluno ficou, falou: não! Agora não tem nota não tem 
problema. Outra coisa: se tirou a retenção em determinados anos do 
ciclo, mas não se deu o apoio porque era pra se tirar a retenção, mas 
o aluno ter um apoio constante não só na sala de aula como fora, né? 
E isso não acontece porque se tivessem tido colocado os ciclos com 
o aluno  ficando  o  tempo  integral na escola, o horário com, assim, 
na  sala  de  aula  e  outro  horário  com  atividades  lúdicas  e  um 
horário  pra   fazer   tarefa   na   escola   teria  tido  um  resultado  
bem  melhor. Agora  nesse formato não tá dando tão certo (PE01PG).  

 

  Embora a professora Estela, como já mencionamos, venha se mostrando 

favorável  a  avaliação  processual  voltada  para  o  acompanhamento  permanente 

dos  percursos  individuais das  aprendizagens  dos alunos, o que observamos 

nesse  seu discurso, em particular, é uma forte resistência para mudar 

procedimentos metodológicos tradicionalmente construídos. Sua fala coaduna-se, 

nesse  caso, com  sua  prática  desenvolvida  em   sala  de  aula  visto  que, para 

ela, os  processos  avaliativos  de  verificação  do  desempenho  escolar  se  

restringem a  atribuição  de  uma  nota  ou  conceito  ao  aluno,  tomados  como  

indicativos  à promoção, ou  não, para  o  ciclo  subseqüente,  relegando  ao 

segundo  plano  a  aprendizagem   dos  alunos,  que   deveria  ser  seu  eixo  central.         

 

  Cabe mencionar, ainda, que algumas das professoras entrevistadas 

afirmaram que a política de ciclos ao atribuir ao processo educativo o papel de 

acompanhamento longitudinal das aprendizagens dos alunos, tem levado inúmeros 

professores a compartilharem da falsa idéia de que frente a essa dimensão mais 
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abrangente de se proceder em sala de aula não seria mais necessário avaliar o 

aluno. Ou seja, os ciclos ao romperem com a noção, tradicionalmente assimilada, de 

que a prova é o principal instrumento avaliativo e a nota constitui-se como o 

indicativo das aprendizagens dos alunos, tem levado muitos professores a se 

preocuparem em apenas “dar suas aulas” mostrando-se indiferentes para com a 

aprendizagem  dos mesmos. A esse respeito, uma das docentes, a  título de 

ilustração,  revelou  que  o  regime  de  ciclos  tem  provocado  “crises  de 

identidade”  nos  professores  que  ficaram   sem   referência   do   que  seja  avaliar:  

 
 
 
 
 

Era pra mudar (...), era pra mudar e mudou, mas assim, os 
professores esqueceram de avaliar. É como eu disse anteriormente, a 
questão da avaliação ficou ao relento com a chegada dos ciclos 
porque todo mundo entendeu que não é mais pra reprovar, não é, 
pode fazer prova, não pode dá nota, pensando que avaliar é isso. 
Avaliar não é dá nota, avaliar não é só fazer prova, tem todo, tem 
todo  um  processo  por  trás  da  avaliação que se  perdeu,  nem  se  
faz uma  coisa  nem  outra. Nem  o  professor  se  propôs  a  avaliar 
como  avaliava  anteriormente  com  nota  e  com  instrumento  e  
nem a  fazer  registro,  não  se  fez  foi  mais  nada e saber até onde 
esse   aluno   ia  se  perdeu, eu  acho  que  aconteceu  isso  (P03PG).  

 
 
 
 
 
 
 

  O grupo de professoras destacou, ainda, que o abandono das práticas 

avaliativas se acentuou devido à supressão/limitação da reprovação, usualmente 

prevista nas propostas de organização curricular em ciclos. Nesse caso, a não-

reprovação passou a também significar uma proposta de não-avaliação. O estudo de 

Machado (2007) ao analisar como os ciclos de aprendizagem vinham sendo 

representados entre professoras da Rede Municipal do Recife/PE reforça o que 

dizem as professoras a respeito da construção desse princípio. Isso porque, nas 

suas investigações o que se encontra mais arraigado nas formulações do grupo 

como objeto de referência aos ciclos de aprendizagem é o fim da reprovação. 

Segundo os resultados da referida pesquisa, adotar o regime de ciclos significa 

promover todos os alunos independentemente de seu aprendizado o que implica 

abandono das práticas avaliativas nas escolas. Contribuindo para a construção de 
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um entendimento inverso, Hoffmann (2001) diz que regimes não-seriados são 

coerentes   aos   princípios  de   uma  avaliação   processual, entretanto, nos  revela:  

 
 

Muitos, acostumados a testes finais e apresentação de resultados 
burocráticos, entendem que regimes não-seriados dispensam tarefas 
avaliativas, ou registros de observação dos alunos. A não-seriação 
lhes sugere uma prática avaliativa menos exigente, permissiva, onde 
as relações afetivas são mais importantes do que as aprendizagens 
construídas. Como ponto positivo, estabelecem fortes vínculos com 
os alunos, reforçando sua auto-estima. Como ponto negativo, não 
realizam tarefas, testes, observações e registros sistemáticos, 
deixando de atender os alunos em suas necessidades e dificuldades 
(p. 22).      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  O terceiro e último obstáculo que tem interferido na efetivação de uma 

avaliação a serviço da aprendizagem dos alunos encontra-se, sob a ótica das 

professoras, atrelado as condições adversas de trabalho . Conforme reclamaram 

as professoras, de um modo geral, as salas de aulas superlotadas, tendem a 

inviabilizar um atendimento contínuo e especializado às reais necessidades dos 

alunos, bem como impulsionam, muitas vezes, a proceder a elaboração de registros 

vagos e genéricos desfavorecendo, portanto, a análise de singularidades das  

aprendizagens da turma. Destacaram, ainda, o fato de não se reconhecerem como 

co-participantes da  proposta  dos  ciclos  e, portanto, apontaram  a  necessidade  de  

que  lhes  sejam asseguradas maior envolvimento com a política em  questão. A fala 

abaixo  é  representativa  das  condições  adversas postas por uma das professoras:  

  
(...) as políticas de implementação do processo de avaliação existe, 
como aconteceu aqui na rede de Recife, e eu, eu, particularmente, 
acho que é a política correta, né? A política porque é... não da nota, 
nem achar que a avaliação é um processo de notificação, mas é um 
processo de construção de conhecimento também. Mas, aí você vem 
com as implementações de uma política que não é, conversa com o 
professor, que coloca uma turma com trinta, quarenta alunos e pede 
pra você fazer esse registro, que é feito você tem duas, três turmas 
pra dá conta dessa atividade. Então, assim, são implementações que 
são colocadas, mas que não se oferece estrutura necessária pra que 
aconteça, né? É o caso que acontece perfeitamente na rede, então, a 
rede de Recife tem uma, eu, eu particularmente considero muito boa 
a idéia da questão da concepção dos ciclos, do processo avaliativo. 
Mas, em compensação, isso não foi trabalho, isso não foi estudado, 
isso  não  é  aceito  porque  você  acha  que  você não consegue 
fazer isso com trinta, quarenta  alunos  e  isso angustia, né? (P20PG). 
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  A fala acima é elucidativa quanto à necessidade de que sejam asseguradas 

as condições propícias de trabalho para que o desenvolvimento da política de ciclos 

esteja coerente com seus pressupostos. Assim, para as professoras a prática da 

avaliação na escola em ciclos ao ir de encontro à lógica excludente da seriação – 

fortemente impregnada da convicção de que avaliar encontra-se estreitamente 

ligada a atribuição de notas ou conceitos – tem se configurado como um caminho 

potencial para uma avaliação de bases processual. Denunciam, entretanto, que 

embora a implementação dos ciclos esteja a serviço da qualidade do ensino, visto 

que propõe nova organização dos tempos e espaços em função da aprendizagem 

dos  alunos, o sistema não têm viabilizado  condições  de  trabalho  compatíveis  

com  as  exigências  demandadas  por  essa  nova forma de  organização  curricular.    

  

  A partir das discussões aqui postas, podemos afirmar que o grupo de 

professoras entrevistadas, de um modo geral, mostrou-se teoricamente de acordo 

com a idéia de que a avaliação da aprendizagem é uma prática integrante e 

indissociável do ensino. Dessa forma, para elas, a avaliação além de informar o 

professor sobre o andamento dos percursos individuais de aprendizagem dos 

alunos, deve permitir a elaboração de hipóteses sobre a qualidade da ação docente. 

Ao tomarem a avaliação como resultante de um processo de  

organização/reorganização do ensino tendo em vista a aprendizagem dos alunos, as 

professoras revelaram, coerentes com esses preceitos, uma representação de 

avaliação processual atrelada a um acompanhamento longitudinal das  

aprendizagens dos alunos de modo de modo que o professor possa colocar-se à 

disposição dos mesmos a fim de subsidiá-los em seus percursos de  aprendizagens.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Embora a maioria das professoras tenha ressaltado a dimensão formativa da 

avaliação ao configurá-la como uma prática de acompanhamento diário dos alunos, 
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o grupo também evidenciou um posicionamento desfavorável à supressão da idéia 

de reprovação, conforme prevista na proposta dos ciclos. Isso porque, entendem, 

como vimos, que eliminar ou limitar a reprovação ao final dos ciclos significa, dentre 

outras coisas, retirar do professor o poder e o controle sobre o desempenho do 

aluno o que, por sua vez, não caminha na direção da avaliação de caráter 

processual que fundamenta seus discursos e a proposta de organização do ensino 

em ciclos. Além disso, o fato do parecer descritivo vir sendo preenchido pelas 

professoras somente às vésperas das reuniões dos conselhos de ciclo, ou seja, ao 

final de cada bimestre, como forma de atender às exigências burocráticas da escola, 

também contraria,de certa forma, a uma avaliação processual, cujo interesse centra-

se  no  processo  de  aprendizagem  dos  alunos e  não  apenas em seus resultados.            

 

  A partir dos elementos que delineamos, o grupo de professoras sinalizou que 

ainda persistem em suas práticas traços da avaliação tradicional e, portanto, uma 

representação social de avaliação processual decorrente de um acompanhamento 

diário constitui-se um discurso apenas ancorado já que as práticas em seu cerne 

não se transformaram.  Jodelet (2001), ao definir três níveis de ancoragem: a 

chamada “atribuição de sentido” (vinculada a incorporação da novidade ao já 

conhecido), “instrumentalização  do  saber”  (referente  a  transformação  do novo 

em  algo  útil) e, por  fim, “enraizamento  no sistema de pensamento” (onde o novo 

ou estranho é familiarizado), nos dá indicativos de que as professoras estão 

vivenciando  os  dois  momentos  iniciais  do processo de ancoragem. Assim, 

embora   o   grupo  de  professoras  entrevistadas  demonstre   ter  incorporado  

pressupostos  e   princípios  coerentes  com  as  novas  tendências  e  políticas  

oficiais   do  avaliar, elas   ainda   abrigam   antigas   práticas   avaliativas   

revelando,  assim,   que   tais   saberes   estão    arraigados   em    suas     vivências.                 
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 4.2.2 Instrumentos avaliativos utilizados em sala d e aula 

   

  Conforme  apontamos  anteriormente,  a  avaliação  escolar  constitui-se 

como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e, portanto, uma de 

suas funções básicas é garantir informações as mais fidedignas possíveis do 

desempenho dos alunos de modo que possibilite ao professor realizar uma análise 

abrangente do desenvolvimento dos mesmos, bem como apontar novos rumos ao 

direcionamento de seu trabalho docente. Assim sendo, avaliar é uma ação que exige 

do professor o uso diversificado de instrumentos avaliativos, de forma a ser possível 

resgatar uma memória significativa do percurso de aquisição do conhecimento pelos 

educandos  visto  que  a   diversidade   em  seus  níveis  de   aprendizagem  em 

cada sala de aula tem se constituído como um elemento marcante nos diversos 

sistemas  públicos  de  ensino  e,  de  forma  acentuada,  naqueles  

estabelecimentos   que   tem   implementado  a   organização   curricular  em   ciclos.      

 

  Devido a avaliação da aprendizagem assumir uma característica dinâmica no 

processo educativo por meio do qual o professor deverá diversificar, tanto quanto 

possível, os instrumentos de avaliação de modo obter dados relevantes sobre o 

processo educativo dos alunos, as professoras entrevistadas afirmaram, de modo 

geral, que faziam a avaliação de suas turmas diariamente, observando a elaboração 

de suas atividades. Desta forma, a maioria delas afirmou que os instrumentos 

utilizados  para avaliar  os alunos eram as atividades de sala frente às quais 

algumas especificaram sua natureza (leitura, ditado, produção de texto, seminário, 

trabalho individual e de grupo), seguidas da participação, provas/testes, 

observações e tarefa de casa. Os depoimentos abaixo são ilustrativos  dos 

instrumentos  usados  por  algumas   das   professoras  para   avaliar   seus   alunos:          
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Eu utilizo a questão da oralidade que eu faço meus registros, né? A 
oralidade tem que ser pelo registro, a observação do professor. A 
gente faz é exercícios avaliativos: provas escritas, né? É, a 
participação do aluno também é avaliada cotidianamente. Os avanços 
que ele obtém, todo, todos os exercícios que eu faço serve para mim 
como forma de avaliação da criança (...). Então, quando ele me dá o 
exercício eu tô avaliando naquele exercício seja o exercício do mais 
simples que for, mas naquele momento, dali já dá pra perceber o que 
sabe, o  que  ele  não sabe, onde ele atingiu, onde ele não atingiu, 
até  onde  ele foi pra  eu poder  fazer  a intervenção  depois (P03PG).  
 
 

Ah, eu tenho trabalhado as atividades individuais de produção de 
caderno, né? De é... atividades em  exercícios escritos, né? De 
oralidade, de apresentação de músicas, tenho tentado um pouco de 
tudo dependendo da situação que a gente vai vivenciar, né? Então, o 
instrumento escrito, a fala, a participação, as situações coletivas cabe 
diversificar tudo, né? Por exemplo, agora a gente tem o caderninho 
de produção textual, né? Então, esse caderno ele é um instrumento 
de avaliação porque ele é o material que você vai produzindo seus 
textos, você vai observando, você disponibiliza pros outros e aí é um 
dado muito interessante o, o que cabe a linguagem, né?    (...) (P12PG). 
 

 

 É válido salientar que algumas das professoras entrevistadas também 

revelaram outras compreensões frente ao uso do termo “instrumento avaliativo”.  

Para algumas delas, em particular, os instrumentos de avaliação também foram 

entendidos como planejamento, palestras, documentos utilizados para registros do 

desempenho dos alunos, como os pareceres descritivos, ou ainda, apontaram como 

instrumentos os procedimentos, atitudes e comportamentos apresentados pelos 

alunos. O termo “instrumento avaliativo” foi tomado por um grupo de professoras 

para referir-se também aos conteúdos curriculares de natureza atitudinais e 

procedimentais. Assim, conhecer até que ponto os alunos sabiam trabalhar em 

equipe, ou, ainda, como eles realizavam as tarefas não significava o domínio de 

saber diante do qual haveria a necessidade de se construir instrumentos para avaliá-

lo, mas tais conteúdos constituíam-se, em se mesmos, como instrumentos de 

avaliação. As passagens abaixo revelam alguns desses dispositivos elencados pelas 

professoras para regular o acompanhamento contínuo do aprendizado do educando:  
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Nós  temos  a  caderneta  que  é, assim,  ela observa o aluno do 
início  do  ano  até o final com o registro de vivências significativas 
que   são  os  saltos   qualitativos  que  o  aluno  tem  durante  o  ano, 
toda  vez  que  o aluno  tem  um  salto  qualitativo, ele  tem  uma 
evolução  aí a gente vai  lá  registra e data. Tem  também 
planejamento, é...  a  parte   de   registro diário  que  é  a  parte  da,  
dos  conteúdos  de  fato, e no  dia-a-dia:  no  coletivo, nas  atividades, 
no   trabalho   em   grupo,  caderninho   da   criança,   principalmente, 
e   nas   avaliações   porque   aqui   a   escola  faz  avaliação  (P02G).  
 

É... observar tudo que ele faz em sala de aula desde do caderninho 
dele,  tenho o cuidado de olhar o caderninho dele todo dia, vê se ele 
fez as tarefinhas, observar se ele teve avanço, se você tá dando uma 
leitura  e  se  ele  tá  acompanhando,  nas  mínimas  atividades  que 
ele  faz, né? Isso  significa  o  próprio,  que  ele  já  dá, assim, um, 
um, diretrizes  pra  você, né? Na  questão  de  atitudes  do  aluno,  
nas questões  de  procedimentos  dele  o  que  é  que  ele  faz,  o  
que  ele  realiza,  se  faz  as  atividades,  como  ele  participa em 
grupo,   como   ele   realiza   as   tarefas,   entendeu?   (...)   (P14PG). 
 

 

 Elencados os instrumentos avaliativos para o acompanhamento processual 

do percurso de aprendizagem dos alunos, indagamos as professoras entrevistadas 

se havia privilégio de algum dos dispositivos reguladores apontados. Houve 

menções, ainda que de forma tímida, aos de trabalhos de pesquisa e de grupo. 

Entretanto, parte significativa delas indicou as atividades de caderno como os 

instrumentos avaliativos mais privilegiados sendo esse o tipo de produção, que 

segundo elas, favorece um acompanhamento diário do professor fornecendo-lhes 

elementos para reflexão sobre os conhecimentos expressos pelos alunos, bem como 

sobre o sentido de sua ação docente. Outra parte representativa do grupo, em 

contrapartida, afirmou atribuir o mesmo valor a todos os instrumentos utilizados 

dando indicativos de que oferecem oportunidades amplas de  acompanhar o aluno  

em   sua   interação com  o   objeto o  conhecimento. Observe as  passagens abaixo:       

 
 
Não. Não. Exatamente, digamos, não é privilegiar. A partir do 
momento  que a gente sente, eu sinto que um aluno ele está, 
digamos,  precisando   desenvolver   mais  a  linguagem  oral,  mais  
a   leitura,  então, é,  eu  promovo    mais   atividades  nesse   sentido 
e   destaco   mais   a   sua   participação,   certo?  Mas,   de  
privilegiar  alguns   instrumentos  não.  Eu  privilegio  sim,  o  que  
eles têm mais dificuldades, pra trabalhar  em  cima   disso  (P16CPG). 
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(...) não dá pra privilegiar um só porque a turma não tá num, num 
mesmo nível e eu não acredito que tenha uma turma num nível só. 
Então, tem que diversificar porque pra aqueles que ainda não 
conseguem associar a letra ao som aí você tem que ir diversificando, 
você tem que preparar pra eles um outro tipo de atividade (...) até que 
eles possam chegar ao mesmo nível dos outros. Aí não dá pra usar 
um  só,  você  tem  que  ver  o  que  é  que  eles  precisam  pra  poder 
você  se  adequar  a  eles  e  não  eles  se  adequarem  a você 
porque   seria   bom  assim,  mas  não  é.  Então  você,  assim,  
muitas vezes,   a  gente  tem  que  se  adequar  a  eles,  as  
atividades  tem que ir  ao encontro das necessidades deles  (P18PG).  

 

  Os depoimentos acima sinalizam, de um modo geral, para a efetivação de 

uma prática avaliativa que se desenvolve em sintonia com o ciclo de aprendizagem 

dos educandos. Para o acompanhamento de cada aluno, em sua expressão única e 

singular do conhecimento, as professoras apontaram a necessidade de se fazer uso 

dos mais variados instrumentos de avaliação denunciando, dessa forma, que quanto 

mais amplas e diversificadas forem as oportunidades para acompanhar o aluno, em 

sua interação com o objeto de conhecimento, maior será a possibilidade de 

compreender e otimizar os percursos individuais de aprendizagem do grupo-classe. 

Dão, portanto, indicativos da necessidade de que os instrumentos avaliativos se 

configurem a partir de objetivos e intenções claramente definidos de modo que as 

tarefas propostas em  sala   de  aula  ajudem  a  cada  um   dos  alunos  a  refletirem  

sobre as idéias  em  construção  e  mobilizar-se  a  busca de  novos  conhecimentos.   

 

  Frente aos depoimentos expostos, cabe chamar atenção para o fato de que 

ao evidenciarem a necessidade do uso diversificado de instrumentos avaliativos para 

atender aos interesses e possibilidades do grupo-classe, a última professora 

entrevistada confunde “atividades diversificadas” com “atividades diferenciadas”. Ou 

seja, observamos que ela inicia sua fala proferindo que em função da 

heterogeneidade característica de sua turma, procura organizar atividades que 

favoreçam  as  mais  variadas  expressões  de  sentido  construídas pelos 

educandos acerca de determinado objeto de conhecimento. No entanto, um pouco 
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mais  adiante  atribui  o  mesmo  significado  do  termo  em  pauta  para  referir-se  

às  tarefas  avaliativas  diferenciadas  as  quais,  em  contrapartida,  se  caracterizam  

por  ser  experiências  educativas  propostas   a   cada   um  dos   alunos  em  

função  de   seus   percursos   individuais  de   aprendizagem.  Hoffmann  (2001)  

nos   esclarece   com   mais   precisão   o  significado   do   termo   ao   pontuar  que:        

 
Alguns professores entendem por atividades diferenciadas, que se 
deve observar o aluno em diferentes momentos, ou através de 
diferentes tarefas e forma de expressão: cadernos, participação em 
aula, testes, trabalhos em grupo, jogos, etc. No entanto, diferenciar 
atividades em avaliação significa planejar atividades de acordo com 
as necessidades e interesses de cada aluno de uma classe, a partir 
da observação permanente e continuada do professor. Significa fazer, 
ao longo do processo, encaminhamentos pedagógicos diferentes de 
acordo com os percursos individuais, sem deixar de dinamizar o 
grupo e de desenvolver o trabalho coletivo (p. 101).  

 

  Ao acreditar que a confusão e/ou incompreensão de expressões como 

“atividades diversificadas” e “atividades diferenciadas” possa vir a ocasionar 

entraves a compreensão de um princípio essencial em uma avaliação de bases 

processual, Hoffmann (2001) alerta, ainda, para o uso, muitas vezes inadequado, da 

expressão “atendimento individualizado” também utilizada como sinônimo de 

“atividades diferenciadas”. Segundo a autora, as experiências educativas 

diferenciadas englobam, conforme já apontamos, propostas avaliativas específicas 

para cada um dos aprendizes de acordo com suas peculiaridades. O atendimento 

individualizado, por sua vez, embora se possa fazer presente em situações em que 

se trabalhe as diferenças individuais do grupo-classe, compreende o ajustamento de 

intervenções intencionalmente  planejadas  pelo  professor  em  função das dúvidas 

e  dificuldades   apresentadas   pelos alunos frente à  realização de suas  atividades.  

 
           Embora algumas professoras tenham demonstrado equívocos e/ou 

incompreensões em expressar o que caracteriza um instrumento avaliativo, os 

dados revelam que elas destacaram a necessidade da adoção diversificada de 
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instrumentos para nortear a prática docente, tal como nos revelaram as professoras 

Estela e Clara em momentos de observação. Ao se referirem a necessidade de 

instrumentos de avaliação compatíveis com a pluralidade dos processos de 

aprendizagem, podemos reforçar o peso dos elementos da comunicação veiculadas 

por meio da academia, políticas oficiais, normatizações educacionais na construção 

das representações sociais. Essa constatação é reforçada por Jodelet (2001), 

quando afirma que a comunicação social institucional, mas também interindividual e 

midiática aparece como condição para a construção das representações sociais. 

Essas considerações reforçam o entendimento de que as representações são 

construções simbólicas que surgem no curso das comunicações e é formada pelos 

indivíduos conforme percebem, conceituam e comunicam os objetos sociais.Ou seja:  

 
Pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação 
e da co-operação. Representações, obviamente, não são criadas por 
um  indivíduo  isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas 
adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se 
repelem, e dão oportunidade ao nascimento de novas 
representações, enquanto velhas representações morrem. Como 
conseqüência disso, para se compreender e explicar uma 
representação, é necessário começar com aquela, ou aquelas, das 
quais ela nasceu (Moscovici, 2003, p. 41).   

 

      De modo geral, então, o que podemos observar nas falas das professoras 

entrevistadas é que, de fato, houve uma alteração em relação à forma tradicional de 

avaliar, uma vez que para cada etapa do trabalho docente as professoras 

evidenciaram lançar mão de determinados tipos de instrumentos avaliativos. Apesar 

de diversificarem os instrumentos de modo a acompanhar continuamente as 

aprendizagens dos alunos, a maioria das professoras entrevistadas afirmaram  

utilizar periodicamente a prova para uma avaliação mais formal. Outras, entretanto, 

pontuaram de modo genérico que utilizavam certas atividades para uma avaliação 

mais formal, mas não as denominaram de provas. Assim, independentemente do 

termo atribuído a este tipo  avaliação realizada formalmente por grande parte das 
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professoras, o que percebemos, a despeito de todos os avanços, foi um apego a 

essa   forma   de  avaliar. Os  extratos   das   falas  abaixo  apontam  nessa  direção:                  

 

(...) a avaliação é feita diária nas atividades que são feitas em sala de 
aula e nas atividades que eles levam pra fazer em casa, mais em sala 
de aula  porque  aqui a gente tá presente e tá vendo que realmente 
ele tá desenvolvendo ou não aquela competência que ele adquiriu. 
Mas, quando  chega,  assim  (...),  término  do primeiro semestre aí a 
gente, eu, particularmente, eu  costumo  fazer uns exercícios 
isolados, individuais  pra  testar  o  que  foi  que  ele  adquiriu do 
começo do ano até as, o recesso de julho  e  no  final  do  ano  pra  
vê  o que  ele  adquiriu  de  julho  até  dezembro. Mas,  avaliação,  
aquele   título   de   avaliação   que   pára  aquela  semana  só  pra  
fazer   provinha,   essas  coisas  a  gente   não   utiliza   mais  (P11G).   
 
Olha, raramente eu utilizo prova. Não eu não utilizo muito prova. Eu, 
eu utilizo, assim, quando eu trabalho, pronto! Eu fiz, desenvolvo um 
projeto aí a gente agora vai falar sobre água, meio ambiente. Então, 
pode ser que no final eu faça uma atividade que eles vão responder 
algumas questões daquilo que a gente já refletiu. Mas, não 
necessariamente  eu  vou mensurar a, o conhecimento dele pela, 
pela avaliação que ele fez. Só é uma forma de registro ou de, de ficar 
mais é..., como é que eu posso dizer, registrado mesmo na cabeça 
dele  aquela  atividade  que  a  gente  fez durante um tempo (P17PG).  
 
 
 
 
 

 
 

  Os depoimentos expostos apontam para dois aspectos relevantes que 

perpassam as práticas docentes das professoras  merecendo, portanto, destaque. O 

primeiro deles, está relacionado a necessidade que algumas delas demonstraram 

em usar o termo “atividade”, “teste” ou outro similar em detrimento da expressão 

“prova” para referir-se ao tipo de avaliação que realiza com certa periodicidade. 

Reforçamos que a tentativa de omitir e/ou evitar usar o termo “prova”, tal como 

também o fez em algumas situações a professora Estela, talvez seja resultante da 

incorporação  do que vem sendo posto por autores da área ao recuperar sua 

imagem  numa   perspectiva   tradicional. Ou  ainda,   encontre-se   atrelada   às   

experiências   vivenciadas   em   etapas   de    escolarização   anteriores   nas   

quais    esse  instrumento   avaliativo   foi   quase  sempre apresentado  num  

contexto  negativo  com imagens pejorativas de opressão,  ameaça e    

autoritarismo.  Esta  representação  da  prova  é  relevada  no  depoimento  a seguir: 
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Porque eu acho, assim, prova aquele negócio, assim, muito 
decorado, às vezes, até intimida o menino, ele sabe, você vê ele faz 
uma atividade ali, roda, pra ele é uma atividade normal, então, ele faz 
até acerta e quando você diz que é prova aquilo, tem menino que fica 
nervoso, tem menino que chora. Então, ele já não faz não é nem 
porque não sabe por que ele já tem medo porque é prova, já começa 
com  a  própria  mãe, né? Olhe, a professora disse que é prova viu! 
Se você  tirar  nota  baixa  você  vai  ver. Então, a gente faz, pode 
chamar  até  de  teste  que  a  gente  faz  aí  bota: “teste  avaliativo”. 
Mas,  que  ele  não  sabe,  ele  faz  comumente  e  pelas  tarefas  que 
ele  faz  todo  dia  e  ele  responde  tranquilamente  e  faz  e  não 
sabe  que  tá  fazendo  prova  e  dali  a gente já avalia o 
conhecimento dele, o que ele pegou, o que ele não pegou (P13CPG). 

  
  

 Assim, reforçamos a idéia de que, para depreender as representações sociais 

que os atores sociais têm de avaliação como processo faz-se necessário não 

apenas conhecer o lugar ocupado por eles no espaço escolar e na sua relação com 

os outros, mas, também, o contexto histórico no qual elas são produzidas. Ou seja, 

as representações são produtos da comunicação, informação e das experiências 

acumuladas por um processo histórico dos fatos, cujos elementos constituem o 

sistema cognitivo das pessoas. Estando, pois, as representações sociais inseridas 

num contexto de mútuas influências é que Jodelet (2001) é incisiva ao afirmar que 

as representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos afetivos, 

mentais e sociais e integrando - ao lado da cognição, da linguagem e da  

comunicação - a consideração das relações sociais que afetam as representações  e  

a   realidade  material,  social  e  ideativa  sobre a  qual  elas  têm  de  intervir (p. 26).        

 
  O segundo aspecto a ser evidenciado refere-se ao fato de que o grupo 

pesquisado ao indicar que utilizavam provas ou atividades para uma avaliação mais 

formal justificou de formas diversas a adoção do uso desse instrumento, embora a 

prova enquanto verificação das aprendizagens tenha se constituído como elemento 

norteador  para sua aplicação. Assim, quando indagadas sobre o porquê de recorrer 

a provas escritas ou certas atividades semelhantes às  trabalhadas  no  dia-a-dia  

para  estarem  realizando com  certa periodicidade  uma  avaliação  mais formal de 
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seus alunos, as professoras elencaram  os  aspectos, a  saber: verificação de 

conhecimentos; verificação de conhecimentos e exigê ncias sociais; 

verificação de conhecimentos e cobrança dos pais; c obrança dos pais e 

autonomia; e autonomia . É válido pontuar que do grupo entrevistado destacaram-

se, ainda  que  de  forma  tímida,  professoras  que  afirmaram  não  fazer uso desse 

tipo  de  instrumento  avaliativo  em  sala de aula  destacando  como  justificativa 

dois  aspectos,  quais  sejam:  mecanismo  de  classificação e  filosofia  de  rede .        

 

  O primeiro aspecto apontado pelas professoras acima aludidas para a 

realização de uma avaliação mais formal dos alunos, verificação de 

conhecimentos , refere-se a necessidade que as mesmas têm em obter 

informações acerca das aprendizagens efetivadas durante determinado intervalo de 

tempo. Ou seja, o grupo de professoras aplica periodicamente provas ou atividades 

semelhantes ao do dia-a-dia para acompanhar regularmente se os  objetivos  estão 

sendo atingidos pelos educandos. Nessa perspectiva, insistem na utilidade desses 

instrumentos avaliativos: “(...) quando eu vejo o nível dos meninos aí, 

automaticamente, eu já vou vendo o domínio do conteúdo das outras disciplinas e 

tem  ajudado  bastante” (P08CPG); “Você  com aquele material escrito vai facilitar 

pra você  lembrar  como  é  que  tá  aquele  aluno  de  ver  em  que, em  que  

momento ele  tá, da,  da, do  processo  de,  de  aprendizagem  dele”  (P15PG). Essa  

premissa   é   corroborada   por  outras   professoras,  como  explicita  o depoimento:  

      
Não. A gente faz um tipo de... exercício porque a avaliação é feita 
diária nas atividades que são feitas em sala de aula e nas atividades 
que eles levam pra fazer em casa, mas mais em sala de aula porque 
aqui a gente  tá  presente  e tá  vendo  que  realmente  ele tá 
desenvolvendo, ou  não,  aquela  competência  que  ele  adquiriu. 
Mas,  quando chega, assim (...), término do primeiro semestre aí a 
gente, eu, particularmente, eu costumo fazer uns exercícios isolados,  
individuais   pra   testar   o   que   foi   que   ele   adquiriu   do   
começo  do ano  até  as, o  recesso  de  julho  e  no  final  do  ano  
pra  vê   o  que   ele   adquiriu  de  julho   até   dezembro  (...)  (P11G). 
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  O entendimento das professoras entrevistadas sobre a finalidade das 

provas/testes ou atividades em sala de aula constitui-se, para maioria delas, numa 

espécie de inventário acerca dos conhecimentos construídos pelos alunos com o 

objetivo de pôr à prova, de verificar resultados alcançados, conforme preconiza Tyler 

(1974). Tal fato aponta, portanto, para uma aproximação com uma prática avaliativa 

pautada nos pressupostos das abordagens mais tradicionais, já que o grupo de 

docentes também não deu indicativos de sua importância para reorientar o ensino. 

Isto é, não evidenciaram a necessidade de que tais instrumentos avaliativos 

proporcionassem informações acerca do desenvolvimento de um processo de 

aprendizagem, com o fim de contribuir para melhorar no acompanhamento 

construção dos conhecimentos dos alunos. Algumas poucas professoras denotaram 

uma   compreensão   do   uso   da   prova   revelando   que   sua   função   era  a de: 

 
 

Sondar. No que, o que é que ele tá sentindo dificuldade, quais são as 
dificuldades dele, o que é que ele aprendeu, o que ele conseguiu 
realmente aprender. É mais pra eu verificar como e que ele tá, como 
é que tá essa aprendizagem, o que foi que ele aprendeu, o que ele 
precisa  melhorar  pra  aprender. Isso  me  dá,  assim,  me dá 
também uma direção pra, como é que eu vou conduzir a aula, né? E 
o   processo  de  ensino  e  aprendizagem. Se  eu  vou,  por  exemplo, 
se   eu  tô    trabalhando  com  eles  questão  de  construção  de  
texto,   se  eu  preciso  realmente  voltar  de  novo,  trabalhar  de  
outra  maneira. Então,  ele  também é  um sinalizador  de  como  é  
que  eu   tô  trabalhando  também, também  serve  pra  isso (P15PG). 
 
 
 
 
 

Olha, quando inicio o ano a gente faz uma sondagem. Então, eu faço 
uma avaliação de sondagem pra saber em que nível eles estão, 
principalmente, de leitura e escrita. E faço a de matemática pra saber 
como eles estão dentro do sistema, né? De numeração decimal. E..., 
depois é, eu faço as avaliações que são um espaço grande, uma por 
semestre,  vamos  dizer assim, muito mais pra fazer um, um 
apanhado do, daquilo, de todo aquele conteúdo que eu dei, o que 
ficou  mais  presente  pra  eles,  o  que  ficou  mais  distante  que 
eles, né, não  detiveram. Aí eu  elenco  aquilo  que,  que  eu  
considero  que  era mais  importante   pra   que   eles  tivessem   
aprendido  e   depois eu vejo porque de  repente  eu  posso    retomar  
aquele  conteúdo   e   trabalhar  na  sala  de  aula  de  novo  (P17PG). 
 
 

  Conforme podemos observar, as professoras explicitaram a preocupação em 

acompanhar, através do instrumento avaliativo referendado, os passos dos 

educandos na sua trajetória de construção do conhecimento como condição para 
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dinamizar, se necessário, novas oportunidades de o aluno refletir sobre os 

conteúdos já trabalhados. A primeira professora, em particular, vai ainda mais longe 

ao compartilhar da idéia de que o resultado da avaliação de sua turma também lhe 

dá indicativos de seu desempenho. Desta forma, ela sabe, ou intui, que ao avaliar 

também é avaliada a partir da avaliação que faz de seus alunos. Esteban (2005) é 

partidária desta premissa, pois  é  enfática ao pontuar que “a avaliação remete a 

uma ação da professora sobre os alunos e alunas (...). Esse procedimento também 

evoca  uma  avaliação, às  vezes  indireta,  da  própria  professora. Pelos   

resultados dos  alunos e alunas também se atribuem  valores  à  professora”  (p. 20). 

   

  O segundo aspecto destacado, verificação de conhecimentos e exigências 

sociais , refere-se a obtenção de informações acerca das aprendizagens dos alunos 

tendo em vista os objetivos pré-estabelecidos, bem como ao fato de que avaliar 

através de provas constituía-se numa ação necessária  e relevante  para  garantir  

de sucesso na vida adulta dos educandos. Esta função atribuída às situações 

denominadas de prova foi evidenciada em algumas falas: “(...) quer queira, quer não, 

o  mundo  lá  fora  requer  provas, eles  vão ter que ser avaliados por meio de 

provas. Eles vão ter que se acostumar, se adequar a isso (...)” (P02G);  “(...) porque 

eles também vão passar por várias provas difíceis no decorrer da vida. Eles até 

fizeram mês passado a Provinha Brasil aí eu faço também pra eles irem se 

habituando  com  essa   coisa”  (P05G). Evidências   caracterizadoras   dos  

aspectos  acima elencados podem ser observadas nas falas que se  seguem abaixo: 

 

 
A  prova  que  faço  no  fim  da  unidade  é  pra  ver  como  eles  estão 
naquele  momento,  mas  é  mais  pra  eles  se  dedicarem,  irem 
criando  costume,  né?  Que  tem  horas  que  a  gente  tem  que  
fazer  ali   conforme   regras  e  tudo.  Aí   eu   olho   a    situação   
que  eles  estão,  mas  não  é  só  ela  que  vai  contar  a  nota  eu  
vou    juntando    tudo    que    tem   pra   pegar   e  avaliar  (PE01PG).  
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(...) Me diga o que é o vestibular? (...) Meu aluno sai daqui vai se 
submeter a um vestibular, o vestibular não vai cobrar dele o menor 
centésimo em nota? Não vai cobra dele, não vai ser feito de uma 
forma é..., de exercícios? De nota? De prova? Ele não vai ter que se 
submeter  a  ela? Porque  a  vida  vai  cobrar  dos  meus  alunos 
testes,  provas  e  eu  acho  injusto  que  eu  não  prepare ele pra 
isso. (...) Aqui a gente combinou, assim, olha: a gente faz, a gente ver 
o aluno, a gente observa, a gente olha os cadernos, olha os 
exercícios,  olha  a  interpretação   que   a  gente  faz  é... oral,  mas  
a   gente   também   faz  um   teste  por  conta  que  a  vida  vai  
cobrar   isso   dele   e  ele   tem  que  tá   preparado,  né?   E  a   
gente  não  tá  preparando  ele  só  para município,  só  pra  sala  de  
aula,  a    gente  prepara  o  aluno  da   gente   pra  vida  (...)   (P19G). 
 
 
 

 
 

  Como observamos, os instrumentos avaliativos expressos por meio de provas 

têm seu uso reforçado pelas professoras entrevistadas devido às exigências de  

avaliações institucionais53 como a Provinha Brasil  o SAEB e  exames a exemplo  

dos vestibulares,  no  intuito  de evitar o fracasso e as inúmeras conseqüências 

deles sobre todos. Para Esteban (2005), o encaminhamento da uma prática 

avaliativa tomado nessa perspectiva reduz, muitas vezes, a riqueza e a 

complexidade dos processos de aprendizagem e de ensino visto que os alunos 

passam a ser submetidos, ainda que inconscientemente, a um massacre 

propedêutico. Os professores sofrem uma limitação em seu trabalho já que 

avaliação passa a ser atravessada por uma pedagogia do exame em que a ênfase é 

posta nos resultados alcançados e na possibilidade de sua quantificação. A 

professora Clara, por exemplo, sinaliza nessa direção ao afirmar ter intenções de 

fazer  uso  da  prova  para  atender  tão-somente  exigências  desse  contexto social: 

 
Eu ainda não utilizei a prova porque eu queria ver primeiro como é, 
como é que foi feita a provinha Brasil, né? Eu tô com um exemplar em 
casa, né? E a gente, a gente pretende fazer um estudo dela como foi 
feita porque eu sei que, que a professora leu essa prova. Ano 
passado quando a prova foi feita veio um estranho, né? Uma pessoa 

                                                 
53 O Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), elaborou um conjunto de instrumentos avaliativos, a exemplo da Provinha 
Brasil e o  Sistema  de Avaliação da  Educação  Básica (SAEB),  para  gerir  informações  sobre  a  
realidade educacional.  A  Provinha  Brasil é  uma  avaliação  diagnóstica  que permite identificar o 
desempenho de alunos em processo  de alfabetização  no  2º  ano  de  escolaridade  do Ensino 
Fundamental. Já o SAEB avalia os alunos  matriculados nos  últimos   anos  do  Ensino  
Fundamental. Os exames  de  vestibulares, em  contrapartida,  aferem  os  conhecimentos  adquiridos  
no  Ensino  Fundamental  e  Médio sendo o principal meio de acesso ao  ensino  superior   no   Brasil. 
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que não era da escola aplicar essa prova, então, as crianças ficaram 
muito nervosas que sabiam que era uma prova, que elas estavam 
sendo  avaliadas  e  que não  era  a  professora  delas  que ia, ia 
fazer  essa  avaliação. (...) eu  não  realizei  esse  tipo de  atividade,  
mas   vou   olhar   a   Provinha  Brasil,  eu  tô tentando  fazer  
algumas  atividades54  no  molde,  por  exemplo,  marcar,  marcar  “x”  
então    eu   boto  no  quadro  as  atividades  pra  eles  já   
começarem   a    saber   que  ali   eles   tem  procurar   a  resposta   
pra   marcar   o  “x”,  mas  a   prova   mesmo   ainda   não  (PC06PG). 
 
 
 
 

  Em outro estudo (ESTEBAN, 1999) afirma que a avaliação da aprendizagem 

vem sofrendo redefinições no contexto escolar em função da construção de várias 

propostas direcionadas para o âmbito educativo. Partindo dessa premissa, a autora 

delineia  três alternativas dentre as quais destacamos o retorno ao padrão rígido 

pela  avaliação  quantitativa. Analisando a implementação de processos de 

avaliação definidos pelo MEC55, para todos os níveis de escolarização, a autora 

destaca o seu equívoco ético para o processo educativo. Isso porque, embora tais 

políticas avaliativas estejam pautadas num discurso que prima pela “qualidade da 

educação” têm constantemente pressionado o professorado a valorizar o 

quantitativo  como  “dar  todo  o  conteúdo”  do  programa  até  o  final  do  ano  para  

que  se  possa cobrar num tempo previsto o que foi ensinado. Isto é, melhor 

controlar e classificar o rendimento do aluno. Assim sendo, Esteban (1999)  destaca: 

 

A avaliação se revela um ‘mecanismo de controle’ dos tempos, dos 
conteúdos, dos processos, dos sujeitos e dos resultados escolares. O 
estabelecimento de uma avaliação nacional pressiona no sentido de 
homogeneização curricular, pois todos os alunos e alunas devem ter 
acesso a conteúdos iguais para que tenham as ‘mesmas 
oportunidades’ num processo de avaliação padronizado. A dinâmica 
da sala de aula está limitada aos procedimentos que possam 
favorecer a produtividade (p. 12). 

                                                 
54 Durante nossa permanência na sala da professora Clara, observamos esse tipo de proposta 
apenas nas atividades direcionadas para casa. Estas, por sua vez, pareciam não ter validade 
enquanto instrumento avaliativo já que eram solicitadas em função da cobrança dos pais  dos  alunos.            
 
55 O MEC continua cada vez mais incisivo nesse aspecto com o Plano de Desenvolvimento da 
Educação/PDE que ao combinar os resultados de desempenho escolar (Prova Brasil) e os resultados 
de rendimento escolar (fluxo apurado pelo senso escolar) num único indicador de desempenho de 
qualidade - IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) - tem promovido profunda 
alteração na avaliação da Educação Básica. Isso porque, o censo escolar passa não mais a ser feito 
por escola, mas por aluno (Programa Educacenso), o que têm levado os professores a ficarem a 
mercê dessa nova sistemática de avaliação visto que a divulgação desses resultados permitem a 
identificação  de  boas  práticas,  que  valem ser  disseminadas  ou   insuficiências  no fazer   docente.           
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  Observamos, portanto, que implementação de processos como os de 

avaliação institucional generalizados para todos os níveis de escolarização vêm 

exercendo um forte controle no trabalho docente do professor que tem se utilizado 

da prova como forma de preparar os alunos para vida. No entanto, as professoras  

destacam que ao fazer uso desse instrumental sempre buscam viabilizar a 

concretização de uma prática que valorize as aprendizagens anteriores dos alunos a 

fim de que elas sirvam como base para a construção de novos saberes os quais 

devem ser construídas levando em consideração as peculiaridades de seu 

desenvolvimento. Ou seja, embora as professoras busquem atender as exigências 

postas pelas avaliações externas, elas afirmavam levar em conta o caráter reticular 

do processo de aprendizagem na dinâmica avaliativa. A respeito do papel das 

práticas cotidianas escolares na construção das representações sociais Gilly (2001) 

é esclarecedor quando, com base nos resultados de diversos trabalhos junto a 

diferentes  grupos  populacionais  que  tem  relação com a instituição escolar, afirma:   

  
as representações sociais, enquanto sistemas autônomos de 
significações sociais, são o produto de compromissos contraditórios 
sob a dupla pressão de fatores ideológicos e de imposições 
relacionadas ao funcionamento efetivo do sistema escolar. O peso 
destas últimas parece ainda mais forte, tendo em vista que os 
indivíduos são diretamente afetados pelas - ou implicados nas - 
práticas cotidianas (p. 337).    

 

  O terceiro aspecto abordado, verificação de conhecimentos e cobrança 

dos pais , envolve a constatação das aprendizagens conquistadas pelos alunos e a 

necessidade social de prestação de contas à família das crianças. Assim, as 

docentes além de buscarem constatar o desempenho dos alunos, atribuíram à 

cobrança que os pais fazem acerca da prova/testes ou certas atividades 

semelhantes às trabalhadas no dia-a-dia a razão para estarem realizando avaliações 

mais formais. Nesse  sentido, uma  delas  afirma: “(...)  a prova é só mesmo, eu 
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acho, para mostrar aos pais e pra você vê como é que ele [os alunos] tão se 

comportando em uma situação prática, né? (...)” (P05G); Uma outra professora 

destaca:  “Eu acho que vai servir muito pra isso, não só pra mim que tô no processo 

de ensino (...), mas pros próprios pais que, às vezes, não olham todas as atividades, 

não  olham  todos  os  cadernos, nem os livros em casa, mas se pegar uma 

avaliação do  semestre vai identificar realmente se ele [o aluno] avançou ou não 

avançou” (P10G). Outros trechos de fala reforçam essa justificativa das  professoras: 

 
 

(...). Só esse, assim, de ser uma coisa mais palpável, mais prática 
para os pais compreenderem, né? Vê como é que tá a situação 
porque tem aqueles pais que, são poucos, que a gente mantém 
contato diário e que eles olham o caderno dos meninos, estão 
sempre  observando, mas  são  muito  poucos. Muitos,  infelizmente, 
a  gente  só  conhece  justamente  nesses  períodos  de  reunião  que 
você  vai  conversar   aí   é   justamente   a   prova   ajuda   aí   
porque ele vai ver, vai ver como  o  filho tá né, a  situação (...) (P05G). 
 
Eu ainda faço, assim, umas avaliações até pra uma satisfação pros 
pais porque pela cultura deles, eles acham, não acham... eles não 
acreditam que se não fizer prova a gente tá acompanhando, eles não 
acreditam. Mesmo que, assim, todas as tarefinhas que eles fazem eu 
junto, depois em mando mesmo, assim, eles não acreditam. Então, 
agora mesmo eu tô botando aquela provinha convencional, eu mostro 
a  eles  depois  que  termina  porque  a  gente  tem  que  mostrar 
porque  aí eles ficam satisfeitos, mas, ainda tem os que cobram ainda 
nota, né? Aí  eu  coloco  assim:  muito  bem!  Bom! Razoável! Precisa 
melhorar!   Converso  com   o   pai,  falo,   entendeu?  (...)  (P14CPG). 
 
 
 
 

A partir das falas acima descritas podemos afirmar que embora as 

professoras não neguem a confiabilidade de outros instrumentos para avaliar os 

alunos, conforme já evidenciamos, consideram ser a prova o instrumento de 

“prestígio social” que possibilita verificar de forma mais concreta a capacidade de 

expressão do conhecimento dos alunos. Mostram, ainda, que os pais se mantêm 

resistentes às posturas mais avançadas de avaliação e que a prova ainda se 

apresenta para eles como um “porto seguro” que comprova tanto as aprendizagens 

consolidadas pelos alunos, quanto o comprometimento do professor com o  

processo educativo. Nessa perspectiva, podemos depreender que a prova quase 

nunca é questionada, pois além de supostamente comprovar com eficiência 
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resultados finais funcionam “como redes de segurança em termos de controle  

exercido  pelos  professores  sobre  seus  alunos,  das  escolas  e  dos  pais  sobre 

os   professores,  do   sistema    sobre   suas    escolas”   (HOFFMANN, 2003, p. 22). 

     

Estudos como os de Batista (2006) voltaram-se a investigar a utilização da 

prova como instrumento avaliativo. Ao observar a utilização desse instrumental em 

educação matemática numa escola da rede privada de Brasília/DF, a autora 

corrobora com nossos achados ao afirmar que a  prova continua a ser o   

instrumento de  avaliação que dá ao professor um estado de quietação. Isto é, 

segurança quanto à possibilidade de esse instrumento atestar a capacidade e 

expressão de conhecimento do educando. Mostra também  que, muitas vezes, o  

professor  sofre  pressões  sociais   para  manter  padrões  de  avaliação  que nem 

sempre condizem com suas concepções sobre o que é ensinar, aprender e avaliar  

em matemática. Isso porque, os pais ao conceberem a  prova  como  um 

instrumento de  precisão  na  aferição  de  aprendizagens,  estaria  a   pressionar  a  

escola  para  que  a  ação  docente  se adapte  aos moldes do mercado de  trabalho. 

  

  Os resultados do estudo de Portugal (2007) que analisou as representações 

da prova nas práticas e discursos de professoras da 4ª série do Ensino Fundamental 

também corroboraram com nossos achados. Segundo a autora, a ênfase atribuída à 

prova ocupava lugares distintos no imaginário das docentes: apego e rejeição. Isto 

é, enquanto algumas professoras afirmavam ser a prova mais um dos instrumentos 

inseridos no contexto escolar, outras, ao mesmo tempo em que justificavam rejeição 

a esse instrumento alegando sua aplicação apenas para contemplar o desejo dos 

pais, não  escondiam  que, caso  não utilizassem a prova ao término de cada 

período de estudos, a sensação que tinham era de incompletude de sua prática 
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docente. Assim,  embora  elas  assegurassem  usar  a  prova  para  satisfazer  os  

pais,  não  negavam   o  seu  caráter  certificador   das   aprendizagens   dos  alunos.             

 

  Corroborando com as nossas discussões, os estudos acima mostram que a 

garantia de vir avaliando as aprendizagens da melhor forma encontra-se atrelada a 

prova como instrumento avaliativo. Os resultados deixam entrever, ainda, que o 

prestígio social atribuído pelo professor a esse instrumento encontrava intimamente 

relacionado não apenas às suas representações sociais de prova, mas também, à 

pressão social exercida pelos pais na organização do trabalho docente. Nesse 

sentido, é pertinente chamar atenção para a prática de aplicar e coletar tarefas  

como forma de apenas mostrar aos pais ou cumprir uma exigência burocrática, pois 

caso o professor não analise o sentido atribuído aos instrumentos que elabora eles 

servirão apenas para “notificar o aprendente, supostamente quantificar as suas 

respostas  e  posicioná-lo  numa  ‘hierarquia  de   excelência’”   (SILVA, 2004, p. 69).         

 

  O quarto aspecto destacado pelo grupo de professoras para estarem 

realizando uma avaliação mais formal, cobrança dos pais e autonomia , diz 

respeito a necessidade de dar retorno aos pais das aprendizagens efetivadas pelos 

alunos e, também, de observar o que o educando é capaz de fazer de forma 

autônoma, sem  intervenção do professor e  colaboração de seus pares. É válido 

salientar que do grupo de professoras entrevistadas uma delas destacou apenas a 

autonomia   como  elemento  justificador  para estar aplicando provas juntamente 

aos  alunos. Isto  é, afirmou  avaliar  seus   alunos   com  o  intuito  de  verificar  

quais  saberes  estavam  consolidados  em  suas  estruturas  cognitivas  a  partir  do 

que  o  aluno  consegue  fazer  sozinho. Os  trechos  abaixo    mostram  de  que 

forma  os  aspectos,  acima   evidenciados,  perpassam   as  falas  das   professoras:   
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Olhe, o meu interesse em fazer a prova é vê-los com autonomia 
fazendo é..., realizando aquelas atividades que a gente já faz 
rotineiramente,  mas  que  é  preciso  tá  olhando  que  eu  vou   muito 
junto,  que eles  interagem  muito. Eu  queria  ver  se  sozinhos,  eles 
sozinhos  se  eles  estavam  conseguindo  aqueles  objetivos  por  
isso  que   eu   prefiro   que, fazer   esse   tipo   de   avaliação (P07G). 
 

As atividades que eu coloquei foram atividades que eu gostaria que 
os alunos já estivessem fazendo com autonomia, sozinhos e aí 
quando você pega e vai dá uma estudada nelas você vai ver que os 
a..., alguns alunos chegaram nesse nível de ter autonomia, de fazer o 
nome da escola só, o nome dele só, é..., pelo esquema, né? Que tá a 
atividade montada ele já sabe que, apesar de não lê, a maioria não 
lê, mas, já sabe deduzir do que se trata aquela atividade e: tia! Não é 
assim que faz? É. E você pode ver que tem aluno que tá no nível bem 
elementar   ainda. Eu  acho  que  vai servir muito pra isso (...) (P10G).  

   

  Embora a prova seja um instrumento a partir do qual é possível obter 

indicativos do grau de autonomia dos alunos frente à resolução dos conteúdos 

avaliados, é válido dizer, conforme preconiza Vygotsky (1984), que aquilo que o 

educando faz com a assistência de outrem é bem mais indicativo de seu 

desenvolvimento mental do que aquilo que ele consegue fazer de forma 

independente. Na tentativa de ampliar sob esta ótica a reflexão acerca do processo 

de  avaliação,  Esteban (1999)  recorre  ao  conceito  de  “Zona  de  

Desenvolvimento Proximal” introduzido por Vygotsky e diz que,  por ser nesse 

espaço onde os conhecimentos encontram-se em construção, deve haver 

intervenções  pertinentes  do  professor  e  seus  pares  de  modo que o grupo-

classe  possa  vir  a  desencadear  novas maneiras de pensar e construir os  

saberes   estabelecidos  pela  aprendizagem   escolar. Isso  porque,  esse   conceito:  

 
Ressalta a natureza coletiva, compartilhada e solidária do 
conhecimento, além da riqueza da heterogeneidade, pois em 
cooperação os sujeitos revelam seus conhecimentos potenciais, 
desenvolvem novas potencialidades, articulando um processo 
permanente de ampliação dos conhecimentos. Forja novos olhares 
para o movimento de construção de conhecimentos, indica outros 
caminhos para o processo ensino/aprendizagem, sinalizando uma 
perspectiva interessante para se repensar a avaliação: o abandono 
da  classificação  dos  conhecimentos  já  consolidados, e  a  busca 
dos  processos  emergentes,  em  construção,  que  podem  anunciar  
novas possibilidades de aprendizagem e de desenvolvimento 
(ESTEBAN, 1999, p. 19).   
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  Expostos os motivos que levaram o grupo de professoras  a estarem 

realizando com certa periodicidade provas escritas ou atividades semelhantes às 

trabalhadas no dia-a-dia, procuramos nos informar frente ao grupo de professoras 

se, o uso desse tipo de avaliação mais formal, provocava alguma mudança em sala 

de aula. As  professoras  afirmaram  trabalhar  a questão do silêncio, solicitar 

sempre  sua realização individual sem ajuda dos pares e, de modo geral, 

destacaram promover mudanças estruturais (espalhar bancas, separar alunos etc.) 

para  obter  informações  mais  fidedignas  das  aprendizagens  dos  alunos. É  

válido  salientar  que, apesar  das  alterações  do  ambiente  da  sala  decorrentes 

das   situações   de   prova,   as   professoras   não   atribuíam   a   tais   mudanças  

um   caráter    ritualístico,   como    nas   situações   mais   tradicionais    do    avaliar.     

 

  Quanto às mudanças observadas junto aos alunos, um grupo de professoras 

afirmou que eles não apresentavam nenhuma mudança evidente em seu estado 

emocional, pois não lhes era revelado que estavam sendo submetidos a uma 

avaliação mais formal ou, ainda, porque alterações emocionais se afigurariam 

apenas se conduzida a uma situação fora da normalidade escolar (anúncio de 

provas, atribuição de notas, ameaça de retenção etc.), o que não acontecia. Em 

contraponto, outra parte significativa das professoras revelou que, quando submetia 

os alunos às situações mais formais de avaliação, havia alterações emocionais no 

grupo-classe, cujo sintoma mais evidente era o nervosismo, sendo que os demais 

aspectos  mostravam-se como conseqüência desse processo (distonia, choro, 

ansiedade etc.). As docentes revelaram, ainda, que a alteração no estado emocional 

dos alunos em “dias de prova” permanecia mesmo quando elas buscavam 

desvencilhar  a  representação  agressiva  e  ameaçadora  desse  tipo  de avaliação:     
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É.  Mesmo   elas  novinhas  muitas  ainda  guardam  essa  questão  
do  medo, do  medo. Mesmo  que  eu diga: Não,  não  é  pra  ter  
medo!  Mas,  eles,  eles  têm,  ainda   têm   medo  de fazer  prova, 
tem   medo,   antiga   prova,  né?  E   mesmo  as  mães  ficam:  vai  
ter  prova  professora?  Vai   ter   prova?   Eu  digo:  é  uma  
avaliação.  Mas,  eles   têm  medo  ainda  de  fazer  prova  (P14CPG). 
 

 
 
 

Eles se sentem ansiosos, né? Mesmo eu dizendo a eles: olhe, isso 
aqui não é nota, não vai pra caderneta, é só uma forma de saber se 
vocês aprenderam é..., ou o que vocês aprenderam e o que vocês 
não aprenderam ou as dificuldades que vocês têm e uma forma 
também de vocês treinarem a escrita daquilo que vocês pensam, né? 
Porque, às  vezes,  eles  até têm as idéias deles, mas eles não 
sabem colocar  no papel  e  aí  quando  eu  vejo,  quando  ele  tá  
tentando   explicar   alguma   coisa   eu   vou   saber   avaliar  mais  
ou   menos   como  ele,   como   é  que   ele   tá   desenvolvendo    o   
raciocínio.   Mas,   eles   se   sentem   ansiosos...  sempre    (P17PG).   

 

   
 

  Esses nossos resultados encontram certa semelhança com o de Ferreira 

(2002) que ao estudar entre um grupo de professores as concepções de aspectos 

subjacentes à avaliação, dentre os quais, o estado emocional dos alunos “em dias 

de prova”, mostrou que para os docentes a situação emocional dos alunos era 

alterada quando submetidos a avaliações formais. Apontando como elemento 

principal dessa mudança o “nervosismo”, a autora evidenciou, ainda, que, para os 

professores, os motivos  responsáveis  por  esta  alteração  tinha  como  fundamento  

maior o medo da reprovação. Podemos entrever que essa representação dos 

docentes pode estar atrelada ao entendimento de que a categoria “prova” ainda 

esteja sendo inserida pelos alunos em antigas práticas avaliativas manifestando-se, 

desta forma, em decorrência de uma ação punitiva e não auxiliar na   aprendizagem. 

   

  Frente às questões postas, podemos afirmar que quando nos reportamos ao 

processo de avaliação manifesto no contexto escolar é quase sempre a imagem da 

prova que se afigura como o instrumental maior e terminal da prática educativa, no 

qual os professores se limitam a classificar os alunos. Diante desse contexto, de 

como a avaliação da aprendizagem vem sendo vivenciada em grande parte das  

escolas  alguns  professores demonstram vir se convencendo da quase nula 
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validade  da  prova  com  instrumento  de  acompanhamento  contínuo  dos 

educandos. Três do grupo de  professoras entrevistadas, por exemplo, destacou  

uma  visão descompromissada  desse  instrumental  com  o  aspecto  pedagógico 

evitando, desta   forma,  esse  modo  de  se  proceder  em   avaliação   por  

concebê-la como  mecanismo  de  classificação .  Vejamos  uma  das  falas abaixo: 

 
 

(...) no dia-a-dia eu tenho outros instrumentos muito mais acessíveis, 
muito mais próximos e são menos angustiantes, né? Assim. Veja, no 
início eles tinham aquela cultura do estudar para a prova, entendeu? 
Hoje é prova? Hoje é prova? Aí o que é que eu diria, né? Todo dia 
você prova alguma coisa pra você e pra alguém, então, todo o dia é 
dia de prova, né? Então, o que é que a gente vai provar hoje? Vamos 
investigar pra saber o que a gente vai provar hoje? Entendeu? Então, 
essa coisa da prova como um instrumento final ou como instrumento 
único, a prova como instância última, né? Vou estudar pra fazer uma 
prova! Eu acho que isso não é o mais relevante. É diferente quando 
você tá num processo seletivo é..., classificatório pra exame, né? 
Você sai disputando severamente uma vaga pra alguma coisa, tem 
que encontrar um meio de resolver o conflito coloque a prova, né? 
Mas, na escola básica onde a, a grande maioria não tem as 
condições pra tá voltada pra o livro, investigando, discutindo, 
pesquisando, você colocar todo o peso da aprendizagem na prova! 
Eu, particularmente, acho  isso  meio  angustiante.  Aí  acho  que 
mais  motivador você  estudar  pro  todo, né?  O  que  é  que  a  gente 
prova  hoje?  A  gente  prova  hoje  que  consegue  ler  um  texto 
todo?  A  gente  prova  hoje  que  consegue  perceber  o  que  o  texto 
queria dizer? A gente  prova hoje  que  é  capaz  de  resolver  uma 
situação  que  não  tava  projetada,  mas  que  a  gente  vai  dá  conta 
dela?  Assim,  esse  ato  de  provar  para  o  outro  como  uma  ação 
diária,  né?  Uma  questão  de  vida  e  não  um  fim, né? Terminal.  
Eu   vou   estudar,   estudar  para  a  prova,  vê  que  coisa!  (P12PG). 

   

  A fala da professora acima, assim com as outras duas, apontaram para uma 

prática avaliativa que seja capaz de reunir informações consistentes dos alunos de 

modo a lhes ser possível acompanhar cotidianamente seus avanços, conquistas e 

dificuldades ao longo do percurso escolar. Para tanto, questionaram a validade das 

práticas avaliativas que adotam a prova como instrumento para estarem 

acompanhando processualmente o percurso de aprendizagem dos alunos já que 

existem instrumentos mais consistentes para promover o crescimento e atender as 

reais necessidades dos mesmos. Para esse pequeno grupo, a prova é 

compreendida como um poderoso instrumental que, na maioria das vezes, não 
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corresponde ao conhecimento do aluno, pois se resume a um momento definido do 

processo   educativo   cuja   pretensão   maior  é   selecionar  e  classificar  a   turma.      

   

  Do grupo de entrevistadas, duas outras docentes também se mostraram 

contrárias a fazer uso da prova para estarem avaliando diariamente seus alunos, 

tendo em vista a filosofia de ensino da rede . Sob suas óticas, a proposta de ciclos, 

herdeira de uma postura progressista, que propõe alterar os tempos e os espaços da 

escola para atender a diversidade e ritmos dos alunos, estaria configurando-se 

através de uma avaliação que extrapola a idéia de que o desempenho do aluno seja 

verificado através de provas. Nessa lógica, a implementação dos ciclos, ao prever 

uma organização do trabalho escolar em novas bases, estaria requerendo o uso de 

instrumentais que fornecessem informações mais consistentes sobre o processo 

educativo e que ajudem o aluno a avançar em seu percurso escolar. Partindo 

desses parâmetros, uma das docentes extrapola os princípios norteadores da 

proposta  e  afirma   não  fazer  uso  da  prova  por  ser  este  um  princípio  de  rede:  

  

É da rede. É da própria instituição. Da própria proposta da rede, não 
é? Que não vê a avaliação como um instrumento de..., a prova como 
um instrumento de avaliação, certo? Porque ela está avaliando um 
determinado momento, não é? A criança quando, até a gente mesmo, 
adulto, né? Quando escuta a palavra: prova! A gente fica com muito, 
até o nervosismo mesmo, né? Essa questão... Então, a gente 
abomina esse termo de prova embora que determinados momentos a 
vontade existe até... é... é uma forma que existe culturalmente que já 
foi introjetado neles essa questão de prova, né? Então, eles ficam até 
querendo: prova! Então, a gente às vezes tenta é... conscientizá-los 
de que isso não vai medir, não medir o seu conhecimento que não é 
isso que a gente quer. Mas, pra eles o importante é fazer, é realizar 
uma prova pra obter uma nota, né? Isso ainda tá muito presente, a 
gente sente aqui, mas, é... é... aí onde eu disse que tem 
determinados  momentos  que  dá  vontade  realmente  da gente 
parar e dizer: É prova que vocês querem? Então vamos fazer uma 
prova! Mas, a gente sabe que não é esse elemento prova que vai dá 
a  gente condições de avaliar a criança no processo deles de 
aprendizagem   e   sim   um   conjunto   de   fatores,  né?   (P16CPG). 
 

 

  É sabido que o regime de ciclos ao propor uma nova organização de tempos 

e espaços em função da aprendizagem efetiva dos alunos requer do professor o 

desenvolvimento de práticas avaliativas permanentes e compatíveis com a 
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pluralidade dos processos de aprendizagem. Nessa perspectiva, a prova como 

instrumento único e voltado tão-somente para a verificação do grau ou nível de 

desempenho dos alunos passa a ser severamente contestada. Em função das 

críticas que reincidiram sobre a prova, a professora supracitada, afirma ter abolido 

esse instrumental da dinâmica escolar por acreditar que ela, por si mesma, 

representaria um momento terminal do processo educativo. O que percebemos é, 

pois, um mito criado em torno da prova, pois da mesma forma que alguns 

professores  defendiam a idéia de que não reprovar significa não avaliar, 

observamos na fala dessa docente que a política de ciclos abomina o uso  da  prova.                

 

  A forma como as professoras se reportaram ao discurso atual que preconiza o 

uso diversificado dos instrumentos avaliativos reforça a idéia de que, de fato,  elas 

estão se apropriando das discussões que perpassam as novas abordagens do 

avaliar, a exemplo de como se configuraria a avaliação numa perspectiva 

processual.  Entretanto, a afirmação da maioria das professoras de que utilizavam 

provas ou atividades semelhantes para estarem avaliando periodicamente os alunos 

dá a impressão, à primeira vista, de que elas compreendiam essa prática como um 

momento terminal, produto da aprendizagem escolar. Essa nossa impressão é 

reforçada, ainda, quando elas sinalizaram que o que as fazia realizar as provas era 

basicamente a necessidade de verificar a aprendizagem de determinado conteúdo, 

sem mostrar preocupação com a retomada dos conteúdos que não foram bem  

compreendidos. Além disso, avaliar formalmente o aluno para atender exigências   

dos pais e sociais mais amplas contraria o que está posto como avaliação de  

caráter processual, tal  como  nos  foi  indicado  em  vários momentos da  entrevista.  

  
 
 
 
 

  Colocando em relevo os usos feitos dos resultados da prova, bem como as 

decisões e encaminhamentos tomados a partir delas, ousaríamos afirmar que esse 
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grupo de professoras parece estar contrariando o sentido de processo inerente a 

avaliação de bases formativa. Em relação ao grupo menor de docentes que afirmou 

não fazer uso desse instrumento avaliativo, podemos afirmar que, embora venham 

evitando ou tenham a extinguido da dinâmica escolar, tal postura não significa por si 

só, que elas tenham abolido ou superado os sentidos e intenções de uma avaliação 

mais tradicional. Nesse sentido, podemos depreender que as abordagens mais 

tradicionais do avaliar ainda predominam na estruturação das representações 

sociais das professoras. Isso nos faz pensar que, a despeito das orientações do 

discurso  oficial, formação  acadêmica  etc., que as professoras ainda não 

imprimiram  mudanças em suas práticas avaliativas em grau suficiente para que 

suas  representações de avaliação processual se  configurem  como um 

componente  que   se   realiza   diariamente,  a   cada  instante  na dinâmica escolar.                       

 

 

 

  Esses conflitos e dificuldades analisados à luz da Teoria das Representações 

Sociais nos permitem retomar dois processos destacados por Moscovici (2003) na 

construção dessas representações: ancoragem e objetivação. Ancorar significa 

trazer para categorias e imagens conhecidas o que não está ainda classificado e 

rotulado. A objetivação refere-se ao processo pelo qual se cristaliza uma 

representação. Através desses processos, podemos dizer que embora o grupo de 

professoras dê indicativos de não fazer uso da prova, tal como acontecia na vigência 

das abordagens tradicionais e afirme incorporar outros instrumentos avaliativos para 

realização de  uma  avaliação  processual  dos alunos, o que observamos é que 

esse conhecimento parece estar sendo usado de forma difusa e pouco consistente. 

Isso revela  que  essas  professoras  estão  vivenciando  um processo de 

ancoragem, pois  a  teoria  e  suas  implicações  pedagógicas  acerca  do  avaliar  

não chegaram a ser objetivadas por essas profissionais em suas práticas avaliativas.      
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  4.2.3 Práticas de correção tecidas na dinâmica do  processo avaliativo 

 

  Conforme já apontamos, a conquista de uma nova cultura avaliativa passa 

necessariamente por uma revisão da função que o erro cumpre no processo de 

ensino e aprendizagem. Isso porque, o erro concebido sob uma ótica construtiva 

precisa sugerir um olhar mais abrangente à sala de aula de modo que possa ser 

utilizado como um indicador privilegiado para dar uma ajuda personalizada ao 

percurso escolar do aluno. Não podemos perder de vista, entretanto, que essa 

mudança de postura não é algo tão simples visto que durante muito tempo o erro se 

configurou como expressão de pecado. Em decorrência dessa compreensão, os 

erros cometidos pelos alunos ainda tem sido informações que, usualmente, resultam 

em meras apreciações por parte do professor que ao proceder a uma correção 

imediata e irrefletida de  suas  tarefas reduz o ato de avaliar a momentos  estanques.   

  

  Na tentativa de superar uma concepção de avaliação onde o acerto é 

valorizado na escola e o erro punido em todas as circunstâncias, muitos professores 

têm buscado ultrapassar a sistemática tradicional do avaliar, que pautada na simples 

constatação dos erros tende a conduzir, imediatamente, o educando a resposta 

certa. Desse modo, os erros cometidos pelos alunos passam a ser interpretados não 

como algo a ser evitado, mas evidências de um conhecimento em processo de 

superação, cujos alunos ao pôr em jogo as mais variadas hipóteses construídas 

acerca de um dado objeto de conhecimento vão aprimorando sua forma de pensar a 

realidade que o cerca. As professoras entrevistadas, de modo geral, sinalizaram 

nessa direção quando destacaram que suas práticas de correção vêm se revelando 

na tentativa de inverter a hierarquia tradicional onde o erro apresenta  um  caráter  

cirúrgico   que  precisa   a  todo  custo  ser  eliminado do processo de aprendizagem:           
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Oh, eu tenho tentado ver o erro como uma possibilidade de, de 
reorganização, né? Sair daquela estrutura de errou, eliminou, né? 
Assim, errou aí o que é que eu faço agora? Errei em quê, né? (...) Aí, 
por exemplo, na, na, no domínio da escrita, produção textual, 
marcação de parágrafos é um elemento que tem sido estimulado, 
mas  se  você  dá  um,  uma  atividade  inicialmente  para produzir em 
muitos momentos o parágrafo não se apresenta espontaneamente aí 
se   eu  fosse  considerar,  né,  o   erro   como   um   elemento  um,  
um  definidor  absoluto  eu  diria:  errou  acabou,  não   tem  mais 
jeito,  né?  Mais  aí  o  que  é  que  eu  tenho  que  ver?  Que não é 
uma  situação  fácil, né, porque  você  organizar  parágrafo  é  você 
organizar  pensamento,  organizar   pensamento  não  é  uma  coisa  
simples. Então,  vamos  de  novo,  vamos  de  novo,  então,  assim,  o  
erro  eu  me  esforço,  né, pra  ver  como  um  estágio  do  acerto,  
né?  Eu  tô   errando,  mas  o  meu  objetivo  é  reelaborar  pra 
acertar, agora, essas questões não  são  fáceis,  entendeu? (P12PG).  

 

 
(...) você sabe que antigamente o erro era marcado, era contundente, 
o aluno errava e a gente realçava esse erro. Então, os próprios 
estudos de Piaget mostraram que a partir do erro que o aluno acerta, 
que a partir do erro que você pode tirar o acerto do aluno, né? Você 
vê que o aluno vem, quando ele erra é errado você dizer: você errou! 
Vamos tentar novamente, vamos fazer novamente porque, às vezes, 
a partir do erro ele faz muito melhor depois, ele constrói. (...) Porque, 
realmente, você tem que tomar isso, a partir do erro ele fazer a 
reconstrução, nem sempre você consegue, mas a gente não pode 
ficar... Porque, antigamente, a gente enchia mesmo os cadernos: 
Errado!  Errado!  Errado!  Errado!  Errado!  Errado!  A  gente  botava  
o  ‘E’  com  todo  gás,  botava  mesmo.  Foi  uma   das   coisas   que  
a  gente  aprendeu  na  avaliação... porque  isso  vai  marcando  o 
quê? Vai  marcando  a  parte  negativa  do  aluno  e  ele  vai  
imbuindo  o  erro,  ele não  imbui  a  aprendizagem, ele imbui o erro e, 
e, e instrospectar esse erro é... é ruim  pra  ele  mais tarde (P14CPG). 

 

  A partir das falas do grupo de professoras entrevistadas, pudemos nos 

certificar de quanto o erro no contexto escolar sempre foi tradicionalmente um 

elemento negativo, algo ruim que tem como função rotular e punir os alunos por sua 

suposta incapacidade ou insuficiência de conhecimentos. As reflexões suscitadas 

pelas professoras nos revelaram, ainda, que uma nova cultura construtiva do erro  

não é uma tarefa simples já que este é um elemento fortemente arraigado no 

processo de ensino e aprendizagem e, portanto, para ser superado necessita que o 

professor  construa  novas formas de atuar sobre ele. No entanto, as professoras 

dão  indicativos  de  que  a   partir  do  crescente   debate  no  plano  teórico  sobre  

as práticas de correção, passaram a compartilhar  uma visão do erro como uma 
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ferramenta   construtiva   para  se  trabalhar  os  diferentes  raciocínios  existentes  

na   sala   de  aula  e   acompanhar,   de  forma  efetiva,   a   aprendizagem   escolar.  

 
  Nessa perspectiva, o grupo de professoras entrevistas passou a sugerir um 

olhar mais sensível e abrangente sobre as práticas corretivas que desenvolvem.  Em 

outros termos, as professoras demonstraram que os erros dos aprendentes não 

devem ser tomados simplesmente como forma de julgar seus sucessos e fracassos, 

mas encarados como passos e etapas da aprendizagem já que é de modo natural 

que o alunado toma consciência de suas contradições. Sendo assim, deixam 

entrever que acertos, erros, dificuldades e dúvidas que os alunos apresentam são 

evidências significativas de como eles estão pensando, aprendendo e interagindo 

com os objetos de conhecimento e, portanto, o mais importante é saber o porquê e 

como  o  aluno  sabe  e  não  apenas  o  que  errou/acertou. Os trechos, a seguir, 

dão indicativos  de  como  o   grupo   de   professoras  entrevistadas  afirmaram  

conceber  o   acerto/erro   frente   a uma perspectiva mais progressista de avaliação:  

 

Depende do que você considera erro, né? E do que você considera 
acerto. (...) pra gente, como a gente tá avaliando de uma forma 
diferente, é, ele na verdade, a criança não tá errando ela tá tentando, 
né? Tentando chegar no ponto que a gente estabeleceu (...), Então, 
se eu vou e escrevo, se a criança, eu peço “pato” ela escreve: ‘p’,’ i’, 
‘r’,’r’, ‘o’ e vai ler pra mim que ali é pato, ele tá pensando realmente 
que pato é escrito daquela forma ainda. Como é que, por que você 
botou essa letra, não é? Se ele botou o ‘p’ na frente, mas não, não 
escreveu da forma convencional ele já tá pensando aí: então começa 
com  essa  letra,  o  som  é  o  mesmo,  né?  Começa  a pensar 
sobre. Então a gente, a gente tem que, na forma de avaliar, da 
avaliação que a gente tá trabalhando aqui, a gente sempre vê a 
possibilidade  do  acerto,  né, nunca  do  erro  porque,  na  verdade, 
ele  tá  pensando  sobre,  ele  tá  escrevendo,  mas  ele  tá  
pensando,  ele  não  tá  colocando  aquelas  letras em vão (PC06PG).  

 

 

 

Eu acho que é importante que eles, que eles tenham consciência do 
erro, né? De que eles erraram e de que eles possam trabalhar o 
acerto através do erro. Eu acho que a gente não pode é..., é... é..., 
dizer pra eles que: não! Não tá errado não! Continue assim, né? Isso 
a gente não pode fazer. Eles têm que ter consciência do erro e saber 
que é, é natural que eles errem, que eles estão no processo de 
aprendizagem assim como eu e você, né? Mais na frente a gente vai 
errar e vai acertar e no processo de aprendizagem eles têm que 
saber que é natural que eles errem, mas aí a gente tem que mostrar 
os caminhos pro acerto, né? Mediar é, esse, esse momento que ele 
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tá pra poder é, se desenvolver e conseguir alcançar o acerto e aí 
fazer a discussão também de como era antes e de como tá agora, 
né? É..., é..., é..., antes você não sabia disso, mas agora você sabe, 
né? Então, você  não  sabe  de  outras  coisas, mas você vai 
aprender também mais na frente, no próximo ano e no outro (P17PG).    
 
 
 

  O que observamos é que os erros não têm mais a função de rotular e punir, 

mas apresenta-se como uma estratégia didática valiosa para o professor dar uma 

ajuda personalizada ao percurso escolar do aluno e contribuir para o seu processo 

de apropriação e construção do conhecimento. Essa linguagem comum ao grupo de 

docentes entrevistadas e explicitada acima no depoimento da  professora  Clara  

encontra  eco  na sua  ação  avaliativa uma vez que frente às  alternativas de 

solução construídas pelos alunos, ela buscava instaurar em sua sala de aula uma 

reflexão conjunta das hipóteses construídas pelos aprendentes como condição para 

a apreensão de um saber gradativamente aprofundado. Nessa dimensão educativa, 

Hoffmann (2005a) nos diz que “os erros, as dúvidas dos alunos, são considerados 

como  episódios  altamente  significativos e impulsionadores da ação educativa”. 

Isso  porque, “permitem ao professor observar e investigar como o aluno se 

posiciona  diante  do  mundo  ao  construir  suas  verdades”  (p.18). Em  outro 

estudo (HOFFMANN, 2003)  a  autora  complementa  afirmando  que  nessa   lógica: 

 
 
 
 
 

Uma ação avaliativa mediadora envolveria um complexo de 
processos educativos (que se desenvolveriam a partir da análise das 
hipóteses formuladas pelo educando, de suas ações e 
manifestações) visando essencialmente ao atendimento. Tais 
processos mediadores objetivariam encorajar e orientar os alunos à 
produção de um saber qualitativamente superior, pelo 
aprofundamento às questões propostas, pela oportunização de novas 
vivências, leituras ou quaisquer procedimentos enriquecedores ao 
tema em estudo (p. 61).      

 
 

  Nessa direção, as professoras destacaram como uma de suas preocupações 

acompanhar continuamente o processo de construção de hipóteses elaboradas 

pelos alunos como forma de obter pistas de como eles estão compreendendo o 

conteúdo ensinado a fim de que possam conhecer com maior clareza tais processos 
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para auxiliá-los  em sua aprendizagem de forma significativa. Assim, as docentes 

deixam entrever  nas  práticas corretivas que proporcionam situações desafiadoras e 

encorajam  os alunos a pensar por si mesmos, levantar hipóteses e testá-las, o 

papel  do  erro  seria  o  de  levar  o  professor  a  conhecer  o  pensamento  do 

aluno  possibilitando-lhe  identificar  dúvidas  e  dificuldades  no  processo  educativo 

para  favorecer  uma  regulação  competente  das  aprendizagens. Ou  seja,  

elaborar  situações   didáticas   e/ou  pedagógicas  mais   sintonizadas  com  as  

reais emergências  do  grupo-classe. É  o que  afirmaram algumas das   professoras: 

 

Eu na verdade eu olho o que ele errou, o que aluno errou, eu olho o 
que  precisa  pra  que  ele  melhore. Como que, que, qual o             
trabalho que pode ser feito pra que esse erro passe a ser um acerto. 
Tanto que, às vezes, eu não coloco um ‘x’, eu coloco em  cima  ou  ao  
lado  a resposta  correta  pra  eles  saberem.  Mas,  não  que  o  erro  
não  vá ser  mudado,  é  sempre  no  ponto  de  vista  de  superar  de  
ir  pro  caminho  que   consiga  que  aquilo  se  modifique   (PE01PG). 
 
(...) como a gente trabalha dessa forma, registrando, avaliando a cada 
dia, então, o erro na verdade pra gente é... muito construtivo, né? A 
partir do momento que o aluno erra ele tá dizendo pra gente o que ele 
ainda não conseguiu e onde a gente pode trabalhar pra que ele volte 
a fazer novamente aquilo ali e acertar. Então, o erro pra gente não é 
uma forma de medir, ele não é mensurável, ele vai ser, na verdade, 
um alerta pra gente, um aviso pra gente ver o que é que a gente pode 
fazer pra ajudar aquele aluno. Então, errar ou acertar a gente tá na 
verdade avaliando das duas formas, tô sempre buscando a 
aprendizagem. A gente nunca coloca aquele erro como uma, uma, 
uma forma, digamos assim, de, de, de dizer, dizer que ele fracassou, 
então,  a gente  não  analisa  o  erro,  não  associa  o erro ao 
fracasso. Na verdade, o erro deixa a gente a, preocupado mais ainda 
em  fazer  alguma  coisa  a  mais  com  o  aluno, entendeu? (P09PG). 
 

 
 
 
 
 

  As falas das professoras sinalizam para uma prática de correção que busca 

libertar-se de todo caráter negativo, rotulador e punitivo apontando, portanto, para a 

utilização construtiva do erro do aluno. Nessa direção, as professoras deram 

indicativos de que conhecer o pensamento do aluno a respeito de seus erros é um 

passo valioso para informa-lhes a melhor forma de reorientar o ensino e propor 

novas alternativas de apoio pedagógico. Conforme  podemos observar, o erro, até 

então, tratado  muito  genericamente  focalizado  nas  respostas  dos  alunos passa 
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a ser  orientado  para  sua  problematização. Nesse  contexto  de  mudanças, 

portanto, os  erros, as  dificuldades  e  as  dúvidas  dos  educandos tendem  a  

proporcionar aos professores maiores questionamentos sobre o ensino, 

possibilitando-lhes   identificar   com   clareza   os   obstáculos   no   aprendizado  

dos   alunos,  como   também   desenvolver   um   trabalho   diferenciado   em  sala 

de    aula    para   acompanhar,   de    forma    efetiva,    a    aprendizagem    escolar.   

         
  Conforme podemos observar, os discursos apresentados pelas professoras 

se  coadunam  ao fato  de  que o erro faz parte da trajetória escolar dos alunos e 

que o papel do professor seria, nesse caso, otimizar situações de aprendizagem. 

Essa postura embora recorrente ao grupo das entrevistadas se contrapõe a prática 

avaliativa  da  professora Estela. Ao longo  das  observações  de  seu  fazer  

docente sua postura frente às alternativas de solução construídas pelo aluno 

consistia em solicitar várias tarefas que eram corrigidas sem que houvesse a 

preocupação em conhecer o pensamento do aluno a respeito de seus erros, bem 

como de elaborar intervenções que lhes ajudasse a superar as dificuldades 

instaladas. Isso porque, o acompanhamento diário não ocorria em função dos 

conhecimentos construídos pelos alunos, mas reduzia-se a mera execução das 

tarefas imprimindo-lhe  um forte  caráter de  terminalidade  em sua prática avaliativa.    

 

  Embora sua prática tenha esse caráter, em seu discurso a professora Estela 

apela para uma visão de erro construtivo. A origem da contradição discurso-prática 

pode ser compreendida, de certo modo, através dos processos de ancoragem e 

objetivação da sua representação social de avaliação como processo, já que a 

professora  Estela  tem  partilhado  e  reproduzido  modelos  de  práticas  corretivas 

que  oscilam  entre  o  que  é  proposto  pelas  novas  tendências  e  políticas  
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oficiais e o praticado em sala de aula - modelo tradicional. Em outros termos, o 

discurso por ela proferido é inovador visto que demonstra estar 

internalizando/apropriando-se dele. Contudo, ainda abriga antigas práticas 

corretivas, fundamentadas na pedagogia tradicional o que evidencia que elas estão 

arraigadas em sua vivência e, portanto, o  discurso que ela repete é o que parece 

caracterizar o aspecto inovador de sua  prática  avaliativa no âmbito da sala de aula.     

  

 Embora a professora Estela sinalize para uma prática de bases tradicionalista, 

ela dispõe de elementos teóricos suficientes para discutir o erro sob a ótica de uma 

avaliação de bases processual, o que pode ser indícios de pressão para a 

inferência, conforme nos indica MOSCOVICI (1978). Ao descrever essa dimensão, a 

partir dos postulados de Moscovici quando versa sobre a incidência da comunicação 

nas representações sociais, Jodelet (2001) diz que essa dimensão se caracteriza 

pela necessidade que o grupo tem de “estar por dentro”, tomar posição ou obter 

reconhecimento e adesão dos outros sujeitos acerca dos “fenômenos ainda não 

familiares”. Ou seja, na perspectiva da autora, a “pressão à inferência”  diz respeito a 

necessidade que o sujeito tem de agir, tomar uma posição em tempo mínimo sobre 

um fenômeno de modo a servir a objetivos individuais e/ou grupais o que significa, 

aqui, apropriar-se  de  um  novo estatuto de erro e sua importância para a educação.  

 

  Conforme observamos, o debate suscitado acerca da avaliação passa a ser 

compreendido obedecendo a um novo paradigma que apresenta a defesa de uma 

prática avaliativa de base formativa. O campo fértil nas discussões acerca do tema 

tem levado muitos professores a se apropriarem do discurso atual presente e 

compartilharem de uma visão que enfatiza vários de seus pressupostos, dentre os 

quais,  a   revisão   da   função   do  erro  no  processo  de  ensino  e   
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aprendizagem. Nessa  direção, as  professoras,  em  sua  maioria,  demonstraram 

dispor  de  vários  argumentos  favoráveis  ao  erro como construtivo e lançaram 

mão  deles no momento da entrevista. Assim, por exemplo, versaram sobre o 

sentido  atribuído  à  noção  de  erro  e  os diferentes  tipos  de  erro  cometidos 

pelos  alunos. As  falas  extraídas  abaixo evidenciam como as  professoras estão  

se    apropriando   das   discussões   acadêmicas    e   oficiais   acerca    do   avaliar:   

 
 
 

O erro só, pra mim, né, só existe depois que você, o erro só acontece 
se você aprendeu. Se você não aprendeu pra mim não é erro. Então, 
se um aluno, eu dou pra ele um assunto e ele me demonstra até onde 
ele aprendeu aquilo ali não é erro, pra mim ele tá demonstrando a 
hipótese dele, que ele tem sobre determinado assunto, procedimento 
que foi infundado, certo? Então, só acontece erro se você aprendeu e 
errou. É o caso de você tá dirigindo: se você, eu sei dirigir se cometo 
alguma infração, eu errei porque eu sei que aqui ali não era pra ter 
sido feito. Mas, no caso, da criança que ainda tá em processo não é 
erro ele lança mão do conhecimento, da hipótese que ele tem. Agora, 
depois que, adquirido tudo isso, né, depois que você sabe que ele 
tomou conta, já se apropriou do conhecimento e ele erra aí é 
diferente realmente acontecem erros, mas erro desses do processo 
ele   lançando  suas  hipóteses  não  é  erro  são  hipóteses  (P03PG). 
 
 
 
 
 

Olhe, eu percebo o erro como, assim, em dois momentos. Existe 
aquele erro, né, que é muitas vezes porque o menino não teve 
atenção e o erro como uma forma de você buscar conhecer pra poder 
acertar, né? Quer dizer, pra eu saber o que precisa acertar, alguém 
vai errar pra eu partir do erro, né? Então, assim, eu, não, eu, eu, eu, 
particularmente, quando eu faço uma atividade eu olho muito o erro 
porque eu sei que ali eu vou ter que intervir novamente, né? Então, o 
erro como uma coisa normal que acontece com todo mundo 
independente de ser na escola em termos de nota, de conhecimento, 
(...) Errou  você  vai  voltar  com  a  intenção  de que o erro sirva 
como  uma  fonte  de  acerto, né?  Pra você  fazer  diferente (P20PG). 

 

 
 
 

     Se analisarmos a fala das professoras, destacadas acima, podemos observar 

que a primeira delas busca evidenciar a idéia subjacente que tem de erro, que para 

ela, só emerge quando o aluno já tendo se apropriado de um dado conhecimento 

não atinge aos objetivos que se está perseguindo com determinada tarefa. Caso 

ainda não tenha havido a internalização de um dado saber pelo aluno o que ocorre 

não são erros, mas um esforço de construção, que pode ser bem ou mal sucedido. A 

segunda professora, em contrapartida, faz um esforço de introduzir, ainda que de 

forma tímida, as diferentes naturezas do erro. Para ela, a origem do erro pode estar 
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associada à falta de atenção/distração ou, ainda, a não aquisição de elementos 

conceituais, o que geraria os denominados “erros construtivos”. Um outro aspecto 

ainda evidenciado entre o grupo de docentes foi a idéia de que uma mesma 

resposta pode adquirir valores diferenciados frente às tarefas realizadas pelos  

alunos por  corresponderem a  processos diferentes de aquisição do   conhecimento.        

 

  Ao buscar apresentar um entendimento de erro de bases mais amplas e 

observar sua abrangência de modo a reconhecer que existem erros e erros, 

podemos dizer que os discursos, acima, apontam para uma maior preocupação das 

professoras em demonstrar certo domínio conceitual do que vem sendo difundido na 

literatura especializada sobre as práticas corretivas manifestadas em sala de aula. A 

busca pela apropriação do “novo”, provavelmente, emerge como forma de evidenciar 

a aproximação de uma nova cultura avaliativa que se contrapõe ao caráter 

conservador das práticas corretivas caracterizada pela punição do erro. Na tentativa 

de sugerir um olhar mais abrangente ao estatuto do erro no processo de ensino e 

aprendizagem verificamos, em alguns discursos, ainda que raros, marcas 

contraditórias ao debate que tem suscitado no plano teórico o que pode acarretar  

em sérios obstáculos a prática avaliativa que se configura por sua processualidade 

em função do acompanhamento contínuo das aprendizagens dos alunos.   Vejamos: 

    
 

Não. Eu, assim, que geralmente é, antigamente, as professoras 
quando o aluno errava aí botava aquele ‘E’, ‘E’ de errado. Eu não 
costumo fazer isso, quando eu vejo que meus alunos erram alguma 
coisa eu não coloco esse ‘E’, mas, assim, eu indico pra eles: veja se 
isso aqui tá certo! Pra eles mesmos, assim, de acordo com que eu 
for, por exemplo, se for, se eu utilizar digamos, um exemplo, um 
ditado e eu falar qualquer palavra e eles escreverem a palavra errada 
aí eu observar que tá errado, depois eu faço a correção  no  quadro  e  
pergunto a eles:  quem  errou?  Aí eles mesmos vão olhar e observar. 
Erraram em quê, em que letra? Aí eu pergunto, né? Se alguém errou 
veja em que letra errou e tente consertar aí eles mesmos consertam. 
Mas, assim, eu não, não boto  ‘E’ não, eu só apenas mostro, dou uma 
luz  pra, pra  eles  que  aquilo  ali  não  tá e pergunto geralmente: 
Veja  se  isso  aqui  tá certo, se tá dá forma que eu coloquei (P04PG).  



 279

Eles têm muito medo de errar. Assim, às vezes, eles não querem 
fazer as coisas com medo de errar: não eu não sei! Eu vou errar! Eu 
acho que por conta da cobrança que é tão grande, né? Você tem que 
fazer tudo certinho que é pra a tarefa ficar bonitinha, muito... Então, 
eu converso com eles assim: “todo mundo erra”. Quando a gente 
nasce a gente não nasce andando nem falando, então, tudo isso a 
gente aprende e a gente aprende porque a gente erra, porque o erro 
realmente é isso, né? É o erro quem dá condições de a gente estudar 
pra poder aprender. Então, muitas vezes, a criança ela não tem uma 
compreensão, ela não associa uma, a letra ao som, aí não, errou! 
Mas, aí no momento que a gente começa a mostrar que não é aquela 
letra é outra ela vai começar também a aprender e a gente aprende 
errando, ninguém faz tudo correto. Você não pode chegar em 
nenhuma área da vida, independente de ser criança, ou não, se você 
não conhece aquilo e aquilo é novo pra você, a tendência é que você 
vai cometer erros. Agora, esses erros se bem direcionados podem lhe 
levar ao acerto. Mas, não é que a criança não possa errar, ela tem 
que errar pra aprender, pra, até mesmo pra se corrigir  (...)   (P18PG).    

 
 

 

  A fala da primeira professora mostra, a priori, que seu posicionamento frente 

ao erro do aluno diverge de uma postura mais tradicional do avaliar, uma vez que no 

processo corretivo sua preocupação não incide sobre a contagem de acerto e erros. 

Entretanto, ao apenas indicar os erros sem demonstrar a necessidade de uma 

reflexão conjunta sobre as idéias dos alunos, sua forma de proceder frente aos 

mesmos revela que a partir dos “modismos” do construtivismo vários mitos foram 

sendo criados e, com eles, muitos dos procedimentos adotados em sala tem sido 

extremamente perigosos. Assim, embora a professora tenha ciência do mal 

cometido com os alunos quando seus erros eram desconsiderados frente às práticas 

tradicionais, sua postura sinaliza para não valorização da produção do conhecimento 

do aluno limitando-o a repetir respostas num esforço memorístico de retenção do 

que  é  certo, sem  abertura  para  uma  discussão  dos motivos que levaram ao erro.            

 

  Em relação à segunda professora, podemos dizer que, de fato, os erros dos 

alunos devem ser concebidos como etapas significativas na sua construção do 

conhecimento e a postura do professor deve ser a de acompanhá-los a fim de que  

seus esquemas interpretativos sejam transformados em outros que dêem conta de 

questões mais complexas. Embora o erro deva ser encarado como um instrumental 
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significativo da prática avaliativa frente a qual o professor deve dele retirar benefícios 

para subsidiar o reencaminhamento de suas ações, o erro, em si mesmo, não pode 

ser apontado como condição necessária para o crescimento do aprendente, tal 

como postulou a professora. Nessa linha, Luckesi (2005) nos diz que “ocorrendo o 

insucesso ou o erro, aprendamos a retirar deles os melhores e os mais significativos 

benefícios, mas não façamos deles uma trilha necessária em nossas vidas. Eles 

devem ser considerados percalços de travessia, com os quais podemos 

positivamente  aprender  e  evoluir,  mas  nunca  alvos  a  serem  buscados”  (p. 59).  

  
 
 

  Frente às tentativas de avanço em relação à compreensão do erro como 

ferramenta construtiva, é válido salientar, ainda, que três das professoras 

entrevistadas revelaram a presença de uma prática corretiva que valoriza 

sobremaneira os acertos dos alunos em detrimento de seus erros. Essas 

professoras denunciam estarem convictas de que seu papel é, fundamentalmente, o 

de transmitir conhecimentos e verificar respostas certas e erradas ficando, dessa 

forma, nítido para o educando que aprender é substituir as respostas certas pelas 

erradas. Assim sendo, a postura das referidas professoras em termos de correção 

das atividades dos alunos nas inúmeras  situações de aprendizagem parecem 

supostamente resultar em aplicações  negativas  que  são  interpretadas  não  como  

evidências  do  estágio  de  seu desenvolvimento, mas como um elemento negativo 

que precisa ser eliminado do processo de aprender. A fala de duas das professoras 

foram destacadas  para ilustrar  uma  prática  corretiva que  aponta   nessa   direção:          

 
 
 
 
 
 

 

Olha, acerto a gente acha o máximo, né? (risos) Professor “se acha” 
quando vê os acertos (...) E a questão do erro, muitas vezes, a gente 
fica angustiado porque a gente bate na mesma tecla, todos os dias 
naquelas atividades, cria aquela rotina e o aluno vai e não aprende. 
Eu não vou mentir é um desespero. Você vai entregar esse menino 
no final do ano e você se dá conta: poxa! Será que esse menino não 
aprendeu nada? O menino tá em branco, mas, assim, quando erra a 
gente tenta enfatizar mais os conteúdos. Caso o menino tenha uma 
progressão, ótimo! Caso  não, é esperar a  prontidão  mesmo (P02G). 
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Na maioria das vezes eu percebo, assim, uma certa resistência e um 
certo acanhamento. Eu não gosto de expor os meninos, no geral, a 
erros porque eu percebo que eles ficam muito acanhados. Tem 
menino que a auto-estima é lá embaixo, então, se eu for corrigir esse 
erro eu, eu acabo com o aluno. Então, eu procuro fazer individual a 
questão,  faço  a  coletiva   depois   eu  chamo   individual  (P08CPG).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conforme podemos observar, os erros cometidos pelos alunos são 

concebidos pela primeira professora como algo que deve ser evitado a todo custo e, 

portanto, ela busca apontá-los, retificá-los, ou ainda, repetir atividades como forma 

de levar o grupo-classe a tomar consciência dos mesmos. Ou seja, a professora 

revela estar convicta de que fazer ou repetir tarefas é condição suficiente para a 

compreensão dos alunos sobre o que se executa. Essa forma de lidar com o erro 

demonstra, portanto, uma forte influência behaviorista a partir do momento em que 

se considera que o aluno irá aprender pelo simples fato de o professor conduzi-lo ao 

treino. Destaca, ainda, que caso não haja uma progressão por parte do aluno resta 

ao professor esperar pelo momento do mesmo, o que sugere, desta forma, que o 

alunado já nasce com o conhecimento pré-formado e que eles se atualizam à 

medida que  se   desenvolvem, tal  como  é   preconizado   pela  corrente   inatista56.        

 
  A fala da segunda professora também sugere que os erros cometidos pelos 

educandos são informações que parecem, usualmente, resultar em apreciações 

negativas. Seu objetivo, ao fazer uma intervenção individualizada, não é criar 

situações  para  que os educandos possam pôr em jogo suas hipóteses, mas 

apenas se preocupa em não expor o aluno em público. Podemos depreender, ainda 

da  sua fala, que o momento destinado a correção passa a existir não como 

resultado de uma  reflexão sobre  as  hipóteses  construídas  pelos  educandos,  

mas  com  a  intenção  de   penalizar   os  alunos  mediante  a  verificação  de 
                                                 
56 Segundo Rego (1995), o inatismo é uma corrente teórica que parte do pressuposto de que os 
eventos que ocorrem após o nascimento não são importantes para o desenvolvimento humano. Isso 
porque, as qualidades e capacidades básicas de cada sujeito (personalidade, hábitos, conduta, etc.) 
resultariam  de  uma  “disposição natural”  sofrendo pouca  diferenciação  qualitativa ao longo da vida.  
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respostas   certas   e  erradas  contribuindo,  desta  forma,  para  que  eles  se  

tornem   passivos   diante   da   postura   autoritária   de    correção   da    professora.  

 
 

 
 
 

  Embora tenhamos encontrado um número reduzido de professoras que 

denunciaram estar fortemente impregnada de uma tradição escolar que 

costumeiramente encara os erros cometidos pelos alunos como ausência ou 

insuficiência de conhecimentos, o que podemos perceber é que o grupo de 

professoras, de modo geral, relevou um discurso inovador que considera os alunos a 

partir de suas possibilidades reais. Isto é, as professoras sinalizaram que suas salas 

de aula vêm se apresentando como um espaço dinâmico ao colocar diante das 

dúvidas e dificuldades apresentadas pelos alunos uma prática corretiva de bases 

construtiva  e produtiva. Assim, ao  serem  identificados  os  obstáculos  variados   

no   aprendizado   dos    alunos   as    professoras   atestam   uma   preocupação  

em   possibilitar   aos  mesmos  a  socialização  de  seus  diferentes  raciocínios  

para que possam oferecer-lhes uma  ajuda  personalizada  em seu percurso escolar.        

 
  Embora preconizem encaminhar os erros dos alunos num sentido 

investigativo e reflexivo do termo, as professoras, com exceção de apenas uma 

delas, pontuaram que seus alunos tendem a encarar as dúvidas e as dificuldades 

um dos outros numa perspectiva negativa. Nessa lógica, as docentes afirmaram que 

o grupo-classe comumente discrimina uns aos outros por meio de risadas, galhofas, 

xingamentos, ou ainda, utilizando-se de variadas expressões: “Errou burro!”; “Ah tia, 

ele não sabe de nada!”; “Fulaninho não sabe ler ainda e eu já sei ler!”. Frente às 

posturas assumidas pelos alunos, as professoras, em sua maioria, afirmaram que 

buscam intervir na tentativa  de  fazê-los  compreender  que  os  erros  não 

significam   incapacidade, mas são reveladores e diferentes lógicas que se 
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manifestam   em   função   dos   estágios   evolutivos   de   pensamento   que  vão  

se  aprimorando    gradativamente.   Vejamos  as  passagens evidenciadas    abaixo:    

 
 

Eles, a  maioria  fica: você  errou  isso  que  era  fácil! Você  errou 
isso!  Eu  acertei! Eles  ainda  têm  muito  a concorrência, né? 
Querem pegar e sempre passar na frente dos outros. Mas, depois 
eles vão acostumando  a  pegar  e  não  ficar  tão  assim  porque  tem  
criança que  tá  muito  fraca, né?  Aí eles ficam: mas tirou  zero,  você  
não sabe  nada,  ainda  tá  aprendendo a  ler. Aí isso é conversado  
que  cada  um  aprende  de  um  jeito,  vai  demorar  mais tempo, 
outros aprendem mais  rápido pra não dar muito problema (PE01PG).  
 
(...) a nossa cultura ainda tá muito fechada com relação a isso, né? 
Acertou/errou, sabe/não sabe, sempre existe. Fulano não sabe ou 
não vai saber, certo? Pouco, mas ainda têm alguns alunos que, que 
têm essa visão porque também vai muito do seu tratamento do seu 
dia-a-dia. Se você também utiliza esse tipo de, de vocabulário: 
errou/acertou, errou/acertou, eles também vão pegando e se você 
utiliza um vocabulário de que, de estímulo de dizer: a gente tá em 
processo, a gente tá aqui pra aprender, todos nós estamos 
aprendendo e é aquela coisa de, de, eu digo sempre vocês nasceram 
falando?  Não!  Nasceram andando?  Não.  (...) E o que aconteceu 
que hoje vocês fazem isso tão bem? Ah, a gente aprendeu! Ah, 
então? Então, tudo isso que acontece em nossa vida, todas as 
vivências foi porque a gente foi aprendendo. Então, estamos em 
processo, todos nós  estamos aprendendo, a partir  daí, né? (P03PG).  

 
 

 

         As professoras apontam, de fato, para a necessidade de compreender as 

dificuldades dos alunos e encontrar formas de intervir que os leve a progredirem 

cada vez mais revelando, portanto, uma tentativa de alterar o estatuto do erro ainda 

fundado em procedimentos discriminatórios. Embora as entrevistadas postulem uma 

prática corretivas presente na continuidade, cabe ressaltar, frente à fala da docente 

Estela, acima registrada, que a mesma parece não se aperceber da descontinuidade 

que seu discurso estabelece com sua ação corretiva, visto que frente às 

manifestações dos alunos sua preocupação incidia na constatação de seus erros a 

fim de conduzi-los à resposta correta, reforçando, assim, o espírito de censura nos 

alunos. Quanto às demais professoras, podemos dizer que mesmo tendo afirmado 

encaminhar os alunos à valorização das respostas “erradas” de seus pares ao 

pautar-se numa concepção evolutiva do conhecimento, algumas poucas docentes 

enalteceram  procedimentos  discriminatórios  entre  os  alunos. Eis  um  comentário:   



 284

É  como  eu disse tem uns que brincam né abusam o coleguinha. 
Mas, tem uns que se empenham. Eu tenho um aluno que não lia 
nada, era só fazia as letrinhas e ela agora já tá lendo. Então, na 
questão de vamos melhorar a escrita tá certo não. Ela se empolgou 
de um jeito que eu fiquei besta ela foi até homenageada no final de 
abril eu não pode, não deveria né? (risos) Mas eu homenageio de vez 
em quando. É só uma lembrançinha. Eu boto lá na frente diz que a 
criança, assim, que tá lendo e tal pra turma aí os coleguinhas batem 
palma aí eles ficam vermelhos. É lindo! Aí ganham a lembrançinha e 
vão sentar. No final de abril foram quatro homenageados, mas aí eu 
parei  mais  com  isso  (risos). Porque  não  pode,  né? Mas,  aí  eu, 
eu  tava  fazendo, mas  aí  parei  vou  fazer  mais  não (risos) (P02G).  
 
 
 
 
 

 
 

  A fala da professora sugere a existência de um fazer docente que através de 

ações compensatórias valoriza os acertos e subestima os erros ainda tidos como 

inaceitáveis e incompreensíveis. Podemos depreender, portanto, que os comentários 

dos alunos acerca das tarefas de seus pares e o fato deles classificarem uns aos 

outros de “burros” ou “inteligentes”, por exemplo, parece vincular-se ao sentido 

discriminatório  da  prática avaliativa que vivenciam. Para Hoffmann (2003) é, de 

fato, do enaltecimento de procedimentos competitivos e classificatórios do avaliar 

que se originam “as medalhas de 1º lugar, os prêmios, as estrelinhas, os quadros de 

‘Honra ao Mérito...’  curiosamente, a escola que é um lugar onde se aprende, inverte 

a   ordem   hierárquica:  do   errado   para   o   certo   e   coloca   sempre,  por  

ordem  de preferência,  o certo e depois  o  errado  em  todas  as  situações”  (p. 76).  

 

  De um modo geral, as docentes entrevistadas demonstram vir se apropriando 

de um discurso que valoriza o erro e primam por uma prática de correção que 

ofereça suporte a um trabalho ajustado aos níveis e possibilidades dos alunos. 

Apesar de afirmarem imprimir à sala de aula uma nova cultura avaliativa, seus 

depoimentos também apontaram a preocupação de seus alunos em “acertarem”, 

bem como recriminar cada erro que seus pares cometem o que pode estar 

sinalizando marcas contraditórias nas suas práticas. Podemos depreender, portanto, 

que embora as professoras apontem, à primeira vista, para uma representação 

social de avaliação processual que prima pela continuidade das tarefas através das 
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quais o professor deve levar o aluno um conhecimento gradativamente aprofundado, 

deram indicativos de que o erro em sala de aula encontra-se mesclada às antigas 

práticas focadas na mera seqüência linear de proposição de atividades cujo 

interesse centra-se na constatação de erros e acertos. Sobre esse misto que são as 

representações  sociais, cabe  o  comentário  de   Moscovici (1978)  quando   afirma: 

 

Representar  não  consiste  somente em selecionar, completar um ser 
objetivamente determinado como um suplemento da alma subjetiva. 
É, de  fato,  ir  mais  além,  edificar  uma  doutrina  que  facilite  a 
tarefa  de  decifrar,  predizer  ou  antecipar  os  seus  atos.  Em  vez 
de  adensar  e  imobilizar  sobre  as  sociedades  a  sombra  de  uma 
experiência  ou  de  um  conhecimento  vindo  de  alhures,  formar 
uma representação deles é animá-los de duas maneiras. Em primeiro 
lugar,  vinculando-os  a  um  sistema de valores, de noções e práticas 
que confere aos indivíduos as formas de se orientarem no meio social 
e material, e de o dominarem. Em  segundo  lugar,  propondo-os  aos 
membros  de  uma  comunidade  a  titulo  de  veiculo  para suas 
trocas e  de  código  para  denominar  e classificar de maneira clara 
as partes do seu mundo, de sua história individual ou coletiva (p. 27). 

 
 

  As evidências de que os discursos das professoras mesclam princípios 

fundamentos pelo modelo tradicional, que abriga antigas práticas avaliativas, e 

aqueles postos pelas novas tendências e políticas oficiais do avaliar, reforçam, de 

fato, a idéia de que as representações sociais enquanto sistema simbólico de 

representação trazem em si elementos contraditórios. Para Gilly (2001), “essas 

contradições se articulam em totalidades coerentes, em torno de esquemas 

dominantes que conferem às representações sociais níveis funcionais de adaptação, 

de acordo com os níveis de realidade com os quais se confrontam os sujeitos” (p. 

222). Assim, é compreensível as professoras entrevistadas virem se apropriado de 

elementos teóricos suficientes para discutir o erro atrelado a uma prática avaliativa 

centrada na continuidade e, ao mesmo tempo, manterem-se influenciadas pela 

forma como foram avaliados enquanto estudantes. Ou seja, as representações 

sociais  têm  garantido  às  professoras  a  possibilidade  de  preservar  seu  próprio  

equilíbrio  e  necessidade  de  coerência   no   exercício  de  suas  práticas docentes.  
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 Esta pesquisa teve como objetivo analisar as representações sociais de 

avaliação processual construídas por professoras do s anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal da cidade do Recife/P E. Como sabemos, este 

objeto originou-se da nossa aproximação com as novas dimensões assumidas pela 

avaliação, bem como do nosso contato com o cotidiano escolar em que observamos 

constantes referências de professoras a uma avaliação de bases processual, mesmo 

que  esse  conhecimento  evidenciasse  não estar orientado suas práticas 

avaliativas. Os resultados desta pesquisa dão fortes indicativos que, de modo geral, 

as docentes não incorporaram, nas suas práticas concretas, os novos sentidos 

propalados pela literatura acerca da avaliação sendo, portanto, esse conhecimento 

apenas ancorado. Mostraram, ainda, que suas representações sociais de avaliação 

processual  foram  construídas  na  confluência  de  diversas  fontes de experiências.  

 
 

Antes de nos determos mais detalhadamente no esforço de uma conclusão 

acerca das representações sociais de avaliação processual construídas pelas 

professoras e, nesse contexto, apresentar as limitações e contribuições do nosso 

estudo, convém resgatar que tomamos como referencial teórico-metodológico a 

Teoria das Representações Sociais de Moscovici e Jodelet. Adotar esse suporte 

como guia para analisar as representações sociais em estudo exigia, no nosso 

entender, a realização de uma pesquisa que descrevesse o conteúdo das 

representações para compreender seus processos e sua dinâmica. Essa descrição, 

portanto, necessitava ser realizada de modo intensivo, buscando as representações 

sociais não somente no  discurso, mas, também, suas  manifestações  nas práticas. 

Por isso, organizamos nosso estudo em duas fases. Na primeira, utilizamos como 

procedimento de coleta a observação das práticas de duas professoras. Na 
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segunda, utilizamos a técnica da entrevista semi-estruturada com as professoras 

observadas e  outras  dezoito docentes,  totalizando um grupo de vinte participantes.  

 

 Nessa perspectiva, podemos afirmar que os resultados do nosso estudo, no 

que se refere as docentes que tiveram suas práticas observadas, nos autorizam a 

dizer que a avaliação processual ganha configurações distintas entre as mesmas. 

Quanto às práticas avaliativas desencadeadas pela docente Estela, observamos que 

para ela a avaliação processual obedece a um forte viés de linearidade, seqüência 

ou somatório. Ou seja, avaliar processualmente o aluno requer aplicações, o mais 

freqüente possível, de conteúdos, instrumentos e tarefas avaliativas prescritas. Nas 

práticas da professora Clara, em contrapartida, essa continuidade ganha contornos 

de acompanhamento efetivo e permanente dos percursos de aprendizagem dos 

alunos. Constatamos nessa professora uma representação social de avaliação 

processual que embora resulte de uma ação que se faz presente dia-a-dia, essa 

ação  constante,  contínua   e   ininterrupta  que  perpassa  o  fazer  docente  

envolve  uma  ação  intencional  e com  um significado real   para a  vida do alunado.      

 

 As configurações que a avaliação processual tem ganhado nas práticas 

avaliativas das professoras Estela e Clara remetem, conforme vimos, a fazeres 

docentes distintos. Assim,  em  função do forte viés linear e cumulativo  impresso 

pela  professora  Estela  a  sua  prática  em  sala  de aula, suas  orientações 

didáticas  e  as formas de intervenção promovidas junto aos alunos eram vagas e 

genéricas, além de focalizarem as respostas das tarefas. Formas  de  intervenção  

diferentes  das  costumeiras  onde se sugeria um olhar mais  abrangente  aos 

procedimentos  didático-pedagógicos também  foram  práticas   observadas. 

Entretanto, o direcionamento  dessas  atividades  avaliativas  pareciam  não  ter 
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outro sentido além  de  obrigar a turma  a  buscar  individualmente  soluções às 

tarefas propostas, sob  a pena de  receber  uma  nota  ou  conceito ruim. Essa forma 

de se proceder em sala de aula era reforçada pelas ameaças constantes de 

aplicações de provas que, embora se   constituíssem   como  um   dos   instrumentos  

avaliativos  adotados, eram  elas  que  organizavam  toda  a  dinâmica  do   trabalho.   

 

 Embora a professora Estela venha se apropriando das novas tendências de 

avaliação ao introduzir, por exemplo, o uso variado de instrumentos avaliativos à sua 

prática, era a prova que se afigurava como o principal deles. Os desafios postos e a 

dificuldade de apreender “o novo” nos faz remeter aos processos de objetivação e 

ancoragem proposto por Moscovici (2003). Isso porque, ao abrigar práticas 

coerentes com as novas abordagens (diversidade de instrumentos avaliativos), às 

antigas práticas avaliativas já arraigadas (a prova como norteadora da prática) a 

professora Estela age no sentido de familiarizar-se com o desconhecido para 

transferi-lo  para  seu  sistema  de  categorias  pré-existente. Entretanto,  sua  prática 

dá  indicativos  de  que  ainda  encontra-se  atrelada  às suas “velhas” 

compreensões  do que é ensinar e aprender. Sob essa ótica, os demais 

instrumentos avaliativos que utiliza deixam de fornecer informações sobre o 

processo   educativo   para    assumirem   uma   função   meramente   classificatória.       

 

 Diante do que observamos e escutamos da professora Estela, podemos dizer, 

ainda, que sua representação de avaliação como processo traz implicações outras 

para a dinâmica de seu cotidiano escolar como: desenvolvimento de atividades que 

desconsideram  os  interesses e possibilidades do grupo-classe; uso da  prova e da 

nota como artifícios para obter um mínimo de investimento  dos alunos nas tarefas,  

grande índice de fraudes (cola) pela turma, incentivo a competitividade, tratamento  
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dado ao erro como mecanismo de verificação de respostas certas/erradas; interesse 

em proceder a apreciações dos trabalhos dos alunos para entregá-los aos pais; bem 

como registros de avaliação que não contemplavam referências significativas sobre 

as singularidades dos alunos,   focados quase sempre na descrição de suas condutas. 

   

 No que se refere ao processo avaliativo desencadeado pela professora Clara, 

observamos que a dinâmica instalada em sua sala de aula se afigurava como 

mobilizadora de experiências coletivas sendo essa  professora a mediadora na 

construção do conhecimento. Ou seja, é o compromisso com o ensinar que 

atravessa a trama de comunicações em sala de aula e, portanto, os mais variados 

elementos que perpassam sua prática ganharam novas configurações. Assim, o 

fazer avaliativo dessa docente mostrou-se impregnado da convicção de que os 

instrumentos avaliativos devem ser utilizados, de modo geral, com o propósito de 

auxiliar a construção do conhecimento e que seu papel, frente às situações de erro, 

é buscar superá-los em benefícios significativos para a turma. Dessa forma, ficou 

visível na prática educativa da docente Clara que as situações avaliativas implicam 

em acompanhamento que se faz durante todo o processo, mediante proposição de 

uma   diversidade   de   solicitações,    encaminhamentos,    posturas    e    decisões.   

 

 Embora a avaliação enquanto processo tenha sido representada pela 

professora Clara como um componente natural e espontâneo do processo educativo 

que se realiza permanentemente seja na dúvida, na pergunta, no relacionamento 

entre os colegas ou no trato com o conteúdo, o parecer descritivo não se constitui 

como sendo uma prática articulada a esse tipo de avaliação mais processual. Este 

dado pode também ser lido através do processo de ancoragem. Isso porque, embora 

o parecer descritivo seja adotado como forma de registro ao contexto usual da 



 291

prática avaliativa da professora Clara, o seu uso ainda estava atrelado a “antigas” 

expressões  dos  resultados  da  avaliação  dos  alunos visto  que  as anotações   

sobre   o   percurso   de   aprendizagem   dos  mesmos   eram   pouco  consistentes. 

Assim, embora a avaliação viesse ocorrendo de forma sistemática e contínua, 

prescindia  de  um  registro efetivo e constante acerca do desenvolvimento do aluno.       

 
 Os resultados aqui apresentados mostram que os elementos que perpassam 

as práticas avaliativas das docentes Estela e Clara têm sido remodelados e 

reconstituídos de maneiras distintas em função das representações sociais de 

avaliação processual que guiam seus comportamentos. Denunciam, ainda, que as 

informações sobre a avaliação coerente com os propósitos da avaliação formativa 

que circulam por variadas fontes têm sido  ressignificadas pelas professoras em 

decorrência do contato com os discursos presentes nos meios acadêmicos, políticas 

oficiais, Projeto Político Pedagógico etc., Essas evidências reforçam a importância 

da comunicação para a formação das representações sociais já que elas, conforme 

Jodelet (2001), circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras, veiculadas em 

mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em condutas materiais. Ao referir-se 

aos fatores determinantes na construção das representações, a referida autora é 

taxativa quando afirma que “as instâncias ou substitutos institucionais e as redes de 

comunicação  informais  ou  da  mídia  intervêm em sua elaboração, abrindo 

caminho  a  processos  de influência  e  até  mesmo de  manipulação  social” (p. 21).   

    
 Além dos nossos dados revelarem que tem sido excepcional o peso da 

informação na construção de representações, dão indícios de que tais 

representações não são apenas decorrentes da realidade objetiva, mas também 

subjetiva. Isso significa dizer que, as representações sociais não se reduzem a um 

“sistema cognitivo”, elas estão amalgamadas à história de vida, experiências 
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familiares, escolares e culturais, entre outros.  Nesse sentido, podemos dizer que o 

professor filtra e organiza sua prática a partir de sua história de vida pessoal, 

escolar, familiar e  social. Não  é  por  acaso, portanto, que  Moscovici (2003) afirma: 

“nossas experiências e idéias passadas não são experiências e idéias mortas, mas 

continuam  a  ser  ativas, a  mudar  e  a  infiltrar   nossa  experiência  e  idéias  

atuais. Sob  muitos  aspectos, o  passado  é  mais   real  que  o  presente” (p. 37-38). 

 

 Nessa perspectiva, podemos dizer que as representações sociais de 

avaliação processual reveladas nas ações do cotidiano escolar das professoras 

Estela e Clara constituem-se a partir de sua carreira profissional e os demais 

condicionantes ligados ao seu trabalho. Isto é, tais representações agregam o “eu” 

profissional e o “eu” pessoal, pois estão assentadas em conexão com suas histórias 

individuais, da instituição escolar, dos lugares de formação, entre outras. Nesse 

movimento, um se confronta com o  outro, influencia e  é, ao mesmo tempo, 

influenciado. Assim, é fácil compreender porque  as  informações  sobre  a avaliação 

formativa veiculadas,  sobretudo, nos  cursos  de  formação   freqüentados   pelas   

professoras são ressignificadas. Essa  ressignificação  se  manifesta  nos  avanços, 

recuos  e  contradições  entre  o  que  é   posto   no   plano   teórico   e  a   realidade. 

         

  Procedemos a uma maior aproximação das representações sociais de 

avaliação como processo a partir das entrevistas. De modo geral, nossos dados 

sinalizam que, para as professoras entrevistadas, a representação social de 

avaliação processual se define, à primeira vista, por sua continuidade em função do 

acompanhamento das aprendizagens dos alunos de modo a se criar alternativas 

didático-pedagógicas adequadas a uma ação avaliativa que otimize os seus 

percursos individuais. Assim, a avaliação deve acontecer de forma regular, pois o 



 293

que lhes interessa é o “processo”, isto é, a observação contínua das manifestações 

das aprendizagens dos alunos. Apesar das professoras terem atribuído à avaliação 

processual  propósitos de uma avaliação formativa, ainda persistem em suas 

práticas traços da avaliação tradicional, ou seja, a avaliação processual (decorrente 

de um acompanhamento ininterrupto em função dos avanços, dúvidas e dificuldades 

dos  alunos)  aparece   de  forma   difusa   e   pouco  consistente  em  suas  práticas. 

 

 Essa afirmação ganha relevância à medida que observamos, por exemplo, o 

posicionamento das professoras frente às mudanças reclamadas pela política de 

ciclos. As reações da maioria da professoras frente à supressão ou limitação da 

reprovação, por exemplo, não caminham na direção de uma avaliação processual, 

como mostram seus discursos. Para o grupo, a não retenção possibilita aos alunos, 

muitas vezes, seguirem os estudos sem alcançarem as competências instituídas 

pela escola e retira do professor o poder e o controle sobre seu desempenho 

escolar. Outra evidência de que o discurso das docentes sobre avaliação processual 

foi apenas ancorado é quando constatamos que o parecer descritivo vinha sendo 

preenchido somente próximo às reuniões dos conselhos de ciclo, ou seja, ao final de 

cada  bimestre  e  somente  para  atender as  exigências  burocráticas  da  escola.

  

 O grupo também evidenciou que, embora procedesse à avaliação diária que 

privilegiava o uso diversificado de instrumentos avaliativos, fazia periódico uso da 

prova ou atividades semelhantes para avaliar os alunos. Essa postura dá a 

impressão de que as representações sociais de avaliação processual construídas 

pelas professoras estão centradas num forte caráter de linearidade visto que o que 

precedia a realização das provas, de um modo geral, era o interesse em  verificar as 

aprendizagens dos alunos sem, entretanto, mostrarem preocupação com a retomada 
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dos  conteúdos  que não foram bem compreendidos. Além disso, avaliar 

formalmente o aluno para atender a funções como exigências dos pais e sociais 

mais amplas não caminham na direção de processualidade inerente à avaliação de 

bases formativa. Assim, podemos dizer  que   embora  as  professoras   demonstrem  

ter  incorporado  os pressupostos  e  princípios  coerentes  com  as  novas  

tendências e  políticas  oficiais  do  avaliar, ainda  abrigam antigas práticas 

avaliativas   revelando   que   tais   saberes  estão  arraigados   em   suas  vivências.      

  

 

 A partir dos elementos delineados, o que se apresenta como mais patente 

nos depoimentos das professoras é a presença do processo de ancoragem. 

Conforme podemos observar, o mecanismo de ancoragem ao submeter o não usual 

(avaliação formativa) à malha de categorias ou saberes possuídos acerca do fazer 

docente (avaliação tradicional) para garantir um mínimo de coerência entre o 

desconhecido e o conhecido, tem, de fato, gerado conflitos. Com base em Moscovici 

(2003), é, pois, fácil compreender por que a representação que o grupo de 

professoras tem de avaliação processual não se encontra diretamente relacionada 

às suas maneiras de pensar e, contrariamente, as razões do seu modo de pensar 

dependem de tais representações. Com isso, estamos querendo reforçar que as 

representações “envolvem a pertença social dos indivíduos com as implicações 

afetivas  e  normativas,  com  as  interiorizações  de  experiências,  práticas, 

modelos de  condutas  e  pensamento, socialmente  inculcados  ou transmitidos  

pela   comunicação   social,   que    a   ela   estão   ligadas   (JODELET, 2001, p. 22). 

  

 Nessa perspectiva, podemos dizer que embora as professoras deixem 

transparecer em seus discursos que se apropriaram de conceitos coerentes com o 

novo paradigma da avaliação formativa e reconheçam sua validade manifestaram-
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se, de modo geral, em conflito com as implicações desses conceitos para as 

práticas. Esse dado sugere, além de uma compreensão centrada no processo de 

ancoragem, evidências do papel da pressão pela inferência para a emergência de 

tais representações. Conforme Moscovici (1978), o sujeito nas suas relações sociais 

e comunicativas é, inevitavelmente, levado a tomar partido nessas relações. Assim, 

embora as docentes demonstrem abriguar antigas práticas avaliativas, evidenciam 

preocupação em demonstrar vir incorporando os preceitos de uma avaliação de 

cunho   processual, tal   como   reclamadas   pelo   paradigma   de  bases  formativa.   

  

  
 Se, por um lado, a avaliação escolar, desde meados da década de 1980, tem 

ganhado cada vez mais espaço na literatura e levado os professores a uma 

aproximação dos conceitos teóricos atuais sobre a temática, por outro, observamos 

que tal divulgação não tem tido força para impulsionar uma ruptura com a tendência 

tradicional dominante nas  práticas. A revisão de literatura que realizamos mostra 

que  a  avaliação  é  uma  das  dimensões  do trabalho docente que ainda hoje 

abriga  aspectos  ambíguos e conflituosos sinalizando, portanto, que o sentido 

parcial  e fragmentado que vinha caracterizando as práticas avaliativas ainda 

persiste no interior da escola. Sob essa ótica, reafirmamos que a representação 

social  de  avaliação  processual  decorrente de um acompanhamento diário 

constitui-se  para  as  professoras  como  um discurso ancorado, pois antigas 

práticas  avaliativas  estão  arraigadas  em  suas  vivências  e  apenas  o  discurso 

que   repetem   é   o  que   parece  caracterizar   o   traço   inovador  de  sua  prática.    

 

 Sem  desconsiderar  a potencialidade de transformação que a discussão 

sobre a avaliação escolar traz para a sala de aula, é possível concluir que as 

professoras revelaram aliar princípios fundamentados no modelo tradicional e 
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àqueles  postos  pelas  novas  tendências  e políticas oficiais do avaliar para 

construir suas respostas frente à nova conjuntura social. Assim, por exemplo, 

observamos  que  diversos instrumentos avaliativos passaram a orientar as 

diferentes  etapas  do trabalho docente, mas, muitas vezes, é a prova que se 

afigurar como a organizadora da dinâmica escolar. Os registros de avaliação 

também  ganharam  novo  desenho ao substituir a prática de atribuições de notas. 

No  entanto, a  utilização burocratizada dessa nova forma de registro nos revelou 

que  a  inovação  não  foi  completamente  incorporada  e, portanto,  a  idéia  de  

uma   prática  contínua  de  avaliação  no  âmbito escolar  passa  a ser  questionada. 

 

 Pelo exposto, acreditamos que nossos resultados apontam contribuições de 

diferentes ordens no campo educacional. A nível institucional, este estudo constitui-

se uma produção original, pois são inexistentes em nosso Programa de Pós-

Graduação produções em avaliação que tomem como suporte a Teoria das 

Representações Sociais para desvelar o valor simbólico desse objeto para os 

sujeitos sociais. No que se refere a prática docente,  este estudo sugere reflexões no 

sentido de levar as professoras a (re) pensarem a finalidade de suas práticas 

avaliativas, pois frente as distintas configurações de avaliação processual o aluno é 

o que tem sido o mais diretamente atingido. Conforme apontam nossos achados, o 

atual exercício da avaliação de bases processual tem, de modo geral, apontado na 

direção de  uma  prática  que tende a subtrair do aluno sua criatividade e autonomia.              

                  

 Os resultados apresentados remetem, ainda, a necessidade das políticas 

educacionais e as instâncias formadoras tomarem as representações sociais das 

professoras, alvo deste estudo, como ponto de partida para o desenvolvimento do 

trabalho de formação docente. Isso porque, sendo as representações construídas 

numa construção de condicionantes que envolvem tanto os discursos preconizados 
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pelo plano teórico, quanto o contexto de uma história (pessoal, familiar, escolar e 

social), apreender o que essas professoras pensam, analisar suas sugestões e 

práticas pode se configurar uma das vias de obtenção para avanços expressivos nos 

processos formativos. Moscovici (2003) reforça nossa preocupação quanto nos diz 

que quanto menos somos conscientes da força que nossas experiências anteriores 

exercem na construção das representações sociais, maior se torna sua influência. 

Isto é, “quanto mais sua origem é esquecida e sua natureza convencional é 

ignorada, mais fossilizada ela se torna. O que é ideal gradualmente torna-se 

materializado. Cessa  de  ser  efêmero,  mutável  e  mortal  e  torna-se, em vez 

disso,  permanente,  quase   imortal”  (MOSCOVICI,  2003,  p. 41,   grifos  do  autor).  

 

 As colocações, acima evidenciadas, remetem, também, para a necessidade 

de que os programas de formação continuada articulem eficientemente o debate que 

vem sendo suscitado sobre avaliação escolar no plano teórico (teoria) ao trabalho do 

professor desenvolvido em sala de aula (prática) a fim de que o cotidiano docente 

favoreça a transformação da prática frente à teoria e também a reconstrução da 

teoria pela empiria. Caso contrário, obtém-se uma repetição de discurso ideológico 

sem transformações que contribuam efetivamente para a constituição de uma nova 

prática avaliativa, conforme constatamos nesta pesquisa. Ou seja, as professoras 

revelam, de um modo geral, vir se apropriando do que está sendo discutido no meio 

acadêmico  e  normatizado  nos  documentos  oficiais  acerca   do  que  seria   

avaliar  processualmente o aluno tendo com base em uma avaliação formativa. 

Entretanto, a análise de suas posturas e discursos revelam imobilidade diante do 

“novo”,  acarretando  a   permanecia   de   uma   avaliação   nos  moldes tradicionais.        

   

 Com nosso estudo não tivemos a intenção de esgotar à problemática, pois 

como bem nos diz Moscovici (1978) “uma teoria jamais recobre todos os dados 
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empíricos coletados. É ultrapassada por ele e os ultrapassa” (p. 290).  Nossos 

resultados suscitam, pois, outros questionamentos que, por extrapolarem os 

domínios desta pesquisa, não puderam ser respondidos. Assim, é pertinente 

investigar a leitura feita pelos professores dos documentos oficiais e a forma como 

as políticas públicas direcionadas ao avaliar chegam aos docentes, pois em nossas 

análises foram patentes incompreensões de vários de seus elementos. Também é 

pertinente estudar as distintas configurações do parecer descritivo e suas 

implicações para a prática em espaços que sejam orientados pelos preceitos 

formativos de avaliação, já que presenciamos prática com caráter emancipatório 

vinculadas a registros que contrariam essa lógica. Sentimos a necessidade de 

compreender, ainda, a  idéia  de  processualidade  construída  por   professores  

vista  sob o  contexto macro das escolas, pois as práticas de um professor 

específico, por  mais  originais  que  sejam, ganham  sentido, sobretudo,  quando  

colocadas   em   destaque   em   relação   a   essa   situação   coletiva   de   trabalho.  

 
 

 Cumpre lembrar que a produção do conhecimento é contínua e, portanto, as 

considerações aqui apresentadas constitui-se como uma resposta provisória. Afinal, 

os fenômenos representacionais não podem ser captados pelas pesquisas de modo 

completo e direto, pois são, por natureza, difusos, fugidios e multifacetados (SÁ, 

1998). Reconhecemos, portanto, as limitações do nosso estudo e apontamos a 

necessidade de outros trabalhos que venham aprofundar nossos achados. 

Reforçamos, com base em Jodelet (2001), que, nesse percurso, o pesquisador não 

pode perder de vista que a representação social encontra-se sempre ligada a 

alguém  (o sujeito) e  a  alguma  coisa  (objeto) e, portanto, três  pontos  precisam 

ser   considerados   quando   se   estuda   representações   sociais:   suas  

condições    de   produção,  processos   de   circulação   e   estatuto  epistemológico. 
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APÊNDICE A: Roteiro de observação  
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

TÍTULO DA PESQUISA  

Avaliação Processual: Um Estudo das Representações Sociais de Professoras 

da Rede Municipal de Ensino do Recife 
 

ORIENTADORA: Prof a. Dra. LAÊDA BEZERRA MACHADO 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO  
 

Aluno: 

Número de alunos- 

Ciclo- 

Faixa etária- 

Experiências escolares anteriores (histórico de reprovação/retenção)- 

Proveniência dos alunos (instituição/comunidade)-  

Nível sócio-econômico- 
 

Professora: 

Idade- 

Formação acadêmica (instituições/anos)- 

Tempo de profissão (total/rede)-  

Participação em formação continuada- 
 

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO COTIDIANO DA SALA DE  AULA 
 
 
 

Instrumentos de avaliação utilizados pelas professoras; 

Privilégio (ou não) de instrumentos avaliativos utilizados;  

Articulação da avaliação com os conteúdos trabalhados; 

Tratamento dado ao acerto/erro nas atividades desenvolvidas;  

Atendimento à diversidade de níveis e ritmos de aprendizagem dos alunos; 

Significados atribuídos e formas de realização das atividades propostas;  

O uso do registro no acompanhamento do aluno em sala de aula; 

Mudanças na avaliação em decorrência do regime de ciclos     de aprendizagem. 
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APÊNDICE B: Roteiro de entrevista 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

TÍTULO DA PESQUISA  

Avaliação Processual: Um Estudo das Representações Sociais de Professoras 

da Rede Municipal de Ensino do Recife 
 

ORIENTADORA: Prof a. Dra. LAÊDA BEZERRA MACHADO 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO   
 

Aluno: 

Número de alunos- 

Ciclo- 

Faixa etária- 

Experiências escolares anteriores (histórico de reprovação/retenção)- 

Proveniência dos alunos (instituição/comunidade)-  

Nível sócio-econômico- 
 
 
 
 

Professora: 

Idade- 

Formação acadêmica (instituições/anos)- 

Tempo de profissão (total/rede)-   

Participação em formação continuada- 
 

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO COTIDIANO DA SALA DE  AULA 
 

Instrumentos de avaliação utilizados pelas professoras;  

Privilégio (ou não) de instrumentos avaliativos utilizados;  

Tratamento dado ao acerto/erro nas atividades desenvolvidas;  

Definição de avaliação; 

Para que serve o ato de avaliar;  

Sentido atribuído ao termo avaliação processual; 

O uso do registro no acompanhamento do aluno em sala de aula; 

Mudanças na avaliação em decorrência do regime de ciclos     de aprendizagem. 
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APÊNDICE C: Estudo exploratório  
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

TÍTULO DA PESQUISA  

Avaliação Processual: Um Estudo das Representações Sociais de Professoras 

da Rede Municipal de Ensino do Recife 
 

ORIENTADORA: Prof a. Dra. LAÊDA BEZERRA MACHADO 
 
 
 

 

QUESTIONÁRIO N°___________ 
 

 

DADOS DO PROFESSOR: 
 

IDADE_____________________ 

ESCOLA ___________________________________________________________ 

CICLO QUE LECIONA _________________________________ _______________ 

TURNO____________________ 

TEMPO DE SERVIÇO (TOTAL)__________________________________________ 

TEMPO DE SERVIÇO NA REDE MUNICIPAL_________________ _____________ 

CURSOU O NORMAL MÉDIO (ANTIGO MAGISTÉRIO)      (      ) Sim       (      ) Não    

NIVEL DE FORMAÇÃO ACADÊMICA ATUAL__________________ ____________ 

CURSO GRADUAÇÃO____________________________________ _____________ 

ANO QUE INICIOU A GRADUAÇÃO________________________ ______________ 
 
ANO QUE CONCLUIU A GRADUAÇÃO ______________________ ____________ 
 
INSTITUIÇÃO QUE CONCLUIU A GRADUAÇÃO ______________ _____________ 
 
 

OUTRAS FORMAÇÕES (ESPECIFICAR) 
 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


