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Resumo  
 

Este estudo aborda a temática da avaliação da aprendizagem no Sistema de Ciclos. 
Compreende-se que a adoção de tal sistema requer uma mudança nas formas como se 
pensa e se faz a avaliação no sentido de torná-la um processo democrático, interativo, 
qualitativo, processual e includente. Assim, nesta pesquisa, buscou-se compreender as 
práticas avaliativas em uma organização escolar por Ciclos de Aprendizagem, 
identificando as aproximações e os distanciamentos entre os preceitos desse sistema e a 
sua materialização no cotidiano escolar. Foram realizados estudos, na literatura e em 
documentos, os quais contemplaram duas categorias analíticas, quais sejam: Ciclos de 
aprendizagem – cujas principais referências consistiram em Mainardes (2007) e Freitas 
(2003), entre outros; e Avaliação – na qual, destacam-se as contribuições de SILVA 
(2003, 2004, 2007) e PERRENOUD (1999, 2000, 2004). Tais estudos possibilitaram 
compreender os pressupostos teóricos e as diretrizes normativas que fundamentam a 
avaliação nesse sistema. No percurso metodológico, com base na abordagem dialética, 
optou-se pelo método etnográfico como forma de apreensão do fenômeno investigado. 
Selecionou-se a observação participante e a entrevista semi-estruturada como técnicas 
de coleta de dados, os quais foram tratados pela análise de conteúdo categorial do tipo 
temática (BARDIN, 1977). O campo da pesquisa configurou-se em uma escola da Rede 
Municipal da Cidade do Recife e as participantes foram três professoras dos anos 
iniciais do ensino fundamental, a diretora e a coordenadora da referida escola. Os 
resultados do estudo apontaram que a adoção da política de ciclos não promoveu 
alterações substanciais na prática avaliativa das docentes. As mudanças operadas se 
restringiram aos aspectos técnico-instrumentais sem considerar as intenções 
educacionais pretendidas por tal sistema. Constatou-se que a prática avaliativa 
apresenta-se presa às concepções de uma avaliação autoritária e classificatória, do que 
decorre um prejuízo ao desenvolvimento dos alunos. Identificou-se a necessidade de 
uma política efetiva de valorização do magistério, de um processo de formação 
continuada que priorize a fundamentação epistemológica dos Ciclos e, sobretudo, do 
comprometimento de todos – governo, profissionais da educação, família, alunos - no 
sentido de superar a lógica seletiva e excludente que ainda sedimenta a prática 
educativa, rumo a uma educação de fato mais democrática e inclusiva.  
 
 
 
Palavras-chave: Ciclos de Aprendizagem – Avaliação da Aprendizagem – Prática 

Avaliativa.    
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Abstract 
 
This study concerns the learning evaluation at Cycles system. It is known that the 
adoption of such system requires a change in the way evaluation is conceived and done 
in order to turn it a democratic, interactive, qualifying, progressive and inclusive 
process. Thus, in this research, it was aimed to understand the evaluation practices in a 
school organized by learning cycles, recognizing when its principles were followed and 
when they were not, in addition with its concretization in the school everyday. Studies 
were made in literature and in documents, in which two analytic categories were 
considered, they are: Learning cycles – whose main references were from Mainardes 
(2007) and Freitas (2003), amongst others; and Evaluation – in which the contributions 
came from SILVA (2003, 2004, 2007) and PERENOUD (1999, 2000, 2004). These 
studies made possible to understand the theoretical basis and the normative guidelines 
that establish the evaluation in this system. In concern to methodology, based on 
dialectic approach, the ethnographic method was chosen as a way of seizing the 
investigated phenomenon. For the data collection was chosen the active observation and 
the semi-structured interview, which were treated by the categoral content analysis from 
the type thematic (BARDINI, 1977). The field of research was settled at a municipal 
school from the city of Recife and the participants were three teachers from the early 
years of fundamental school. The results of this study pointed that the adoption of the 
Cycles politics did not promote substantial alterations in the teacher’s evaluative 
practices. The changes were restricted to the technique-instrumental aspects without 
considering the educational intentions aimed by the system. It was ascertained that the 
evaluation practice is attained to the conceptions of an authoritarian and classifying 
evaluation, whose consequence is a loss in the student’s development. It was identified 
the need of an effective politics of the  teaching appreciation, of a continuing education 
process that emphasize the epistemological cycles foundations and, above all things, the 
commitment of everybody - government, professionals of education, family, students – 
with the purpose of overcome the selective and excluding logic that still determines the 
educational practice towards an actual, more democrat and inclusive education. 
 
 
 
Key –words: Learning cycles – Learning evaluation – Evaluative practice 
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SITUANDO O OBJETO DE ESTUDO  

Origem da pesquisa  

 A temática da avaliação da aprendizagem tem suscitado intensos debates no 

âmbito político-pedagógico em decorrência das profundas mudanças epistemológicas e 

práticas pelas quais vem passando nas últimas décadas, como também pelo crescimento 

da implantação da política de Ciclos em vários municípios, estados e países. Tais 

mudanças exigem dos profissionais da educação uma ruptura com antigas práticas 

classificatórias, seletivas e excludentes, em direção a uma avaliação formativa, 

qualitativa e democrática. Nesse contexto, esta pesquisa pretendeu compreender as 

práticas avaliativas em uma organização escolar por ciclos de aprendizagem. 

 O interesse por esse objeto emergiu após a realização de um estudo monográfico 

para conclusão do curso de especialização em Formação de Recursos Humanos para a 

Educação1, no qual, procurou-se fazer uma relação entre as concepções de avaliação dos 

professores da rede Municipal da Cidade do Recife com a concepção de avaliação 

presente na proposta pedagógica deste Município, identificando seus distanciamentos e 

aproximações. Tal proposta consistia em uma nova forma de organização escolar por 

Ciclos de Aprendizagem que visava combater os altos índices de evasão e de repetência, 

tornando a escola, efetivamente, inclusiva e democrática.  Os dados encontrados no 

referido estudo, mostram que as concepções das professoras acerca do processo 

avaliativo, embora tivessem demonstrado alguns avanços, não eram totalmente 

coerentes com o que preconiza a política de Ciclos.  

 As professoras pareceram compreender os aspectos instrumentais do novo modo 

de avaliar, porém demonstraram desconhecerem os fundamentos epistemológicos – 

concepção de homem, sociedade, função social da escola, aprendizagem - que alicerçam 

essa prática, o que poderia estar limitando a consecução de uma avaliação formativa. 

(VILLAR, 2006). A partir desses achados, considerou-se que, a despeito das intenções 

governamentais de tornar o ensino mais inclusivo e democrático através da implantação 

dos Ciclos de Aprendizagem e da assunção de uma avaliação formativa, práticas 

excludentes poderiam persistir dentro desse sistema.     

                                                 
1 Realizado na Congregação de Santa Dorotéia do Brasil –  Faculdade  Frassinetti do Recife (FAFIRE), 
no de 2006.  
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Assim, nesse estudo, pretendeu-se aprofundar essa temática e investigar como a 

avaliação do ensino e da aprendizagem estava se efetivando no cotidiano das escolas 

inseridas em um Sistema de Ciclos. Com isso, buscou-se responder às seguintes 

indagações: o que caracteriza as práticas avaliativas das docentes em uma organização 

ciclada? Quais princípios têm norteado essas práticas? As práticas avaliativas têm 

evoluído no mesmo sentido das teorias pedagógicas e das formulações das políticas 

educacionais? A avaliação tem contribuído efetivamente para a inclusão do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem?  

 

Problemática  
  

 O sistema de seriação consolidou-se no Brasil no início da década de 1890 com a 

criação dos grupos escolares. A adoção desse sistema era compreendida como uma 

estratégia para organizar o ensino de forma mais homogênea, padronizada e uniforme.  

Entretanto, desde o início de sua implantação, os altos índices de repetência e evasão 

escolar, sobretudo nas classes sociais menos favorecidas, denunciavam sua lógica 

seletiva e excludente (MAINARDES, 2007). Contudo, rapidamente disseminado em 

vários países, esse sistema tornou-se predominante no âmbito da educação formal até os 

dias atuais.  

 Todavia, o aumento gradativo e contínuo das taxas de reprovação e evasão trouxe 

consigo um ônus para o governo, significando gastos cada vez maiores dos recursos 

públicos. Dessa forma, desde a primeira década do século XX, emergiram vários 

debates sobre políticas de não retenção que tinham como principal objetivo regularizar o 

fluxo escolar e corrigir a distorção idade/série. A primeira proposta foi a “promoção em 

massa” de todos os alunos, preconizada pelo governo da rede estadual paulista nas 

décadas de 1910 e 1920. Na década de 1950 e início da de 1960, a proposta mais 

discutida foi a política de promoção automática, através de intensos debates em todo o 

território nacional. Tais políticas, porém, eram justificadas por benefícios econômicos e 

quantitativos, sem considerar mudanças qualitativas na estrutura e funcionamento da 

educação escolar. Segundo Mainardes,  
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 a promoção automática era particularmente interessante para o 
governo, uma vez que representava economia de recursos financeiros 
(desperdiçados pela reprovação) e a possibilidade de obtenção de 
maior eficiência2 do sistema educacional, que era considerado 
altamente seletivo e ineficaz (MAINARDES, 2007, p. 61). 

 
 

           Durante o regime militar as discussões foram arrefecidas, voltando com 

veemência no período de reabertura política. No contexto da redemocratização do País, 

partidos de oposição – sobretudo o Partido dos Trabalhadores - ganharam as eleições 

em vários estados, conseguindo maior influência na elaboração de políticas 

educacionais voltadas à qualidade social da educação no Brasil. Como afirma 

Mainardes, as justificativas das propostas educativas “deixaram de lado as razões 

econômicas e passaram a considerar outros motivos, como a redução da reprovação e da 

evasão, a melhoria da qualidade do ensino e, ainda, a democratização da escola” (2007, 

p.68).  

  Nessa perspectiva, o Sistema de Ciclos surge no Brasil como uma forma de 

democratização do acesso à educação e a superação da lógica excludente do sistema de 

seriação, visto que, enquanto política de não retenção, tem como preocupação central a 

inclusão do aluno no processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, consiste em uma 

política inovadora, progressista e democrática voltada para a formação humana, para o 

respeito às diferenças e à convivência das diversas culturas (MAINARDES, 2007). 

  Os Ciclos de Aprendizagem ampliam os prazos e os objetivos da educação básica. 

O tempo para as aprendizagens torna-se contínuo e o sujeito é compreendido de forma 

integral, considerado em todas as suas dimensões (afetiva, cognitiva, social...) como um 

ser complexo e social que, ao mesmo tempo em que modifica a sociedade, é modificado 

por ela. 

O foco do Sistema de Ciclos está na aprendizagem do aluno. Este sistema está 

fundamentado no respeito às diferenças existentes entre os alunos nos percursos da 

construção de suas aprendizagens. Dessa forma, exige um redimensionamento do tempo 

escolar e uma reorganização da prática pedagógica. Como afirma Freitas, “a lógica dos 

ciclos está marcada pelo rompimento da seriação e pela adoção de um novo articulador 

para os tempos e espaços da escola, baseado no desenvolvimento da criança e em suas 

vivências” (2003, p.55).  

                                                 
2 É importante ressaltar que o termo eficiência, nesse contexto, está relacionado apenas a dados 
estatísticos, em vistas à quantidade de alunos nas escolas.  
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  A supressão da retenção e a conseqüente progressão continuada3 do aluno de um 

ciclo para o outro está alicerçada, também, no fato de que a reprovação vem se 

apresentando como uma ação cada vez mais ineficaz para que o aluno aprenda, posto 

que, ferido em sua auto-estima, o educando sente-se cada vez mais incapaz e 

desmotivado para continuar aprendendo, o que muitas vezes provoca sua evasão do 

sistema educativo. Nesse diapasão, Silva considera que “o sistema educacional tem sido 

um lugar de produzir excluídos, pessoas que vão perdendo sua auto-estima e sua crença 

na capacidade de aprender” (2004, p. 28). A reprovação constitui, assim, uma ação 

antidemocrática.  

  As intenções inclusivas do Sistema de Ciclos põem a aprendizagem discente na 

centralidade do trabalho pedagógico. Logo, a adoção dessa política requer uma 

constante flexibilização dos elementos da prática educativa (currículo, planejamento, 

tempos, espaços, organização do ensino, avaliação) para que o aluno seja incluído nesse 

processo. Esta nova forma de pensar a escola e suas práticas exige uma ruptura com a 

perspectiva tradicional da avaliação e suas práticas classificatórias, seletivas e 

excludentes presentes de forma predominante nos sistema educacional.  

 Tanto no sistema de seriação como nos ciclos, a avaliação está no cerne do 

processo educativo possibilitando a exclusão ou inclusão do aprendiz. Na perspectiva da 

exclusão, a avaliação é um momento à parte da prática educativa, ocorre ao final do 

processo ensino e aprendizagem e tem a função de medir a aprendizagem dos alunos 

para classificar, selecionar e revelar aqueles que serão aprovados ou reprovados.   

 Na lógica da inclusão, assume um caráter de acompanhamento dos percursos das 

aprendizagens dos alunos para adaptar o ensino às necessidades sociocognitivas de cada 

educando. Nesse prisma, a avaliação é compreendida como parte essencial do processo 

de ensino e aprendizagem, inserida no dia-a-dia da sala de aula, elemento para o 

professor compreender os caminhos percorridos pelos alunos, refletir sobre suas ações e 

reorganizar sua prática, a fim de otimizar as aprendizagens. Dessa forma, “a avaliação 

deixa de ser um momento terminal do processo educativo para se transformar na busca 

incessante de compreensão das dificuldades do educando e na dinamização de novas 

oportunidades de conhecimento” (HOFFMANN, 2000, p.20). 
                                                 
3 É importante esclarecer que o termo “progressão continuada”, aqui, não possui o sentido designado por 
Freitas (2003) como um agrupamento de séries que visa apenas viabilizar o fluxo dos alunos e, assim, 
minimizar os custos com o sistema educacional.  Refere-se, pois, a forma de promoção dos educandos 
dentro do sistema de ciclos de aprendizagem, que pressupõe uma organização escolar respeitosa das 
diferenças dos percursos e dos ritmos das aprendizagens, bem como das necessidades socioeducacionais 
dos aprendentes, visando à qualidade social da educação.    
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 Esta nova lógica, mais includente, em voga no Brasil, sobretudo, a partir da 

metade dos anos 1990 do século passado, acaba por desnortear os professores e os 

alunos no processo educativo. Os professores perdem o principal instrumento de poder, 

uma vez que não podem mais usar a reprovação como forma de punição e, bem assim, a 

nota, como meio de controlar o comportamento e o trabalho dos aprendizes. Os alunos, 

por sua vez, acostumados a uma relação utilitarista com o saber, na qual se aprende 

“pela nota”, não conseguem encontrar outro sentido para continuar aprendendo 

(PERRENOUD, 1999). Souza reitera afirmando:  

 

 dentre todas as práticas e rotinas escolares, aquela que mais 
diretamente é “abalada” com a implantação dos ciclos é a avaliação, 
sendo sua re-significação na prática escolar necessária para tornar 
realidade a reorganização do processo educativo (2000, p.38). 

  

  Nesse sentido, uma mudança apenas superficial em relação à avaliação pode 

reproduzir na sala de aula a exclusão e a estratificação presentes no sistema de seriação; 

porém, como um processo interno e subjetivo, além de constituir um impeditivo a uma 

implantação qualitativa dos Ciclos de Aprendizagem.     

 A discussão acerca da avaliação no Sistema de Ciclos apresenta-se necessária e 

urgente, visto que é dela que emergem as maiores dificuldades e é sobre ela em que 

recaem as principais críticas aos Ciclos de Aprendizagem. Isso ocorre porque mexer nas 

formas como se pensa e se faz a avaliação significa modificar estruturas de poder e 

submissão há muito presentes nos processos educativos. 

  Ademais, os Ciclos de Aprendizagem exigem uma maior sistematização da 

avaliação. A ampliação dos prazos e do tempo para as aprendizagens pode causar uma 

falsa impressão de que, dessa forma, as aprendizagens acontecerão naturalmente. Ao 

contrário, se devido à ampliação do tempo forem maiores os espaços entre as 

regulações, também serão ampliadas as distâncias entre os alunos e dos seus processos 

de aprendizagem (PERRENOUD, 2004).  

Assim, quando se relaciona a supressão da reprovação à ausência da avaliação – 

intraciclo – ou ao espaçamento maior de sua concretização – interciclos - corre-se o 

risco de relacionar a adoção do Sistema de Ciclos à promoção automática do aluno 

independente de sua aprendizagem e do cumprimento dos objetivos da escolaridade 

básica.   
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 O estudo de Machado (2006) ratifica essa assertiva, quando a autora considera 

que, mesmo com a implantação dos Ciclos de Aprendizagem no Município do Recife, 

em vigor desde 2001, o desafio da oferta de uma educação de qualidade persiste. Isto 

por que, na sua pesquisa, esta autora identificou que as representações sociais dos ciclos 

de aprendizagem das professoras deste Município indicam uma centralidade na 

promoção automática em detrimento da aprendizagem do aluno o que pode 

comprometer a qualidade da educação.  

 A referida pesquisa revela, ainda, que 67% das professoras entrevistadas tomam 

como objeto de referência aos ciclos o fim da reprovação ou retenção do aluno. De 

acordo com a autora,  

 o objeto de referência principal que se cristaliza nos discursos é não 
aprendizagem. Adotar o regime de ciclos significa promover todos os 
alunos independente do seu aprendizado. Isto significa uma solução 
formal para combater taxas de reprovação sem, contudo, elevar a 
qualidade do ensino e socialização do conhecimento (MACHADO, 
2006, p. 34) 

 

  Machado revela, ainda, que “essa representação social vem orientando as práticas 

dos professores e se revelam em sua desmotivação para com a possibilidade de 

aprendizagem dos alunos e a educação em geral” (Ibid, p.36)).  Esta descrença dos 

professores em relação à aprendizagem dos discentes, faz com que, na maioria das 

vezes, apesar de estarem na escola, os alunos não aprendam.  

 Percebe-se, assim, que os professores da Rede Municipal da Cidade do Recife  

vêm apresentando dificuldades em compreender as mudanças conceituais e práticas que 

os ciclos suscitam, sobretudo em relação ao processo avaliativo. Posto que, ao 

relacionarem a promoção do aluno ao não aprendizado, renegam ou relegam o caráter 

formativo e contínuo que a avaliação assume dentro desse sistema. Isto porque, a 

avaliação, quando imersa na lógica da inclusão, visa zelar pela qualidade da 

aprendizagem, tornando-se, dessa forma, imprescindível ao processo educativo.  

 Mediante o exposto, objetivou-se, nesse estudo, em um sentido mais amplo, 

compreender as práticas avaliativas em uma organização escolar por Ciclos de 

Aprendizagem. Visto que, as dificuldades relativas à avaliação formativa, apresentadas 

pelas docentes, denunciam que práticas excludentes e discriminatórias podem persistir 

dentro desse sistema, comprometendo sobremaneira a formação dos seus sujeitos e 

fragilizando ainda mais a estrutura e o funcionamento da educação escolar.   
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 Especificamente, objetivou-se analisar os pressupostos teóricos e as diretrizes 

normativas que fundamentam a avaliação no Sistema de Ciclos, a fim de compreender 

os preceitos preconizados por tal política, que deveriam, em tese, nortear as práticas no 

cotidiano escolar.  

 Para a consecução da pesquisa partiu-se de dois pressupostos. O primeiro concebe 

que a adoção de uma política de Ciclos de Aprendizagem - por estar fundada em 

princípios como a democracia, a inclusão e o respeito às diferenças - requerer uma 

mudança nas concepções e práticas avaliativas que passariam a ser assumidas como um 

processo contínuo, qualitativo, interativo e democrático rompendo com a lógica da 

classificação e seleção presente no sistema seriado. O segundo pressuposto considera o 

Sistema de ciclos um grande avanço no âmbito político-conceitual no sentido de uma 

educação mais inclusiva e democrática. Todavia, compreende que as diretrizes políticas 

não são diretamente aplicáveis ao cotidiano da sala de aula, visto que o ato educativo é 

realizado por sujeitos humanos que incorporam em suas práticas diferentes vivências, 

crenças, valores, referenciais teóricos, que muitas vezes não se apresentam de forma 

coerente e linear. Assim, acredita-se que a efetivação de uma avaliação mais qualitativa 

depende, entre outras coisas, da recontextualização e ressignificação dessa prática pelos 

agentes que a realizam, ou seja, os docentes.  

 Diante da problemática apresentada o presente trabalho está estruturado em cinco 

capítulos. O primeiro, refere-se à temática dos ciclos de aprendizagem, apresentando 

algumas experiências pioneiras, aprofundando-se especificamente no Ciclo Básico de 

Alfabetização do Estado de São Paulo, bem como no Ciclo de Alfabetização do 

Município do Recife na década de 1980, visto que, consistiram em experiências 

precursoras desse sistema.  Em seguida, realizou-se uma explanação acerca das 

definições e distinções entre os sistemas de: Ciclos de Aprendizagem, Ciclos de 

Formação e Progressão Continuada. Posteriormente abordou-se especificamente a 

proposta atual do Sistema de Ciclos no Município do Recife, identificando os princípios 

e as diretrizes normativas que fundamentam a avaliação nesse sistema.  

 O segundo capítulo aborda a temática da avaliação educacional do ensino e da 

aprendizagem. Em um primeiro momento fez-se necessária a apresentação dos 

pressupostos teóricos da avaliação educacional, posto que, compreende-se a avaliação 

da aprendizagem como objeto de estudo desse campo mais amplo da avaliação. Em um 

segundo momento, explicitou-se os pressupostos teóricos e práticos da avaliação do 

ensino e da aprendizagem tanto na perspectiva tradicional, instituída e sedimentada no 
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sistema educacional, quanto em sua perspectiva formativa ainda incipiente e instituinte 

no âmbito da educação escolar. Com isso, buscou-se desvelar as lógicas subjacentes a 

ambas as formas de avaliar.    

 O terceiro capítulo constituiu a construção do percurso metodológico, no qual, 

descreveu-se a abordagem teórica da realidade, o método etnográfico, o campo empírico 

e as participantes da pesquisa, bem como os procedimentos de coleta e análise dos 

dados. Desse modo, procurou-se explicitar os fundamentos teórico-metodológicos que 

deram forma ao trabalho que ora se apresenta.     

 O quarto capítulo refere-se aos resultados e discussão dos dados de acordo com os 

elementos estruturantes da pesquisa, quais sejam: a escola e os Ciclos de 

Aprendizagem; os espaços alternativos de aprendizagem; as relações entre 

planejamento, organização do ensino e avaliação; a prática avaliativa. Por seu turno, o 

quinto capítulo aponta algumas evidências acerca da prática avaliativa a partir dos 

resultados encontrados.   

As considerações finais revelam a interpretação sobre a realidade 

investigada, com base nos conhecimentos construídos durante todo o percurso desse 

estudo. Tais considerações permitiram a construção de respostas parciais e contingentes 

acerca das indagações suscitadas por esta investigação, como também a emergência de 

novas questões para futuras pesquisas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1. O SITEMA DE CICLOS 
DE APRENDIZAGEM  

 
 
 
 
 
 



 25

 A preocupação com os altos índices de repetência não é recente no Brasil.  Desde 

o início do século XX vem suscitando intensos debates acerca de formas alternativas de 

organização do ensino que possibilitem regularizar o fluxo escolar, através da 

eliminação ou limitação da reprovação. Contudo, é apenas a partir do final da década de 

1950 do século passado que surgem no Brasil as primeiras experiências de políticas de 

não-retenção4. Estas experiências pioneiras consistiam na eliminação da reprovação nos 

primeiros anos do ensino fundamental e visavam reduzir as taxas de repetência e 

evasão. Todavia, tiveram pouco tempo de duração, além de apresentarem características 

como: “implantação autoritária; estratégias de formação continuada, insuficientes e 

descontínuas; altas taxas de reprovação nas séries em que era permitida; classes bastante 

heterogêneas” (MAINARDES, 2007).  

 Tais experiências inseriram-se em um período marcado por intensas lutas sociais, 

nas quais as organizações populares tiveram significativa participação em todo o país, 

galgando muitos avanços no âmbito político-social. Todavia, este movimento popular, 

sofreu um forte arrefecimento a partir do golpe militar de 1964, através do qual, buscou-

se reorganizar os aparelhos político, administrativo e repressivo do Estado integrando-

os à "nova ordem mundial". Este momento caracterizou-se pela penetração do capital 

estrangeiro e a instalação de grandes indústrias em território nacional, como forma de 

promover o desenvolvimento econômico do País. As instâncias estrangeiras de 

financiamento5 passaram a ditar as metas nos âmbitos social, econômico e político, 

como condição para os altos investimentos no Brasil. Nesse contexto, as formas 

totalitárias de manutenção da ordem social foram articuladas pelos executores do golpe 

que puseram fim, através das forças militares, ao populismo vivenciado no país.   

 Dentro desse cenário, a racionalidade técnica passou a nortear as políticas 

educacionais, visando tornar a educação mais eficiente e ajustada às necessidades do 

desenvolvimento econômico. Os conceitos empresariais invadiram o âmbito pedagógico 

e a formação voltou-se à preparação do aluno para o mercado de trabalho. As discussões 

sobre a dimensão política da educação foram arrefecidas e silenciou-se qualquer 

tentativa de compreensão do ato educativo como elemento de conscientização e 

transformação social.  

                                                 
4 Segundo Mainardes (2007) estas experiências foram realizadas no Rio Grande do Sul (1958-1960), São 
Paulo (1959-1962/ 1969-1971), Pernambuco (1968), Santa Catarina (1970 – 1984) e Rio de Janeiro 
(1979-1984) (p. 63).   
5 Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial.  
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 No final da década de 1970 instalou-se uma grave crise internacional no modelo 

capitalista (aceleração da inflação, crise do petróleo, crise fiscal, queda do crescimento, 

etc). Os ajustes realizados na economia nacional através de arrocho salarial e de parcos 

investimentos nos setores básicos (saúde, educação, transporte, habitação) - o que 

promoveu uma precarização desses sistemas - representaram o declínio do "milagre 

econômico".  

 Instalou-se, então, uma crescente insatisfação dos amplos setores sociais, do que 

decorreu a re-introdução no cenário nacional dos movimentos sociais, que 

reivindicavam uma maior participação nas decisões políticas. Estes movimentos 

puseram fim ao longo período de desmobilização e repressão engendrado pelo golpe 

militar, demonstrando os sinais de esgotamento do modelo econômico.  

 Nesse prisma, a década de 1980 foi marcada pelo processo de redemocratização 

do país. Tal processo iniciou-se pela abertura política e a lei da anistia - que possibilitou 

o retorno dos exilados políticos ao país - e efetivou-se com a instalação da Nova 

República. No contexto da redemocratização do país, a dimensão política da educação 

ganhou destaque no debate sobre as questões educacionais. Retomou-se a perspectiva da 

educação como prática social, e bem assim a necessidade da democratização desse 

processo a fim de oferecer uma formação de qualidade às camadas populares, 

possibilitando, assim, sua participação na redefinição das relações sociais. Sobre esse 

processo Cavalcanti declara: 

 

a escola como um todo tem um papel fundamental ao buscar ampliar 
os mecanismos de cunho democrático, recuperando, assim, o seu 
sentido enquanto tal, organizando-se de forma competente, a fim de 
realizar, diante dos desafios que se colocam no mundo moderno, uma 
educação de qualidade para a maioria da população trabalhadora 
desse país (1996, p. 96).  
 
  

 Nesse momento de transição democrática, a política de ciclos constituiu numa das 

principais inovações da educação brasileira. Apresentava-se como uma proposta 

promissora para resgatar a função social da escola e democratizar o ensino no período 

pós-ditatorial. Com essa finalidade, os Ciclos Básicos de Alfabetização se expandiram e 

foram implantados em estados como Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. 

Esta forma de organização escolar impedia a reprovação da primeira para a segunda 

série do ensino fundamental o que permitia uma continuidade no processo de 

alfabetização. Na acepção de Mainardes (2007), o ciclo básico de alfabetização 
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apresentava como justificativa: reduzir taxas de reprovação e evasão; oferecer mais 

tempo para a aprendizagem dos alunos; democratizar a escola e o acesso ao 

conhecimento; melhorar a qualidade do ensino na escola pública e reduzir a 

seletividade; incorporar nas práticas pedagógicas os avanços da Psicologia, 

Psicolingüística, Sociolingüística, etc.           

 Dentre estas experiências, a de maior repercussão no cenário educacional 

brasileiro foi a do Estado de São Paulo. Dessa forma, faz-se necessária uma breve 

retrospectiva sobre a implantação do Sistema de Ciclos neste Estado, visto que, serviu 

de referência para experiências em outras cidades, sobretudo, àquelas administradas 

pelo Partido dos Trabalhadores.     

 

 

1.1 CICLO BÁSICO DE ALFABETIZAÇÃO NA REDE ESTADUAL 
PAULISTA  
 
   
 Os ciclos foram implantados no Estado de São Paulo, pelo Governador André 

Franco Montoro em 1984. Foi o primeiro governador eleito pelo povo desde o início do 

Regime Militar (DURAN, ALVES e PALMA FILHO, 2005). O país encontrava-se em 

processo de redemocratização e de abertura política. Era um momento de intensas lutas 

pelos direitos do povo e a democracia era a bandeira levantada pela grande maioria da 

população. Foi como uma forma de democratizar a educação que Montoro, como 

representante legítimo dos interesses do povo, implantou o sistema de ciclos, tornando, 

dessa maneira, o ensino acessível a uma maior parcela da população.   

 O quadro educacional anterior ao governo de Montoro era caótico, com baixa 

qualidade do ensino, altas taxas de evasão e repetência escolar e péssima remuneração 

aos profissionais da educação. Contudo, o que mais preocupou o governo foi o alto 

índice de reprovação na primeira série do ensino fundamental, o que impedia que o 

aluno prosseguisse em seus estudos, contribuindo para o aumento da desistência e 

conseqüente evasão escolar. Para aumentar a permanência do aluno no sistema de 

ensino, Duran, Alves e Palma Filho afirmam que “impôs-se a necessidade de intervir na 

rede escolar, iniciando-se pela desseriação das duas séries iniciais e por um conjunto de 

outras medidas que constituíam a proposta do ciclo básico” ( 2005, p.84). 

 Em seu primeiro ano de implantação, o Sistema de Ciclos pretendia, entre outras 

coisas, a não reprovação e a reorganização curricular adequada à realidade do aluno. 
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Muitas foram as críticas a este sistema, tanto pela sociedade, quanto pelos profissionais 

da educação e, sobretudo, pela imprensa, que considerava a proposta de ciclos atrasada 

e subversiva, corroborando com o pensamento hegemônico conservador. 

 Apesar dos canais de participação que o governo mantinha com os profissionais 

da educação, a fim de que estes assumissem um compromisso de mudança, 

predominava o ceticismo e a atitude conservadora. Em 1983, ano anterior à implantação  

dos ciclos no Estado de São Paulo, em um documento que visava ampliar a discussão 

acerca dos problemas educacionais existentes no Estado6, a grande maioria dos 

professores mostrou-se resistente às mudanças, defendendo a escola pensada em uma 

perspectiva mais tradicional. Segundo Duran, Alves e Palma Filho, 

 

 boa parte dos professores mostrou-se nostálgica dos bons 
tempos da “escola risonha e franca”, quando havia exame de 
segunda época, aulas de latim, exame de admissão para o 
ginásio, mais respeito pela figura do professor e outras 
concepções de mesma ordem (2005, p.89).  

 
 
 Outra crítica bastante comum foi quanto à forma de implantação do sistema de 

ciclos que ocorreu através de um decreto, o que refletia uma decisão centralizada e 

unilateral. Todavia, embora a sua implantação tenha ocorrido de forma autoritária, 

houve um processo constante de debates e de discussões para a reformulação curricular, 

o que garantiu o envolvimento dos profissionais da educação durante o processo.  

 Pode-se estruturar a implantação dos ciclos no Estado de São Paulo em quatro 

momentos. O primeiro ocorreu no ano de 1984, de caráter político, focava a relação 

professor e aluno, visando combater os preconceitos presentes no docente para com o 

educando, principalmente se este fosse de classe em desvantagem social. Para tanto, 

adotou como medida o impedimento da reprovação do aluno após o primeiro ano de 

escolaridade, com a possibilidade de apoio pedagógico, em horário extra-aula, com 

duração de duas horas diárias àquelas crianças que apresentassem dificuldades. Os 

professores seriam remunerados por estas horas trabalhadas. 

 O segundo momento caracterizou-se pela ênfase no processo de alfabetização. As 

discussões acerca do tema iniciaram-se em 1985, mas apenas em 1988 foi apresentada 

uma proposta mais elaborada como alternativa para a alfabetização. Essa proposta 

                                                 
6  Documento 01/83. Texto elaborado pela chefia de gabinete da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo, redigido pelo Professor José Mário Pires Azanha. 
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apontava uma perspectiva qualitativa em relação ao processo ensino-aprendizagem.  

Sugeria avaliação das produções infantis como indicadores de aprendizagem, respeito e 

valorização da heterogeneidade como forma de enriquecimento do processo ensino-

aprendizagem, valorização da escrita de uso social em detrimento da escrita puramente 

escolar. Nessa etapa, foi possível observar a tentativa de práticas inovadoras, apesar da 

maioria dos docentes permanecer com práticas mais tradicionais, visto que não 

compreendiam a mudança epistemológica e não apenas metodológica que esta nova 

concepção de alfabetização apresentava.  

 O terceiro momento inicia-se no ano de 1988 com a implantação da jornada única 

que aumentava a permanência do aluno na escola de quatro para seis horas, e a jornada 

de trabalho do professor de dezesseis para quarenta horas, que incluíam as regências das 

aulas, reuniões com outros professores e curso de capacitação em serviço. Além disso, 

instituiu-se o professor-coordenador responsável por organizar o trabalho do professor e 

pela articulação entre o ciclo básico e as demais séries do primeiro grau. Devido à falta 

de comprometimento da maioria dos diretores, à dificuldade em reunir os docentes e à 

baixa produtividade nas reuniões, a jornada única não contribuiu efetivamente para a 

melhoria do rendimento do aluno.  

 É preciso reconhecer que, mesmo com entraves e dificuldades em sua implantação 

e manutenção, os ciclos e a jornada única contribuíram para uma nova visão em relação 

à educação em seus aspectos políticos, pedagógicos e até mesmo técnicos. Duran, Alves 

e Palma Filho consideram que,  

 

 os ciclos básicos e a jornada única já prenunciavam a necessidade de 
autonomia pedagógica das escolas: abriram espaço para a 
flexibilidade na organização curricular, nas metodologias e técnicas 
didáticas e no agrupamento dos alunos; instituíram a figura do 
professor – coordenador, responsável pela articulação do trabalho dos 
professores do ciclo básico e destes com os das séries seguintes; 
introduziram o espaço para reuniões e formação em serviço (2005, p. 
100).  

 
 

O quarto momento começa na gestão de Fernando de Moraes7, através de uma 

reforma de ensino público, que pretendia uma escola denominada “escola padrão”. Com 

pressupostos comuns aos dos ciclos básicos, o programa da escola padrão introduziu 

diretrizes que favoreciam a construção da autonomia da escola. Autonomia entendida 

                                                 
7 Secretário de Cultura e Educação do Estado de São Paulo do ano de 1991 ao ano de 1994. 
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“como possibilidade de cada escola, individualmente estabelecer seu próprio projeto 

político-pedagógico, construir sua identidade, definindo o seu caminho para a qualidade 

do ensino” (DURAN, ALVES e PALMA FILHO 2005, p.101). A implantação do 

programa pretendia ser gradativa em um total de quatro anos, começando pelas escolas 

com melhores condições de funcionamento e posteriormente se estendendo às outras 

escolas.  

Os ciclos, em seus 12 anos de existência no Estado de São Paulo, até o ano de 

1995, contribuíram para mudanças extremamente relevantes na cultura pedagógica, 

sedimentando-se ao longo dos anos não como uma proposta de um só governo, mas 

como uma possibilidade de se repensar a educação voltada para o povo e não aos 

interesses de quem estiver no poder. Na acepção de Duran, Alves e Palma Filho:  

 

as propostas do ciclo básico e do sistema de organização em ciclos da 
prefeitura de São Paulo, considerando os seus primeiros anos, 
baseadas em princípios pedagógicos democráticos explícitos, 
emanaram de administrações populares que se propunham a reverter 
em favor da população marginalizada o potencial transformador da 
educação escolar no desenvolvimento social, como ocorreu nas duas 
administrações mencionadas (2005, p.106).  

 
 

No ano de 1995, ascendeu ao governo o candidato Mário Covas Júnior eleito pelo 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o que mudou a direção política no 

Estado.  As diretrizes desse governo, baseado na ideologia neoliberal, volta a educação 

para a esfera do mercado, baseando seu plano de educação em modelos importados de 

outros países. Dessa forma, a educação voltada para os interesses do poder hegemônico, 

com pressupostos neoliberais, gerou um caos no sistema educacional, com o 

fechamento de classes, demissão de professores, superlotação de salas, promoção 

automática dos alunos sem parâmetros pedagógicos. Houve uma ruptura com o 

pensamento democrático que fundamentava o sistema de ciclos até 1994. Como 

afirmam Duran, Alves e Palma Filho, 

 

a organização do sistema de ensino em ciclos, ocorrida ao longo da 
década de 1980 no período da transição democrática, não significou 
para os governos estaduais eleitos pela oposição, a mesma coisa que 
significa para os governos neoliberais. Enquanto os primeiros tinham 
como norte a construção de uma ordem social mais justa e 
equilibrada, os últimos pretendem manter a ordem social vigente, 
buscando para isso ampliar e fortalecer a hegemonia da classe 
burguesa  (2005, p.108/109). 
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 Freitas (2003) faz uma crítica ao Sistema de Ciclos do Estado de São Paulo. Para o 

autor, o sistema implantado hoje no Estado é de progressão continuada e não pode ser 

classificado como Ciclos. Para este autor, os Ciclos de Aprendizagem apresentam-se 

como uma forma de resistência ao sistema de seriação e sua lógica excludente, enquanto 

a progressão continuada, mesmo apresentando alguns avanços, trás em seu bojo a lógica 

de submissão e exclusão presentes no sistema de seriação.  

 Na compreensão desse teórico, “A progressão continuada é herdeira da concepção 

conservadora-liberal, e os ciclos estão mais ligados às propostas transformadoras e 

progressistas” (Ibid, p.72). As políticas públicas que preconizam a progressão 

continuada normalmente atuam verticalmente, por imposição e de forma determinista. 

Visam realimentar o modelo neoliberal baseando suas práticas de acordo com aspectos 

ligados ao campo econômico, mais especificamente à relação custo-benefício, do que 

propriamente com os aspectos humano e formativo da educação. Nesses termos, a 

progressão continuada amplia a permanência do aluno no sistema, mas pouco modifica 

as práticas e as relações que há muito já estão impregnadas no âmbito educacional. 

Nesse contexto, considera-se que, mesmo passando por profundas transformações 

nas últimas décadas, o sistema educacional do Estado de São Paulo permanece sendo 

uma das principais referências para a implantação da política de ciclos em outros 

Municípios e Estados do Brasil. Contudo, compreende-se que cada localidade tem 

liberdade para discutir e debater suas propostas e construir seus próprios caminhos para 

a democratização do ensino. 

 O Município do Recife, tendo como uma de suas referência os primeiros anos do 

Ciclo Básico de Alfabetização de São Paulo, implantou tal proposta como política 

educacional da gestão 1986-1988. Essa experiência será relatada a seguir.  

 

 

1.2 CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DO 
RECIFE, A EXPERIÊNCIA DA DÉCADA DE 1980  

 
 
 No ano de 1985, no bojo do processo de transição democrática e da 

intensificação dos movimentos sociais que reivindicavam a volta do Estado de Direito, 

as capitais dos estados da Federação reconquistaram o direito de eleger o seu chefe 

executivo. Nas primeiras eleições para prefeito após o golpe de 1964, no Município do 
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Recife foi eleito o então candidato da Frente Popular Jarbas Vasconcelos pelo Partido 

Socialista Brasileiro (PSB).  

 De cunho progressista, o projeto educacional da gestão 1986-1988 visava 

imprimir novos rumos à educação municipal associando-a ao processo da 

democratização das relações sociais, bem como ao compromisso de produzir um novo 

conhecimento com vista à transformação social. Sobre essa questão Figueiredo reitera,  

 

a escola de qualidade para todos se traduzia pela iniciação, desde a 
alfabetização, do aluno e do educador, juntamente com os 
movimentos sociais organizados no processo de 
compreensão/interpretação/transformação da sociedade brasileira e 
das relações sociais que a engendram. 
Compreensão/interpretação/transformação que avançaria à medida 
que a criança, o adolescente, o jovem e o adulto fossem ampliando as 
suas conquistas sociais, nas quais estava contido o pleno direito ao 
uso da fala, da leitura e da escrita e da matemática básica (1990, p. 
37).    

 
   

 Assim, com o intuito de garantir o acesso e a permanência da criança na escola, 

bem como para oferta-lhe um ensino de qualidade, a Secretaria de Educação do 

Município implantou logo em seu primeiro ano de gestão o Ciclo de Alfabetização. 

Estabeleceu-se, então, um período de dois anos a partir da primeira série do antigo 

primeiro grau para o processo de alfabetização, propiciando ao aluno um tempo mais 

longo para atingir os objetivos educacionais.  

 Para a implantação da referida proposta a SE convocou todos os profissionais da 

educação a refletir sobre sua prática pedagógica e os possíveis redirecionamentos da 

mesma com vista à criança ser alfabetizada. Foram criados fóruns de decisão com 

equipes de supervisores, de professores, de assessores, dos quais decorriam 

desdobramentos técnicos e metodológicos. Desse modo, a proposta do Ciclo de 

Alfabetização não chegou pronta para que as professoras apenas a executassem. Ao 

contrário, foi fruto e ações conjuntas da SE e educadores cuja finalidade era garantir a 

participação de todos nas decisões referentes ao planejamento, execução e avaliação do 

processo de alfabetização.  

 No que se refere ao currículo foram incluídas, com o mesmo peso, as seguintes 

áreas do conhecimento: o ensino da Língua Portuguesa, Matemática, Artes, Estudos 

Sociais, Educação Física, Ciências Biológicas e Programa de Saúde. A metodologia 

construída tinha como eixo a história de vida dos alunos, visava resgatar a representação 
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dos educandos sobre sua própria realidade, problematizando-a e oferecendo subsídios 

que propiciassem a formação de uma cidadania voltada para a libertação das diversas 

formas da opressão humana. Nessa perspectiva, a concepção de alfabetização tinha 

como eixo norteador "resgatar o pensamento, as idéias, as condições e concepções da 

criança num contexto de língua oral e escrita, em permanente discussão e debate entre 

professores e alunos sobre as "coisas de sua vida"" (FIGUEIREDO, 1990 p. 45).   

 A avaliação apresentava características formativas, uma vez que a proposta 

apresentava o processo avaliativo como um meio para que a escola e o professor 

identificassem os fatores que facilitavam ou dificultavam a aprendizagem do aluno, com 

o intuito de rever os objetivos e os encaminhamentos estabelecidos. 

 Além disso, os instrumentos deveriam fornecer informações qualitativas acerca 

das dificuldades dos discentes e da classe, identificando os objetivos atingidos e aqueles 

que faltavam atingir. A cada unidade os resultados registrados eram discutidos em 

"reuniões da prática pedagógica" e subsidiavam o redirecionamento da mesma.  

 A implantação do Ciclo de Alfabetização se fez também enquanto processo de 

formação dos professores. Os docentes tiveram sua jornada de trabalho ampliada para 

cinco horas diárias com os alunos e cinco horas aos sábados para reflexão e discussão 

em torno da prática pedagógica.  Foi instituído um acompanhamento sistemático às 

professoras através de um "treinamento em serviço", descrito por Figueiredo da seguinte 

forma: 

 

este trabalho com o professorado foi organizado no âmbito de suas 
atividades, através de encontros, que assumiam um caráter de 
planejamento, execução e avaliação da prática pedagógica. Nesta 
ocasião o professorado relatava suas experiências com o ensino e a 
aprendizagem numa sala de Ciclos de Alfabetização, debatia e as 
discutia, considerando textos produzidos com a finalidade de oferecer 
subsídios à revisão de processos de alfabetização (1990, p. 43). 
      

 
 Segundo a referida autora, este processo de capacitação dos educadores foi muito 

relevante para redimensionar o papel da escola pública na sociedade brasileira, bem 

como para reconceituar o processo de alfabetização.  

 Mediante o exposto, o Ciclo de Alfabetização do Município do Recife, mesmo 

apresentando algumas limitações como: a permanência de metodologias tradicionais, a 

aprendizagem por repetição, o uso de cópia e de treinos para corrigir erros, pouco 

entusiasmo pelas atividades de leitura, entre outros, consistiu em uma proposta 
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inovadora no âmbito político-pedagógico do município. Proposta esta que teve em seu 

nascedouro a intenção de responder ao clamor das camadas populares no quadro de 

mobilização social em que se inseria. Na acepção de Figueiredo "O Ciclo propunha, 

assim, o alargamento do espaço de atuação política das camadas subalternas de nossa 

sociedade, atuação política que nunca abandona o seu conteúdo eminentemente 

pedagógico" (1990, p.36). 

 Todavia, no ano de 1988 houve nova eleição para a Prefeitura do Recife, a qual 

venceu o então candidato Joaquim Francisco Cavalcanti pelo Partido da Frente Liberal 

(PFL). Na sua gestão (1989/1992), vinculada ao projeto neoliberal, foi instituída outra 

direção à política educacional do município Houve um retorno ao aspecto tecnicista de 

educação, bem como à concepção de educação como instrumento de ascensão social e 

de inserção no mercado de trabalho. Ocorreu uma reformulação do Ciclo de 

Alfabetização que assumiu outras diretrizes desvinculando-se dos princípios que 

fundamentaram sua implantação. Com esclarece Cavalcanti,  

 

Pode-se afirmar que os princípios do Plano de Ação Municipal para a 
Educação na gestão em pauta, privilegiando a educação como fator 
de ascensão pessoal e como forma de engajamento no mercado de 
trabalho, entra em choque com as perspectivas do Ciclo de 
Alfabetização, que via o processo educacional como fator de 
transformação das relações sociais vigentes e uma forma de 
instrumentalizar o aluno para que ele fosse sujeito dessa 
transformação, através da aprendizagem da leitura, da escrita e do 
cálculo, embora se reconheça que ambas as gestões advogassem 
formas diferentes de "modernidade": uma conservadora e 
instrumental, outra ao menos no discurso progressista e substantiva 
(1996, p.128).  

 
  
 Nesse contexto, considera-se que o Ciclo de Alfabetização do Município do 

Recife trouxe ao âmbito educacional avanços tão significativos quanto o Ciclo Básico 

de Alfabetização do Estado de São Paulo. No entanto, o que talvez tenha dado mais 

visibilidade ao segundo, foi o maior tempo de duração da proposta em decorrência da 

continuidade da direção política no governo do Estado. O que não aconteceu no referido 

município.   

 

 

   



 35

1.3 CICLOS DE APRENDIZAGEM, CICLOS DE FORMAÇÃO E 

PROGRESSÃO CONTINUADA  

 
    A partir da década de 1990 do século passado a proposta de ciclos passou por 

um intenso processo de re-significação que ocorreu tanto em decorrência da experiência 

de ciclos no Estado de São Paulo, quanto pela aprovação da Lei de Diretrizes e Base da 

Educação 9394/96 que incorpora os ciclos como uma das modalidades de organização 

do ensino. Estes marcos foram significativos à expansão dos ciclos para os demais anos 

do ensino fundamental, como também para o crescimento da implantação dessa política 

em alguns Estados e Municípios.   

Todavia, esta expansão não se deu de forma homogênea e a proposta de ciclos 

passou a ser re-contextualizada de diferentes formas no âmbito educacional. Nesse 

processo, emergiram três formas predominantes de organização escolar como 

alternativas ao sistema seriado, são elas: os Ciclos de Aprendizagem, os Ciclos de 

Formação e a Progressão Continuada.  Enquanto as duas primeiras constituem uma 

versão mais progressista dos ciclos, a segunda refere-se a uma versão mais 

conservadora da proposta.  

Os ciclos de formação e os ciclos de aprendizagem têm como principal referência 

a proposta de Ciclos do Estado de São Paulo. Formulada e implantada na década de 

1980 apenas nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, na década de 1990 foi a 

primeira a estender os ciclos para os oito anos do Ensino Fundamental. Esta experiência 

foi disseminando a adoção desse sistema em outras cidades, principalmente naquelas 

administradas pelo Partido dos Trabalhadores, o que acabou caracterizando esta política 

como uma marca deste partido. Na compreensão de Mainardes: 

 

no decorrer do tempo, a organização da escolaridade em ciclos 
tornou-se uma espécie de “marca registrada” do PT, entendida como 
uma medida essencial para superar o fracasso escolar e uma 
oportunidade de construir um projeto alternativo de educação (2007, 
p. 72). 

 
 

 Todavia, apesar de ambos os sistemas serem considerados progressistas, há 

diferenças entre eles. A organização escolar por Ciclos de Aprendizagem propõe uma 

ruptura menos radical no que se refere aos elementos da prática pedagógica (currículo, 
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avaliação...). A organização do ensino é feita com base na idade dos alunos e ao final 

dos ciclos de dois ou três anos de duração os alunos podem ser reprovados.      

 Por seu turno, os ciclos de formação propõem mudanças mais radicais no sistema 

de ensino. A reestruturação dos elementos da prática pedagógica é mais profunda, a 

organização escolar baseia-se nos ciclos de desenvolvimento humano (infância, 

puberdade, adolescência) e não há a possibilidade de reprovar o aluno no decorrer de 

todo o Ensino Fundamental.  

 Nesse contexto, Mainardes considera a organização escolar por ciclos, seja de 

aprendizagem ou de formação, como “uma política inovadora e positiva, pois elimina 

ou diminui significativamente a reprovação, proporciona aos alunos mais tempo para 

aprender e permite aos profissionais da educação avançarem nas suas concepções e 

práticas” (2007, p. 74). Na acepção desse teórico, o principal intuito desses sistemas é 

melhorar a qualidade do ensino, possibilitar a continuidade do processo de 

aprendizagem e diminuir a seletividade e a exclusão do sistema escolar,  

 Por outro lado, algumas administrações adotaram uma visão mais conservadora da 

proposta de ciclos, respaldadas na própria LDB 9394/96 que possibilitava aos sistemas 

organizados por séries no Ensino Fundamental adotarem o regime de progressão 

continuada, sem prejuízo da avaliação do ensino e da aprendizagem. Sendo assim, as 

mudanças propostas pelo sistema de progressão continuada são superficiais. As séries 

convencionais são mantidas, sem que haja necessariamente mudanças significativas na 

estrutura e funcionamento do ensino, além disso, a reprovação é eliminada apenas em 

algumas séries. Ademais suas justificativas são de cunho econômico sem preocupação 

com a qualidade do processo educativo e sem comprometimento com a transformação 

social.   

É importante ressaltar que nem toda proposta de ciclos de formação ou ciclos de 

aprendizagem é totalmente progressista, bem como nem toda proposta de progressão 

continuada é totalmente conservadora. Nesse sentido, tais classificações não são rígidas. 

O que vai definir os seus objetivos e características é, mormente, a concepção de Estado 

que orienta os mandatos dos governos que as instituem.   
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1.3 A PROPOSTA DE CICLOS DE APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO 

DO RECIFE   
 
   A eleição para a prefeitura da cidade do Recife no ano de 2000 foi a mais 

disputada em todo o Brasil. Com uma pequena margem de vantagem, foi eleito o então 

candidato João Paulo de Lima e Silva, representante do partido de oposição. Sua vitória 

refletiu o desejo da maioria dos eleitores por mudanças nas políticas que vinham sendo 

implantadas nas administrações anteriores.    

 Em seu primeiro ano de gestão, o governo eleito implantou o sistema de ciclos 

de aprendizagem como uma nova forma de organização do ensino da rede municipal. 

Tal proposta visava combater os altos índices de evasão e repetência, tornando a escola, 

efetivamente, inclusiva e democrática.  Assim, de acordo com a proposta apresentada 

pela Secretaria de Educação do Recife (SE),  

 

como definição política, a opção por ciclos significa o enfrentamento 
da considerada clássica questão do fracasso escolar e dos 
inadmissíveis índices de evasão e repetência, que persistem, de forma 
geral, na escola pública brasileira e na rede municipal, em particular; 
a garantia do direito do aluno à escolarização e ao acesso à educação 
escolar regular  (RECIFE, 20038, p.171). 

 
 
 Dessa forma, a SE aponta três desafios a serem superados através da política dos 

ciclos, são eles: a) a urgência em reinventar a escola e suas práticas; b) encantar o 

alunado e a família; c) o ensaio dos primeiros passos no agir-cidadão.  

Na lógica dos ciclos o desenvolvimento passa a ser vinculado ao contexto sócio-

histórico, concebido como intrinsecamente ligado à interação social como construção 

humana.  O aprendiz torna-se sujeito, agente social no mundo e na cultura, dinâmico e 

ativo em seus processos de construção das aprendizagens. A aprendizagem é concebida 

como processo socialmente construído. O conhecimento é entendido enquanto produto 

da ação humana. O professor atua como parceiro do aluno, propiciando situações de 

aprendizagens que favoreçam a articulação entre os conhecimentos novos e os 

conhecimentos prévios do educando, tornando, assim, o processo ensino-aprendizagem 

mais prazeroso e significativo. O currículo tem sua dimensão ampliada, contemplando: 
                                                 
8 Documento organizado  pela Diretoria Geral de Ensino da Secretaria de Educação do Recife, intitulado 
"Tempos de Aprendizagem identidade cidadã e organização da educação escolar em ciclos". Versa sobre 
as bases conceituais, legais e epistemológicas para subsidiar a implantação dos ciclos de aprendizagem no 
Município.  
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os saberes como processos sociais e institucionais; os símbolos e os valores; as 

competências e as habilidades múltiplas próprias da complexidade humana. A escola 

compreendida em uma visão integradora, onde todos se compreendam enquanto sujeitos 

sociais componentes da comunidade educativa (RECIFE, 2003). 

Essas concepções refletem a necessidade de ampliação dos tempos escolares, uma 

vez que os sujeitos e suas relações apresentam-se em toda sua complexidade, o que 

“requer um tempo mais extenso para a maturação e para a compreensão dos processos 

de articulação, reflexão e assimilação do conhecimento por parte do aluno” (RECIFE, 

2003, p.134). Freitas considera que no Sistema de Ciclos    

 

os tempos e os espaços da escola são colocados a serviço de novas 
relações de poder entre os estudantes e o professor, com a tarefa de 
formar para a vida, na atualidade, propiciando o desenvolvimento de 
novas relações entre as pessoas e entre as pessoas e as coisas (2003, 
p.67) 
 
 

De acordo com a proposta da SE, a implantação dos ciclos na cidade do Recife 

reflete a intenção da Gestão em instituir políticas públicas voltadas para ressaltar a 

importância social da educação escolar. Educação concebida como direito social, 

comprometida com a construção do cidadão que compreende-se tanto como indivíduo, 

sujeito de seus próprios processos, quanto como parte de uma coletividade.  Dessa 

forma,  

 

a cidadania como concepção começa a sair do sentido individual de 
direito ao consumo e inicia a condição integradora de pertença a uma 
rede simbólica e coletiva de luta pela universalização de direitos 
sociais básicos, como moradia, saúde e educação. No bojo da própria 
adversidade, é consolidada a noção de comunidade que para 
sobreviver, precisa criar redes de solidariedade (RECIFE, 2003, p. 
126). 
  
 

É dessa concepção de cidadania e do ser cidadão que emerge a necessidade de se 

repensar o espaço escolar e suas dinâmicas. A escola, na perspectiva dos ciclos de 

aprendizagem, é o local de convivência, de interação e de integração. Espaço real para 

produção de uma cultura local e para a construção de identidades, possibilitando a 

construção coletiva de formas de viver e conviver dos seus agentes, respeitados em suas 

diversidades. Freitas afirma que “a escola eficaz seria aquela que, além de ensinar o 

conteúdo, prepara o estudante-cidadão para a autonomia e para a auto-organização, para 
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a intervenção na sociedade com vistas a torná-la mais justa” (2003, p.38). Nesse 

sentido,  

 
a escola revela-se um palco onde as diferentes culturas interagem, em 
uma relação dialética e dialógica, apropriada pelos diferentes sujeitos 
que a utilizam como instrumento pessoal de pensamento e de ação no 
mundo (RECIFE, 2003 p.136). 

 
 
 Na concepção apresentada pela SE, a política dos ciclos está pautada em 

princípios como: igualdade, possibilitando a todos o acesso ao conhecimento; 

reconhecimento das diferenças nos processo de aprendizagem e convivência; inclusão, 

garantindo formas, tempos e intervenções apropriados a cada aluno; Integralidade, 

propondo situações de aprendizagem, complexas, diversificadas e interativas; 

autonomia, que vem a ser a tomada de decisão considerando sua importância individual 

e coletiva.  

 Foi como uma nova possibilidade, como um novo caminho que a prefeitura da 

cidade do Recife implantou o sistema de ciclos no município. A secretaria de Educação 

em sua proposta pedagógica, afirma que o ensino em ciclos, considerando a formação 

integral do sujeito, consolida e ratifica uma proposta de governo que se propõe 

democrática, preocupada com a construção de um novo modelo de sociedade baseado 

na cooperação como forma de oposição à exploração do homem pelo homem. Assim,  

   

contextualizada nesse universo sócio-histórico do país, Recife revela-
se uma cidade de contrastes, característica marcante dos centros 
urbanos, nestes tempos de internacionalização da economia. No 
entanto, a nova gestão da Prefeitura da cidade aponta para a 
construção de um caminho novo, orientador das políticas públicas. A 
opção do governo municipal define-se por princípios pautados no 
direito à igualdade e no respeito às diferenças nos valores da ética, da 
igualdade e da autonomia, como ideário práxis do processo de 
construção da cidadania. Evidentemente essas mudanças trazem 
repercussões para o jeito de pensar e de fazer acontecer a educação 
municipal. (RECIFE, 2003, p. 128). 

 
 

 Visando ao aumento de alunos inseridos no sistema educacional, tendo como base 

a LDB 9394/96, a prefeitura antecipou de sete para seis anos a idade mínima para 

matrícula de alunos no ensino fundamental obrigatório9. Ou seja, os alunos com seis 

anos ou a completar em Abril e aqueles com mais de seis anos que nunca freqüentaram 

                                                 
9  Essa alternativa possibilitada pela LDB tornou-se obrigatória em 2006 com a publicação da lei nº11274, 
que ampliou o ensino fundamental de oito para nove anos.  
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a escola terão acesso ao 1º ano do ciclo do ensino fundamental. O quadro nº 1 apresenta 

a forma como está estruturada a organização da Rede Municipal do Recife: 

 

 

       Quadro 1: A organização escolar no Município do Recife 

 Ciclos da educação infantil: (não-obrigatórios) 

1º ciclo – 0 a 03 anos; 

2º ciclo – 04 a 05 anos; 

 Ciclos do ensino fundamental: (Obrigatórios) 

1º ciclo - crianças de 06 a 08 anos de idade; 

2º ciclo – crianças de 09 a 10 anos de idade; 

3º ciclo – crianças de 11 a 12 anos de idade; 

4º ciclo – crianças a partir de 13 anos. 

       Fonte: Recife (2003, p. 157)  

 

 De acordo com a proposta pedagógica10 (RECIFE 2002), a organização curricular 

nos ciclos tem a interdisciplinaridade como objetivo do trabalho pedagógico, o que 

obriga a comunidade escolar a rever algumas práticas de ensino centradas na 

transmissão de conteúdos de forma fragmentada e disciplinar. A SE propõe, então, a 

organização do ensino por competência. A idéia de competência funda-se na concepção 

de que não basta o aluno reter conteúdos, muitas vezes desprovidos de qualquer 

significado. É necessário que ele saiba mobilizar o que aprendeu em situações reais. A 

competência refere-se, portanto, à conjugação dos diversos saberes mobilizados pelo 

indivíduo (saber, saber-fazer e saber ser) na realização de uma atividade ou na resolução 

de problemas concretos. Para a SE a escola precisa formar sujeitos competentes, ou seja,  

"sujeitos capazes de articular e relacionar os diferentes saberes, conhecimentos, atitudes 

e valores, construídos dentro e fora da escola" (RECIFE, 2002).  

                                                 
10 Proposta pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife - versão preliminar. Refere-se à 
organização do currículo, apresentando as competências definidas para o percurso, as quais subsidiariam 
a elaboração dos registros avaliativos e o acompanhamento da aprendizagens discentes.  
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 Souza Júnior (2007) destaca algumas críticas feitas à pedagogia da competência, 

que tem em Perrenoud o seu principal expoente. A primeira é de que o ensino por 

competência, por estar inserido na pedagogia do aprender a aprender, muitas vezes 

associada à escola nova, acaba priorizando os saberes da experiência ou do senso 

comum em detrimento dos conteúdos disciplinares. A segunda é de que as competências 

têm um caráter geral, por estarem pautadas, muitas vezes, no exercício profissional e 

não considerarem o contexto sócio-histórico dos sujeitos. A terceira é o seu caráter 

adaptativo, ou seja, a não explicitação de um projeto histórico possibilita a interpretação 

de que as competências têm a função de permitir uma melhor inserção no mercado de 

trabalho, do que decorre uma preparação do indivíduo para se adaptar à realidade 

existente e não para ser crítico diante dela.            

 Todavia, a despeito dessas críticas, a proposta pedagógica do Município do Recife 

(2002) explicita que o ensino por competência visa promover um diálogo, tanto entre as 

áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares11, quanto destes 

conhecimentos com os demais saberes – do senso comum, da experiência, etc.- que 

permeiam o cotidiano escolar. Não pretende, portanto, uma hierarquização dos saberes, 

mas sim uma inter-relação dos mesmos. Além disso, a SE fundamenta sua proposta no 

paradigma sócio-interacionista que concebe o homem como sujeito histórico capaz de 

transformar a realidade e ser transformado por ela. Sobre essa questão a SE enfatiza,  

 

de acordo com o paradigma sócio-interacionista, o homem aprende e 
se desenvolve na relação com o outro social. É interagindo com o 
outro que ele constrói a objetividade do conhecimento e também a 
subjetividade, constituindo-se, assim, como sujeito histórico que 
influencia e é influenciado pela cultura (RECIFE, 2002, p.5).      

 

Nesse sentido, a SE demonstra uma intenção de contribuir com a formação de 

sujeitos críticos, capazes de intervir na realidade social com vista a sua transformação.  

Contrapondo-se às criticas do caráter adaptativo do ensino por competências.   

Os Ciclos, no Município do Recife, de acordo com a proposta apresentada, 

funcionam como uma rede interligada, compreendendo que a construção do 

conhecimento é um processo não-linear. Essa dinâmica do processo de aprendizagem 

                                                 
11 O currículo do Município do Recife organiza o conhecimento em três grandes áreas: 1)Linguagens e 
Códigos; 2) Ciências Humanas; 3) Ciências da Natureza e Matemática. Seus componentes curriculares 
são, respectivamente: a) Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Língua Estrangeira e Informática;  
b) História, Geografia, Antropologia, Direito; c) ciências físicas, químicas, biológicas e matemática 
(RECIFE, 2002).         
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permitirá constantes mudanças, possibilitando a redistribuição dos grupos dentro de 

uma mesma sala de aula ou de uma sala para outra. Tal redistribuição ocorrerá por um 

acompanhamento constante do aluno, através de um processo dinâmico e contínuo de 

avaliação.   

Há, nesse contexto, duas formas de acompanhamento: a) o acompanhamento que 

conduz à progressão; b) o acompanhamento que conduz ao desenvolvimento. O 

acompanhamento que conduz à progressão será realizado pelo Conselho do ciclo – 

composto pela coordenação pedagógica, professores, representantes da comunidade, 

representantes de pais e alunos – esse conselho, será instância de deliberação, de 

consulta, de organização e de planejamento. Concomitante ao acompanhamento do 

aluno, realizar-se-á a análise da prática pedagógica e de sua organização.  Esse processo 

possibilitará o avanço do aluno de um nível para o outro, caso isto o favoreça em sua 

aprendizagem.  

  O acompanhamento que conduz ao desenvolvimento do aluno ocorrerá na relação 

direta docente/discente, através da compreensão pelo professor dos percursos de 

aprendizagens dos alunos, identificando suas necessidades e oferecendo-lhes as ajudas 

necessárias para que os mesmos alcancem os objetivos educacionais. Assim, no que 

concerne ao processo avaliativo, a proposta do município revela que:  

 

a organização da prática pedagógica em ciclos de aprendizagem 
pressupõe o desenvolvimento de ações, nas quais a avaliação se 
constitui como elemento fundamental, na medida em que a inserção e 
a promoção do aluno em cada um dos ciclos ocorrem durante o 
processo de aprendizagem, a partir das competências definidas e 
alcançadas. Nesta perspectiva, a ação de avaliar se define enquanto 
processo de constatação, de compreensão, de intervenção, de 
constituição do exercício de aprender a construir o conhecimento 
(RECIFE, 2003, p.164). 
     

 
 Nesse contexto, o Sistema de Ciclos exige um acompanhamento dos percursos das 

aprendizagens dos alunos de forma contínua e individualizada. Contínua porque o 

conhecimento é concebido como um processo em construção e individualizada devido à 

heterogeneidade dos educandos.  

A Prefeitura da Cidade do Recife optou pelo registro qualitativo como forma de 

acompanhamento do aluno e do grupo, sendo esses registros diários/semanais, 

bimestrais. Na perspectiva da SE, tais registros possibilitarão ao professor pensar sobre 
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suas práticas, redefinindo ações quando assim for necessário ao desenvolvimento do 

educando. 

Por sua vez, os registros diários, semanais e bimestrais darão suporte à construção 

do parecer final. A proposta da SE é que “no parecer final, será realizada uma análise 

geral do aluno naquele ano do ciclo, fornecendo o máximo de informações possíveis 

para o professor que dará continuidade ao trabalho que se seguirá” (2003, p.168). 

Perrenoud ratifica essa intenção ao enfatizar que o parecer final possibilita a 

“continuidade entre os anos de estudo e uma colaboração entre os professores” (1999, 

p.152).  

 Todavia, a simples adoção de tais medidas não garante uma melhoria qualitativa 

do processo de ensino-aprendizagem. Por esta razão, a SE reconhece que é essencial a 

mobilização dos pais, dos alunos, dos profissionais da educação, para participarem 

coletivamente desta construção de uma nova organização escolar. Nesse sentido, torna-

se imprescindível o envolvimento dos professores nesse processo de mudança, bem 

como a compreensão do seu papel dentro deste novo sistema, para que os ciclos atinjam 

seus objetivos, qual seja: a construção de uma educação com qualidade social. 

 

A escolarização organizada em ciclos de aprendizagem volta-se para 
a formação de todos, atendendo as exigências da contemporaneidade 
pela perspectiva plástica, lúdica e multicultural, sendo, portanto, 
plural e multifacetada e, ao mesmo tempo, voltando-se para a 
singularidade do aluno. Portanto, mostra-se radicalmente democrática 
como entende a gestão da Rede Municipal de ensino do Recife 
(RECIFE, 2003, P. 158). 

 
 

Nesse cenário de transformação, a avaliação formativa é um importante processo 

na busca por uma educação de qualidade. Entretanto, não deve ser concebida como uma 

“tábua de salvação” do ato educativo, como se todos os problemas educacionais 

pudessem ser resolvidos através dela. Perrenoud (1999) aponta a avaliação como apenas 

mais um recurso para as regulações. Segundo o autor, “não se deveria sonhar com a 

avaliação formativa senão em última instância, após ter desenvolvido tão bem quanto 

possível as outras regulações disponíveis (Dispositivo didático, auto-regulação, 

interações)” (Ibid, p.114). 

 Sabe-se que a avaliação não pode substituir o ensino ou a didática. Todavia, 

compreende-se que concepções tradicionais e práticas conservadoras de avaliação, 

configuram-se como um impeditivo, entre outros, dos processos educacionais que visam 
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à emancipação do sujeito e às transformações sociais como, no caso, a organização 

escolar por Ciclos de Aprendizagem. A temática da Avaliação Educacional do ensino e 

da aprendizagem será abordada no capítulo seguinte.   
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     2. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DO  
     ENSINO E DA APRENDIZAGEM  
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2.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  
 
 

A organização escolar por ciclos vem colocando cada vez mais em evidência a 

temática da avaliação, sobretudo, do ensino e da aprendizagem. Em um processo 

dialético, a política de ciclos de aprendizagem fortaleceu-se a partir de teorias que 

apresentavam a prática avaliativa em uma perspectiva qualitativa, processual e 

formativa. Por seu turno, tais teorias ganharam uma maior projeção e suscitaram 

maiores debates, na medida em que vários Estados e Municípios passaram a adotar tal 

política.  

Todavia, é preciso compreender que as mudanças nas teorias e práticas avaliativas 

que se dão no interior da sala de aula – como pressupõe o sistema de ciclos - não 

ocorrem de forma isolada, desconexas do cenário sócio-educacional mais amplo.  Elas 

correspondem, sobretudo, às transformações que ocorrem em um campo teórico e 

prático mais amplo da avaliação, o da avaliação educacional.  

 Nesse sentido, para compreender as mudanças da avaliação do ensino e da 

aprendizagem ensejadas pela proposta de ciclos, torna-se premente, inicialmente, um 

retrospecto sobre os pressupostos teóricos que fundamentam a avaliação educacional. A 

evolução deste campo teórico será tecida com base nas obras de VIANNA (2000), 

SILVA (2007) e DIAS SOBRINHO (2003).  

Segundo Dias Sobrinho “desde o século XIX já se praticava a avaliação com bases 

em recursos técnicos e científicos, portanto de forma organizada” (2003, p.15). A 

avaliação era realizada por meio de aplicação de testes que tinham como função medir 

as capacidades física e mental dos alunos. Contudo, é importante compreender que a 

aplicação de exames com a finalidade de mensurar as habilidades individuais para 

posterior classificação, como ocorria naquele período, era, na verdade, medição e não 

avaliação, embora ambos os termos sejam usados indistintamente como sinônimos até a 

década de 1930 do século passado. 

No início do século XX, com os testes de inteligência propugnados por Alfred 

Binet (1905) e rapidamente assimilados no âmbito educacional, a avaliação/medição foi 

incorporada ao campo da psicologia, tornando-se elemento central da psicometria. Os 

testes, que antes tinham como referência critérios e comparavam o aluno a um valor 

absoluto, agora passavam a tomar como referência normas em que o desempenho do 

estudante é relacionado ao comportamento do seu grupo. Assim, tem-se o início do 
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predomínio da curva normal de Grauss no âmbito da avaliação, que perdurou até a 

década de 1960. A preponderância da avaliação normativa (curva normal) está 

alicerçada na concepção de que o fracasso escolar é responsabilidade exclusiva do 

aluno, sem qualquer participação do sistema educacional, da escola, ou mesmo do 

professor. 

Nesse prisma, pode-se afirmar que, até a década de 1930, a avaliação/mensuração 

restringia-se ao rendimento escolar, centrava-se nas diferenças individuais dos alunos, 

nas aplicações de testes e em estudos sobre os instrumentos técnicos. É a avaliação em 

seu aspecto micro.  

 O termo avaliação educacional surgiu em 1934, a partir do modelo avaliativo 

proposto por Ralph W. Tyler, que ampliava o foco do interesse da avaliação do âmbito 

micro - rendimento do aluno – para o aspecto macro – currículo, programas e 

instituições. Na acepção de Vianna, alguns fatores contribuíram para a ampliação do 

campo teórico e prático da avaliação, são eles: 

 

• Necessidade de se definir e avaliar alguns problemas do mundo 
moderno (por exemplo: as altas taxas de reprovação em decorrência 
de avaliações precárias); 

• Aceleração das transformações técnico-científicas no início do 
século XX que provocaram o envelhecimento dos currículos e 
programas, fazendo da avaliação um importante instrumento para a 
crítica e a transformação dos mesmos;  

• A preocupação com a qualidade da educação que extrapola os 
interesses circunstanciais de grupos isolados e passa a ser uma 
preocupação da sociedade global;  

• Associação do processo sócio-econômico a valores e 
conhecimentos transmitidos por intermédio da educação (2000, p. 
23/47).  

 

 O modelo de avaliação proposto por Tyler desloca a centralidade do processo 

avaliativo das habilidades do aluno para o julgamento do currículo. Os objetivos 

educacionais constituem os elementos centrais da avaliação. Segundo Vianna, “o estudo 

experimental de Tyler vai mostrar uma nova concepção de avaliação educacional, que 

consiste em comparar os objetivos pretendidos com os que foram realmente alcançados, 

superando o modelo que comparava o desempenho entre grupos experimentais e de 

contraste” (2000, p.49). 

 O enfoque da avaliação é o aperfeiçoamento da qualidade educacional dos 

programas e currículos, observando a congruência, ou não dos processos de instrução 

com os objetivos previstos. Dessa forma, o êxito de um programa depende da 
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concretização dos objetivos. Estes, por suas vezes, são definidos em virtude dos 

comportamentos pretensos. Logo, um programa é eficiente quanto mais provocar 

mudanças no comportamento dos alunos em relação ao que foi previamente definido. 

Nesse sentido, “uma das grandes preocupações de Tyler é aferir os objetivos 

comportamentais para se garantir a qualidade do currículo através da aprendizagem do 

aluno, aprendizagem entendida como mudança de comportamento” (SILVA, 2007, p. 

142).  

  Na compreensão de Vianna (2000), o modelo tyleriano aponta como funções da 

avaliação: 1) verificar até que ponto a escola demonstra eficiência como instituição 

responsável pela educação; 2) proporcionar subsídios para uma análise crítica da 

instituição; 3) possibilitar o aprimoramento dos programas, mantendo o que foi positivo 

e eliminando o que foi negativo; 4) constatar em que medida as hipóteses levantadas 

para a elaboração dos currículos estariam sendo congruentes com a realidade social.    

 Silva apresenta os seguintes procedimentos do sistema de avaliação construído por 

Tyler: 

 

• estabelecer as metas ou os objetivos; 
• ordenar os objetivos em amplas classificações; 
• definir os objetivos em termos de comportamento; 
• estabelecer situações e condições que possam demonstrar as 
execuções dos objetivos; 
• explicar os propósitos das estratégias ao pessoal mais importante 
nas situações mais adequadas; 
• escolher e desenvolver as apropriadas medidas técnicas; 
• organizar os dados de trabalho; 
• comparar os dados com os objetivos de comportamento (2007, p. 
143). 

 
 
  Ao analisar os estudos de Silva (2007), Dias Sobrinho (2003) e Vianna (2000), é 

possível apontar alguns aspectos positivos e negativos do modelo de avaliação por 

objetivos, sistematizado por Tyler. Como aspectos positivos destacam-se: ampliação do 

campo da avaliação que, mesmo sendo marcadamente técnica, já não se identifica 

exatamente com medida; avaliação referida como um aperfeiçoamento contínuo de um 

programa, e voltada para a reformulação de currículo; a centralidade do processo 

avaliativo passa a ser o mérito do programa e não mais do aluno; dispensa a utilização 

de grupos experimentais e de controle.  

 Os referidos estudos apontam como aspectos negativos: a metodologia de análise 

quantitativa; a ênfase nos resultados e nos produtos; a avaliação como processo 
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terminal; os objetivos restritos a comportamentos observáveis, excluindo as atitudes e 

os processos mentais do processo avaliativo; constata-se a eficiência ou não de um 

currículo, mas pouco contribui para o seu desenvolvimento; não avalia: 1- Os próprios 

objetivos do programa; 2- Os valores subjacentes ao currículo; 3- Conteúdos 

selecionados.    

 A partir da década de 1960, a avaliação educacional passa por um momento de 

efervescência, em virtude da possível responsabilização das escolas pelos baixos 

rendimentos, bem como da idéia de que os financiamentos públicos estavam sendo mal 

utilizados. Com isso, as grandes agências financiadoras nacionais e internacionais 

passaram a exigir, necessariamente, um projeto de avaliação que demonstre os 

resultados dos altos investimentos financeiros em termos de custo-benefício. A 

avaliação torna-se parte obrigatória do sistema educacional de alguns países, como nos 

Estados Unidos, e seu alcance abrangeria não só os alunos, mas também os professores, 

as escolas, os conteúdos, as metodologias, as estratégias de ensino etc. 

Concomitantemente, as teorias avaliativas procuram superar o enfoque positivista e 

quantitativo, utilizando-se de abordagens fenomenológicas, naturalistas e qualitativas.  

 É nesse contexto que Cronbach, citado por Vianna (2000) e Silva (2007), 

apresenta sua contribuição à evolução do campo teórico da avaliação educacional.  Os 

aspectos principais das idéias desse teórico são: a relação entre a avaliação e a tomada 

de decisão; a dimensão política da avaliação. 

 Segundo Vianna (2000), para Cronbach, a avaliação deve ser planejada em função 

da decisão que se pretende tomar, e não dos objetivos que se deseja alcançar. Assim, “a 

avaliação pode ser definida como um processo que visa à coleta e ao uso de 

informações que permitam decisões sobre um programa educacional” (VIANNA, 2000, 

p.68). Ademais, as decisões de mudança podem ser tomadas durante o processo e não 

apenas após o término de um programa. De acordo com Vianna, Cronbach aponta três 

tipos de decisões e seus respectivos objetivos que devem nortear a avaliação:  

 

1) que levam ao aperfeiçoamento do currículo: determinar se os 
métodos do ensino e o material instrucional, utilizados no 
desenvolvimento de um programa, são realmente eficientes; 
 
2) referentes aos alunos submetidos a determinado programa: 
identificar as necessidades dos alunos, para possibilitar o 
planejamento da instrução; julgar o mérito dos estudantes, para fins 
de seleção e agrupamento; fazer com que os estudantes conheçam seu 
progresso e suas deficiências;  
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3) de natureza administrativa: julgar a eficiência do sistema de 
ensino e dos professores (2000, p. 68/69). 
 

 
 Para Vianna (2000), na concepção de Cronbach, os resultados das aprendizagens 

têm um caráter multidimensional e, por isso, não podem ser reduzidos a um único 

escore compósito. É preciso agregar diferentes elementos aos escores, o que exige uma 

coleta diversificada de informações que abranja procedimentos quantitativos e, 

principalmente, qualitativos. São as informações qualitativas, as observações, as 

descrições, os relatórios, que permitirão uma compreensão dos significados do 

fenômeno avaliado. Nesse sentido, Silva afirma que “avaliar em Cronbach é um 

processo planejado e multifacetado de coleta de informações para a compreensão e 

tomada de decisões que visem melhorar a qualidade do que se avalia e instruir os 

sujeitos envolvidos nessa dinâmica” (2007, p. 145). 

  Outra contribuição de grande relevância da teoria de Cronbach é o caráter político 

da avaliação educacional e do papel que esta dimensão exerce sobre as reações aos 

resultados da mesma. Silva (2007) aponta os seguintes pressupostos que fundamentam a 

proposta de planejamento apresentada por Cronbach, quais sejam: a) a avaliação é 

concebida para cumprir um papel político; b) o planejamento da avaliação deve 

aproximar-se de um planejamento de programa de investigação; c) a avaliação deve ter 

flexibilidade em relação aos seus resultados como aos interesses da comunidade em que 

esta inserida; d) o avaliador tem uma responsabilidade ampla para que a avaliação seja 

útil, por isso guarda autonomia dos agentes gestores da instituição avaliada; e) nenhum 

indivíduo está plenamente qualificado para realizar a avaliação. Assim, é fundamental a 

constituição de uma equipe de avaliação (2007, p. 144/145). 

 Conforme relata Silva (2007), na perspectiva de Cronbach, o planejamento 

constitui uma reflexão constante sobre o processo, perdendo seu caráter mecânico e 

padronizado. Além disso, exige um envolvimento multidisciplinar dos sujeitos 

avaliadores e sua dinâmica de acompanhamento do processo em análise. As atividades 

desenvolvidas devem proporcionar interpretações aprofundadas do fenômeno avaliado, 

abarcado em sua complexidade.  

 A avaliação possui uma função social e, quando bem realizada, vai além dos 

escores e dos dados, permitindo que suas informações “iluminem” as ações da 

sociedade. Nesse sentido, Vianna reitera que, para Cronbach as “instituições sociais, 



 51

inclusive as educacionais, precisam ser inovativas, o que nem sempre ocorre. Assim, 

elas acabam ficando muito aquém do que poderiam ser, o que demonstra a necessidade 

de constantes avaliações” (2000, p. 77).  

 A epistemologia da avaliação educacional encontra em Michael Scriven um de 

seus principais colaboradores. Suas idéias foram fundamentais para o desenvolvimento 

deste campo teórico. Dentre suas contribuições, três são consideradas de suma 

importância: 1) distinção entre papéis e objetivos da avaliação; 2) distinção entre 

avaliação formativa e somativa; 3) avaliação goal-free (livre de objetivos). 

 Na acepção de Scriven, é necessário distinguir entre objetivo e papéis de uma 

avaliação. Enquanto aquele é invariável e consiste em determinar o valor ou mérito do 

que está sendo avaliado, estes variam de acordo com a maneira como as respostas são 

utilizadas.  

 Esse teórico aponta, também, a necessidade de se fazer uma distinção entre o 

papel formativo e o somativo da avaliação. A avaliação formativa deve ocorrer ao longo 

do processo, com vistas a oferecer informações úteis para o aprimoramento do que está 

sendo objeto de implantação. A avaliação somativa, realizada ao término do processo, 

possibilita, ao seu futuro usuário, elementos para julgar sua importância, o seu valor ou 

seu mérito (VIANNA, 2000). 

 Vianna (2000) esclarece que esses dois tipos de avaliação são complementares e 

indispensáveis quando se deseja aprimorar o desenvolvimento dos sistemas 

educacionais. Ademais, ambas visam determinar o valor de uma entidade em particular, 

diferindo, apenas, no tempo em que são realizadas, no tipo de audiência (clientela) a que 

se destinam e na utilização dos resultados (decisão).  

 O quadro nº 2 apresenta uma síntese da distinção entre avaliação formativa e 

somativa, com base nestes três aspectos apontados por Vianna (2000).  
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Quadro 2: Principais aspectos das avaliações formativa e somativa  

 

Aspectos 

 

Avaliação Formativa 

 

Avaliação Somativa 

Tempo Durante o processo Ao término do processo 

 

 

Clientela 

 
Elementos responsáveis 
pelo desenvolvimento do 
próprio programa 

Consumidores potenciais; 
instituições financiadoras; 
supervisores educacionais; 
os próprios responsáveis 
pelo desenvolvimento do 
programa 

Decisão Desenvolver, modificar ou 
revisar um programa 

Continuar, encerrar ou 
adotar um programa 

    

 

 Vianna (2000) considera que, ao definir a avaliação como um julgamento de valor, 

Scriven supera a concepção de avaliação em seu sentido meramente descritivo e 

diagnóstico, inscrevendo a dimensão valorativa na essência da avaliação. Segundo esse 

teórico, é responsabilidade do avaliador emitir juízo de valor, e não de quem toma a 

decisão. 

 Dias Sobrinho (2003) revela que, para Scriven, a avaliação orientada por objetivos 

restringe a ação do avaliador, que fica circunscrita aos objetivos pré-definidos, 

impedindo-o de identificar os resultados reais do programa ou os objetivos colaterais, 

comprometendo, assim, a objetividade do processo avaliativo. Dessa forma, Scriven 

elabora a avaliação goal-free (livre de objetivos). Essa, por sua vez, coloca em “xeque” 

a própria intencionalidade da avaliação, submetendo-a ao crivo do julgamento. Assim, a 

avaliação livre de objetivos “visa diminuir a dominação dos objetivos e, assim, reduzir 

os vieses produzidos pela vinculação da avaliação às intenções e propósitos das 

autoridades ou dos responsáveis pelos programas e garantir a objetividade” (Ibid, 2003, 

p.33). 

 Nesse tipo de avaliação os resultados são mais importantes do que as intenções, e 

as necessidades dos usuários têm prioridade em relação aos objetivos previamente 

definidos pelos produtores. Contudo, a avaliação goal-free deve ser realizada 

paralelamente à avaliação por objetivos, oferecendo informações complementares para 

uma maior compreensão do fenômeno avaliado.  

 O retrospecto da constituição do campo teórico e prático da avaliação educacional 

não pode prescindir do modelo de avaliação proposto por Daniel Stufflebeam na década 
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de 1960. Conhecido como CIPP – contexto, input (insumo), processo e produto - tal 

modelo aponta como principal objetivo da avaliação permitir a tomada de decisão. De 

acordo com Silva (2007), o modelo CIPP apresenta três propósitos: 1) Servir de guia 

para as tomadas de decisões; 2) Proporcionar dados responsáveis; 3) Promover a 

compreensão dos fenômenos avaliados (p. 148). 

  A avaliação é orientada pela decisão que se pretende tomar em cada momento 

específico do processo avaliativo. Sendo assim, as informações obtidas ao final de cada 

avaliação permitem “melhorar o processo enquanto ele se desenvolve, agindo sobre 

cada uma das etapas, a fim de garantir maior efetividade educacional” (DIAS 

SOBRINHO, 2003, p. 25). 

 Na acepção de Vianna (2000), Stufflebeam define quatro tipos de decisões: de 

planejamento; estruturais; de implementação; de reciclagem. A cada uma dessas 

decisões corresponde um tipo de avaliação. Respectivamente, avaliação de contexto, de 

insumo, de processo e de produto. O quadro nº 3 apresenta uma sistematização do 

modelo CIPP, a partir dos argumentos desenvolvidos por Vianna (2000).   

 
Quadro 3: Sistematização do modelo de avaliação CIPP 

Tipos de Decisão 

(Etapas) 

Objetivo  Tipo de 

avaliação 

Função da avaliação 

 
 
 

Planejamento das 
decisões 

 
 
 

Determinar os objetivos 

 
 
 

Avaliação de 
contexto 

Estabelecer necessidades; 
especificar população/amostra 

de indivíduos a considerar; 
estabelecer os objetivos que 

devem concretizar as 
necessidades 

 
 

Estruturação das 
decisões 

 
Planejar procedimentos 

para alcançar os 
objetivos 

 
 

Avaliação de 
insumos 

Especificar materiais, 
procedimentos, cronograma de 

realização, condições 
materiais, condições de 
pessoal e de orçamento 

 
 
 

Implementação das 
decisões 

 
 

Examinar e reformular 
os procedimentos, se for 

o caso 

 
 
 

Avaliação de  
processo 

Detectar deficiências do 
planejamento ou 

implementação; monitorar 
vários aspectos do projeto, a 
fim de identificar e corrigir 

possíveis problemas 
 

Reciclagem das decisões 
Julgar e tomar posição 

em relação aos 
resultados dos objetivos 

 
Avaliação do 

produto 

Medir e interpretar os 
resultados obtidos; determinar 

discrepâncias entre o 
pretendido e o real 
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 Segundo Silva, a partir dos momentos supracitados (tipos de decisão e avaliações), 

Stuffblean, apresenta quatro tipos de situações de decisão:  

 

1. homeostática – São decisões de caráter conservador. Visam manter 
o status quo; 
 
2. incremental – São decisões de desenvolvimento. Objetivam 
inovações no e do processo, sem a necessidade de contestações e 
grandes mudanças; 
 
3. neomobilística – São decisões inovadoras de grande porte que 
intencionam resolver problemas significativos; 
 
4. metamórfica – São decisões que visam mudanças radicais no 
sistema de educação (2007, p. 149/150).  
 

 
 

 Essas situações de decisão estão diretamente relacionadas ao significado da 

mudança que se pretende produzir, à quantidade de informações disponíveis e à 

capacidade de usá-las pelo responsável por tomar a decisão. Esses fatores, quando 

cruzados, concorrem para o tipo de mudanças causadas pela avaliação. Vianna 

considera que “as maiores mudanças geralmente demandam uma maior reestruturação 

do sistema. As pequenas mudanças, contrariamente, não têm um impacto sobre o que a 

sociedade considera importante, assim suas conseqüências são menores” (2000, p. 104). 

 Conforme esclarece Silva (2007), Stufflebleam destaca, também, a necessidade da 

meta-avaliação (avaliação da avaliação) tanto para avançar na construção desse campo 

teórico e prático, quanto para o aperfeiçoamento do próprio processo avaliativo em 

curso.   

 Na acepção de Vianna (2000), Robert Stake foi um importante teórico da 

avaliação educacional. Constituiu o método avaliativo denominado avaliação 

responsiva. Tal método compreende que a avaliação está a serviço da educação e que, 

por isto, deve propiciar uma melhor compreensão dos seus problemas práticos. Assim, é 

função da avaliação buscar captar a realidade de um fenômeno, suas múltiplas 

dimensões e seu valor.  

 Esse tipo de avaliação visa à realização de serviços específicos, oferecendo 

respostas úteis a grupos de pessoas interessadas. Uma avaliação é responsiva “se sua 

orientação está voltada para as atividades do programa e menos para os seus objetivos; 

se ela corresponde à necessidade de informações propostas por diferentes públicos e se 



 55

diferentes perspectivas de valor são apresentadas no relatório sobre o seu sucesso ou o 

seu fracasso” (VIANNA, 2000, p. 37). 

 Nesse sentido, o que importa é avaliar o valor intrínseco de uma experiência e não 

apenas seus resultados, assim como se torna mais importante o significado de uma 

informação (validade) do que a precisão de um dado (fidedignidade). A supremacia do 

significado sobre a precisão aumenta a utilidade da informação.  

 Vianna (2000) reitera que para Stake a subjetividade é inerente ao processo 

avaliativo. Dessa forma, os dados da pesquisa devem provir de experiências pessoais e 

da observação participante12. Nesse prisma, o importante é coletar informações a partir 

de fontes independentes e confiáveis, para que, nesse diapasão, o avaliador possa ter 

uma percepção do desenvolvimento de um programa e do seu êxito.  

 A dimensão judicativa se torna o cerne da avaliação. “O julgamento subjetivo 

constitui parte central e essencial do ato avaliativo. Não apenas o programa (ou outra 

entidade qualquer) deve ser julgada em termos de suas excelências ou deficiências. 

Também seus resultados, seus custos, seus processos e outras propriedades devem ser 

submetidas a uma revisão valorativa” (STAKE, 19982b, apud, VIANNA, 2000, p.148). 

 Vianna resume os vários procedimentos e momentos de uma avaliação responsiva 

da seguinte forma: 1) discutir com os responsáveis pelo programa; 2) identificar o 

escopo do programa; 3) analisar as atividades do programa; 4) identificar propósitos e 

preocupações; 5) conceituar questões e problemas; 6) identificar necessidades de dados; 

7) selecionar observadores, juizes e até mesmo instrumentos, se necessário; 8) observar 

antecedentes, interações e resultados; 9) preparar descrições, estudos de caso; 10) 

validar – confirmar ou “desconfirmar”; 11) elaborar informações para vários públicos; 

12) apresentar relatório formal, se for o caso (2000, p. 39).   

 Nesse contexto, pode-se apontar como características principais do modelo de 

avaliação responsiva: a interatividade constante entre as diversas audiências envolvidas 

no processo avaliativo; considerar as contingências antecedentes ao ato avaliativo como 

fatores que influenciam seu processo e resultado; metodologia pluralista (observações, 

entrevistas...); centra-se mais nas atividades que acontecem no decorrer do programa do 

que propriamente nas intenções, ou seja, as intenções não são fixas, elas podem se 

modificar de acordo com as situações, com os problemas que emergem da realidade. 
                                                 
12 As observações podem ser validadas via triangulação, ou seja, as observações são repetidas por 
múltiplos observadores, usando múltiplos métodos e múltiplas interpretações teóricas, o que permitiria 
controlar possíveis vieses  (VIANNA, 2000, P. 124). 
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 Permite um monitoramento das atividades enquanto estas se realizam 

processualmente, assim como, ao final de um programa, possibilita “uma compreensão 

mais aprofundada das atividades do programa, seus méritos, suas prováveis 

deficiências” (VIANNA, 2000). Promove, assim, uma abordagem compreensiva do 

fenômeno avaliado.  

 A partir do exposto, é possível afirmar que o campo teórico da avaliação 

educacional passou por uma grande evolução desde as primeiras décadas do século XX, 

sobretudo a partir do modelo avaliativo de Ralph Tyler. Desde então, sofreu um 

alargamento do seu campo de interesse. De medição do rendimento escolar, passou a 

interessar-se pelos indivíduos (professores, alunos, gestores, etc.); por projetos, 

programas e currículos; por instituições e, até mesmo, por sistemas educacionais. Por 

sua vez, o cerne da avaliação passou do rendimento individual aos objetivos e dos 

objetivos à tomada de decisão e ao julgamento de valor. Também seu campo de 

aplicação foi ampliado da sala de aula aos cenários nacionais e internacionais, 

inserindo-se, assim, no âmbito político e social.  

 Nessa perspectiva, para Silva, o que caracteriza epistemologicamente o campo 

teórico da avaliação educacional é esta ser formativa, reguladora e emancipadora. 

 

• Formativa, por ter um caráter educativo, por visar contribuir nos 
processos de melhoria da qualidade dos objetos-sujeitos pessoais e 
institucionais avaliados 

 
• Reguladora, porque visa sempre mudanças. Capacidade da 

avaliação educacional de alimentar tomada de decisões voltadas 
para mudanças qualitativas que visem à qualidade social dos 
objetos avaliados; 

 
• Emancipadora, por sua índole política que visa possibilitar a 

tomada de consciência das tensões e das inquietações 
dinamizadoras do cotidiano dos espaços educativos e dos seus 
sujeitos (2007, p.152). 

 
 

Assim, para ser verdadeiramente educacional, a avaliação deve apresentar estas 

três dimensões e contribuir para a melhoria da qualidade social dos seus processos e à 

inserção dos seus sujeitos nas tramas da realidade sócio-educacional.  Processos como o 

vestibular, por exemplo, são processos seletivos e não avaliativos, como alguns 

afirmam, posto que trás em seu cerne a característica da exclusão.      
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A avaliação, antes concebida como uma atividade mecânica, técnica e burocrática, 

agora é compreendida como uma atividade complexa, fundamentada no pensamento 

descritivo, crítico e analítico. As análises avaliativas passaram a considerar os aspectos 

humanos, psicossociais, culturais e políticos, exigindo a elaboração de instrumentos e 

procedimentos de cunho qualitativo que se adequassem à complexidade dos fenômenos 

avaliados.  

A avaliação educacional torna-se então um processo de “auto-reflexão sobre a 

origem e os condicionamentos sociais de um problema, que precisa ser esclarecido e 

solucionado, a partir da identificação de suas raízes aprofundadas no humano social” 

(VIANNA, 2007, p. 18).   

  Nesse contexto, através da sua evolução teórica e prática, a avaliação adquiriu 

outras significações, ampliou suas dimensões, tornou-se uma ação valorativa, dinâmica, 

política, ética, produtora de sentido que se desenvolve no interior das dinâmicas 

contraditórias da sociedade e que, por isso, possui um forte significado social. Nesse 

sentido, a avaliação educacional “assume um compromisso de ser um processo 

formativo que contribui para a construção da qualidade social de seus sujeitos e objetos” 

(SILVA, 2007, p. 154). 

 Todavia, a partir da década de 1980, os Estados Unidos deram início a uma série 

de reformas educacionais relacionadas à Reforma do Estado13, que vinculavam o 

rendimento escolar à capacidade produtiva do País. A disseminação da ideologia 

neoliberal punha a centralidade do processo educacional no desenvolvimento da 

economia e não no desenvolvimento social. Houve, segundo Afonso, uma alteração 

radical dos valores, dos objetivos e dos meios a serem prosseguidos pela educação: 

 

   da escola pública para as escolhas educacionais  e para a competição 
entre as escolas; das preocupações sociais para as preocupações com 
a economia e com a produtividade;   da igualdade de oportunidades 
para a excelência; das necessidades educativas para as capacidades 
individuais e para a selectividade (2000, p. 67).  

  

                                                 
13 A reforma do Estado consiste, sinteticamente, na transposição do Estado-providência para o Estado- 
mínimo, através de mudanças impostas pelo modelo neoliberal no consenso de Washington (1989). Tais 
mudanças visavam a diminuição dos gastos públicos com o setor social, em detrimento de maiores 
investimentos no setor produtivo. Para tanto, “a intervenção estatal deveria retrair-se em várias áreas, 
deixando a cargo da iniciativa privada a oferta de serviços a serem negociados no mercado”. A influência 
do modelo neoliberal nas políticas educacionais foram/são “a valorização dos mecanismos de mercado, 
apelo à iniciativa privada e às organizações não governamentais em detrimento do lugar e do papel do 
Estado com a conseqüente redução das ações e dos investimentos públicos” (BATISTA NETO, 2006, 
p.56). 
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 Esse cenário provocou uma discrepância entre o campo teórico e a prática 

avaliativa. Houve um retrocesso à dimensão tecnicista da avaliação, à preocupação com 

os instrumentos, ao endeusamento das estatísticas e à ênfase nos resultados. Conforme 

relata Afonso,  

 

com a adoção de políticas neoliberais, a própria teoria que vinha 
evoluindo com base em epistemologias antipositivistas e pluralistas 
sofre agora um novo viés positivista. Nesse contexto, a fé em 
indicadores mensuráveis passa a ser o exemplo paradigmático das 
mudanças neoliberais e neoconservadoras (2000, p. 50).  
 
 

 A avaliação volta a ser norteada pelo conceito elitista de meritocracia e pela 

utilização indiscriminada dos testes estandartizados. Ademais, a necessidade de 

diminuir os gastos públicos com os investimentos no setor social incute uma cultura 

gerencialista nas práticas avaliativas. Com isso, as questões referentes à educação 

tornam-se técnicas, bem como conceitos como “autonomia da gestão”, “qualidade” e 

“produtividade”, que, originariamente, tinham cunho empresarial, agora, passam a ser o 

eixo norteador das avaliações ditas educacionais. Essas, por sua vez, relacionam-se à 

prestação de contas e à eficácia da educação, concatenadas à economia de mercado.  

 A prática avaliativa vai se distanciando da sua função da melhoria da qualidade 

socioeducacional submetendo-se às exigências imediatas do mercado. Isto posto, o 

campo teórico e prático da avaliação configura-se como um lócus de contradições, 

conflitos e embates no qual convivem diferentes concepções, perspectivas e 

significados, seja a perspectiva mercadológica e empresarial ou a perspectiva 

emancipadora e formativa. Esses embates revelam a não neutralidade da avaliação, de 

modo que sua intencionalidade coaduna-se, necessariamente, a concepções de poder e 

ao modelo de sociedade que se pretende manter ou construir. Pois, como revela Silva,  

 

   se a visão de poder limita-se à relação de dominação na perspectiva 
de manutenção do status quo presente, a avaliação tende a se 
restringir a um dispositivo de controle e de submissão das instituições 
aos interesses das classes e dos grupos dominantes, tornando-se uma 
tecnologia de poder autoritária e temida.  Se a perspectiva de poder 
amplia-se para uma intencionalidade emancipadora na luta para 
transformação das estruturas de dominação, a avaliação busca ser um 
dispositivo possibilitador de sentidos que favoreçam a superação do 
presente, do constituído na empreitada de favorecer a emergência de 
situações formativas (2007, p. 158). 
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  A avaliação em sua dimensão formativa torna-se, assim, um desafio, um 

instrumento de luta, com vista a uma educação voltada à qualidade social, ou seja, 

constitui um caminho na contramão da visão economicista da educação e das práticas 

avaliativas classificatórias e quantitativas subservientes à lógica do mercado.  

  O Sistema de Ciclos de Aprendizagem, com sua proposta progressista e 

inovadora, desloca os objetivos do processo educativo do âmbito 

quantitativo/econômico para o qualitativo/social. Apresenta-se, portanto, como uma 

alternativa ao modelo de educação neoliberal, criando, assim, novas perspectivas no 

âmbito educacional e propiciando mudanças significativas nas formas como se pensa e 

se faz a avaliação. Dessa forma, sua implantação pode contribuir, sobremaneira, para a 

consolidação de práticas avaliativas de caráter formativo, regulador e emancipador.  

 

 

2.2 AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM  
 
 
  Os embates que circundam o campo teórico e prático da avaliação educacional 

perpassam, também, o âmbito da avaliação do ensino e da aprendizagem. Dessa forma, 

a partir da discussão tecida na secção anterior e do estudo das obras de alguns teóricos 

que discutem a avaliação do ensino e da aprendizagem como Silva (2003, 2004, 2007), 

Romão (2005), Méndez (2002), Esteban (2002, 2005), Luckesi (1998), Zabala (1998),  

Perrenoud (1999, 2000, 2004), Hoffmann (2000, 2005), Freitas (2003), entre outros, é 

possível afirmar que o campo da avaliação não é consensual, que não há uma teoria 

geral da avaliação, de modo que este campo teórico e prático é polissêmico, conflitivo e 

tensionado.   

 No entanto, a despeito das múltiplas concepções que a literatura pedagógica nos 

revela, é possível agrupar as variadas concepções de avaliação em dois conjuntos 

distintos: o de uma avaliação classificatória e autoritária, instituída e sedimentada no 

sistema educativo, sobretudo, devido ao sistema de promoção seriada; e o de uma 

avaliação formativa e democrática ainda incipiente e, por isso, instituinte no âmbito da 

educação escolar.  

 De modo geral, a avaliação classificatória é concebida como uma atividade 

pontual, que ocorre ao final do processo de ensino e aprendizagem e tem a função de 

medir o rendimento escolar para classificar, selecionar e distribuir o aluno nos diversos 
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níveis. Por seu turno, a avaliação formativa apresenta-se como parte integrante do 

processo de ensino e aprendizagem, como uma forma de acompanhamento dos 

percursos das aprendizagens dos alunos, identificando suas principais dificuldades para 

que, através de uma tomada de decisão, o professor reorganize sua prática, a fim de 

contribuir, efetivamente, para que o aluno possa construir seus conhecimentos.  

 Tais modelos de avaliação possuem lógicas distintas. Enquanto o primeiro, por 

não considerar às diferentes necessidades de aprendizagem dos educandos, muitas vezes 

contribui para sua exclusão do processo de ensino e aprendizagem. A segunda, atua sob 

o signo da inclusão, posto que seu objetivo principal é incluir o aluno no processo 

educativo, identificando suas dificuldades e redirecionando as ações pedagógicas para 

que estas sejam superadas.    

 Todavia, para compreender a prática avaliativa, faz-se necessário, antes, situá-la 

em relação à prática docente e à prática pedagógica. A prática avaliativa constitui um 

elemento da prática docente. Refere-se ao processo de coleta de informações, reflexão, 

juízo de valor e tomada de decisão. Por seu turno, a prática docente contempla o 

planejamento, a prática de ensino e a prática avaliativa, processos estes permeados pela 

relação professor/aluno. A prática pedagógica, por sua vez, refere-se à prática coletiva 

da instituição.  Souza (2006) considera que prática pedagógica é uma ação do coletivo 

do espaço escolar, conforma as práticas docentes, discentes, gestoras com 

intencionalidades definidas em relação a um contexto educacional, social, político, 

cultural e econômico específico. Estas relações são mediadas pela construção do 

conhecimento e dos conteúdos pedagógicos.    

 Nesse sentido, a prática pedagógica constitui o diálogo entre as ações coletivas e 

individuais que concorrem para a concretização dos objetivos educacionais, 

estabelecidos coletivamente. Assim, analisar a prática avaliativa como parte constituinte 

e integradora da prática pedagógica significa compreender que ela não se reduz ao que 

ocorre na sala de aula, nem tampouco, às ações docentes. Mas concretiza-se através do 

diálogo das práticas docentes e discentes, concatenadas às intenções da ação educativa, 

definidas coletivamente e em condições concretas de vida e de trabalho. A figura nº 1 

situa a avaliação em relação às práticas pedagógica e docente. 
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Figura 1: Relações entre as práticas pedagógica, docente e avaliativa  

           

 
 

 

 Importa compreender também que a discussão sobre a avaliação não tem fim em si 

mesma, visto que sua concretização está alicerçada na concepção de educação, do 

ensino, da aprendizagem, do currículo, do planejamento, do erro, entre outras. Por sua 

vez, todos estes elementos inerentes ao processo educativo são guiados pela concepção 

da função social da escola e do paradigma epistemológico que a sedimenta. Dessa 

forma, é, necessariamente, o projeto de sociedade que se pretende manter ou 

transformar que orientará a direção a seguir. Como revela Silva, “o debate sobre a 

pertinência e a validade dos processos avaliativos não é de caráter técnico, e sim de 

natureza político-pedagógica” (2004, p. 58). 

 Pretende-se, neste capítulo, desvelar as concepções teóricas e práticas da 

avaliação, tanto na perspectiva tradicional, quanto na perspectiva formativa, 

relacionando-as a uma determinada concepção do papel da educação na sociedade atual, 

assim como a um paradigma epistemológico. 

  A opção de revelar o que ocorre no interior de uma prática avaliativa 

classificatória emerge da necessidade de denunciar quais as concepções latentes nesse 

tipo de avaliação, como também, explicitar o quão nocivos processos avaliativos dessa 
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natureza podem ser. Ademais, o maior impacto da organização escolar por Ciclos de 

Aprendizagem pode ser sentido, sobretudo, em função da dificuldade de romper ou 

superar este modelo excludente de avaliação. Pretende-se, dessa forma, contribuir para 

sua superação em direção a uma avaliação includente e, consequentemente, para uma 

implantação qualitativa dos Ciclos de Aprendizagem. Pois, conforme declara Romão,  

 

 não há mudança sem a consciência da permanência; não há processo 
de estruturação – desestruturação – reestruturação sem domínio 
teórico das estruturas – a reflexão exige “fixidades” provisórias para 
se desenvolver; não há percepção da dinâmica sem consciência crítica 
da estática; o desejado, o sonho e a utopia só começam a ser 
construídos a partir da apreensão crítica e domínio do existente, e o 
processo não pode desconhecer o produto para não condenar seus 
protagonistas ao ativismo sem fim e sem rumo (2005, p. 89). 

 
 

Para abarcar o processo avaliativo na sua complexidade, a discussão será tecida a 

partir de dois eixos norteadores. O primeiro eixo refere-se a alguns pressupostos 

teóricos que norteiam e fundamentam as concepções e práticas avaliativas, quais sejam: 

concepção de ensino e aprendizagem; relação professor/aluno; intervenção pedagógica; 

concepção de erro; currículo e planejamento. É necessário ressaltar que todos estes 

pressupostos estão relacionados entre si e, sobretudo, referem-se a uma determinada 

visão de mundo – paradigma epistemológico – e à função da escola no contexto 

político, social e econômico em que se insere.        

O segundo eixo diz respeito aos aspectos mais práticos da avaliação. Contempla 

a definição dos seus sujeitos; objetos; objetivos; funções. Bem como, dos seus 

procedimentos: estabelecimento de objetivos; seleção e aplicação dos instrumentos; 

registro e comunicação dos resultados; tomada de decisão.  

 

 

2.2.1 A avaliação e os paradigmas epistemológicos  
 

  A organização da escola e de suas práticas, tais como vêm sendo constituídas 

secularmente não são arbitrárias. Seu currículo, sua organização espacial, temporal, suas 

práticas avaliativas, encontram fundamento na epistemologia da ciência moderna, a qual 

tem como seu maior representante o paradigma positivista. Tal paradigma visava à 

construção de um conhecimento verdadeiro (científico) em oposição ao conhecimento 
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falso, vulgar (opinião, senso comum). Os principais critérios para a construção desse 

conhecimento fidedigno consistiam na neutralidade e objetividade concretizadas através 

do distanciamento do sujeito cognoscente do objeto cognoscível.  

  Na acepção de Canário (2003), a construção da ciência moderna tem como 

referencial Isaac Newton que, através de estudos físicos e matemáticos, formulou leis 

invariáveis acerca da mecânica que rege o mundo. Newton concluiu que todos os 

acontecimentos da natureza são governados por leis universais que podem ser 

formuladas com tanta precisão quanto os princípios matemáticos. Os dados 

quantitativos garantiam a validade e a universalidade do conhecimento, assim como 

eram mais facilmente manipuláveis e controláveis. O objetivo maior era o domínio da 

natureza pelo homem. Para isso a ciência promoveria o avanço tecnológico, que 

contribuiria para esse fim. Dessa forma, o lema da ciência moderna é conhecer para 

prever e prever para controlar.  

 O paradigma positivista surgiu no âmbito das ciências naturais. No entanto, ao 

servir de referência para as ciências sociais, acabou por contribuir para uma 

“matematização” e “quantificação” dos processos sociais, excluindo destes, justamente, 

o que caracteriza as ações humanas: as intenções, significados, sentidos e finalidades 

que lhes são inerentes.    

 Para Santos, a epistemologia bachelardiana – caracterizada pela ruptura entre o 

conhecimento científico e o senso comum - é a que representa o máximo de consciência 

possível do paradigma da ciência moderna (1989, p.34). Este teórico aponta como 

principais características do paradigma positivista: 

  

•  a transformação da relação eu/tu em relação sujeito/objeto, uma 
relação feita de distância, estranhamento mútuo e de subordinação 
total do objeto ao sujeito; 
• o único conhecimento válido é o conhecimento científico;  
• a validade do conhecimento reside na objetividade de que decorre a 
separação entre teoria e prática, entre ciência e ética; 
• reduz o universo dos observáveis ao universo dos quantificáveis e o 
rigor do conhecimento ao rigor do conhecimento matemático do 
conhecimento; 
• não reconhece o que não quer ou não pode conhecer; 
• irresponsabiliza-se das orientações ou das aplicações técnicas do 
conhecimento que produz (Ibid, 1989, p. 34/35). 
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 É a chamada razão técnica e instrumental, na qual a concepção de verdade está 

diretamente relacionada àquilo que pode ser mensurado, verificado, comprovado, 

experimentado e caracteriza pela sua dimensão material e factual. Uma vez construídas, 

“as verdades científicas são absolutas e, portanto, universais; isto é, não admitem 

contestações em qualquer tempo e lugar” (ROMÃO, 2005, p. 28). 

 Essa forma de compreender a ciência e o conhecimento é que deu origem à 

educação nos moldes que tradicionalmente a conhecemos. Sua lógica seriada advém da 

concepção cartesiana que fragmenta os conteúdos em função da ordem natural das 

disciplinas. Knoublauch considera que:  

 

 a lógica seriada é a forma pela qual a escola moderna historicamente 
se organizou em torno de alguns eixos, quais sejam: o conhecimento 
deve ser ensinado de forma progressiva, por etapas, indo de conceitos 
mais simples, para os mais complexos, contribuindo assim, para a 
construção da idéia da necessidade de pré-requisitos, responsáveis 
pela compreensão da formação de turmas homogêneas (2004, 
p.15/16). 

  
 
 A compreensão do conhecimento científico como o único conhecimento válido 

acaba por negar outros tipos de saberes, tornando assim os conteúdos disciplinares 

dogmáticos. Esses, por sua vez, devem ser aplicados de forma técnica e homogênea, 

provocando a padronização do ensino e gerando a exclusão daqueles que não se 

adaptam a sua lógica. A “dogmatização” dos conteúdos e seus reflexos podem ser 

observados na seguinte afirmação de Souza: 

 

o conhecimento com algo estático, que se traduz em um rol de 
conteúdos e habilidades a serem dominados pelos alunos, em um 
dado tempo, de modo cumulativo, desconsiderando-se as diferenças 
individuais e socioculturais dos alunos, o que tem resultado, 
historicamente, em nosso sistema de ensino, na exclusão e 
seletividade de parcela significativa dos que nele ingressam (2000, p. 
34).   

 
   
 Da concepção positivista decorrem visões de mundo fatalistas e deterministas, 

corroborando com uma concepção a-histórica da humanidade e de seus processos. Por 

seu turno, esse movimento gera uma determinada concepção de educação e, por 

conseguinte, da avaliação. Tais relações estão representadas na figura nº 2:  
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Figura 2: Relações entre a visão de mundo positivista, a educação e a avaliação  

 
                                                         

     

 

 Sob a óptica do paradigma positivista, a prática avaliativa é concebida como uma 

atividade neutra e objetiva através de uma rigidez metodológica. O sistema de notas 

sedimenta-se pela necessidade de se quantificar os resultados, visto que, só assim, 

atribui-se credibilidade ao processo avaliativo, além de tornar mais fácil a comunicação 

dos seus resultados.   

 O paradigma positivista contribui, assim, para uma visão técnico-burocrática da 

educação, cuja centralidade consiste nos conteúdos científicos a serem ensinados e que 

têm fim em si mesmos. Os professores são apenas transmissores e os alunos receptores 

destes saberes considerados superiores. A avaliação, por sua vez, é a forma de controlar, 

através da verificação, o que os alunos absorveram, ou não. Toda a pedagogia é 

centrada no ensino e na forma mais eficaz de se transmitir os conteúdos. Os atores 

(professores, alunos) desse processo são apenas objetos manipuláveis e sujeitados aos 

ditames de uma educação padronizadora e homogênea.   

 Contudo, tais concepções da educação e suas práticas começam a sofrer mudanças 

significativas a partir da crise que se instaurou no interior mesmo do paradigma 

positivista a partir da década de 1960 do século passado.  

 O paradigma da ciência moderna acreditava na certeza de que o progresso 

tecnológico e científico levaria ao progresso humano, o que não aconteceu, levando-o a 
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crise. Este arrefecimento da epistemologia positivista ocorreu, mormente, devido à 

supremacia do saber científico e à negação da importância dos outros saberes (literário, 

poético, político, senso comum...) para a constituição da vida em sociedade. Dessa 

forma, a ciência foi cada vez mais se distanciando da vida prática, de modo que já não 

correspondia às necessidades que emergiam de uma sociedade demasiado complexa.  

 O reducionismo ao qual o paradigma moderno submetia os seres e os saberes 

provocou um ceticismo e um descrédito do próprio conhecimento que produzia. Nesse 

prisma, a evolução científica contribuiu para que o homem vivesse mais, porém teve 

ínfima contribuição para que o homem vivesse melhor, conforme denuncia Santos,  

 

 depois de três séculos de prodigioso desenvolvimento científico, torna-
se intoleravelmente alienante concluir que a acumulação de tanto 
conhecimento sobre o mundo se tenha traduzido em tão pouca 
sabedoria do mundo, do homem consigo próprio, com os outros, com a 
natureza...a vocação técnica e instrumental do conhecimento científico 
tornou possível a sobrevivência do homem a um nível nunca antes 
atingido, mas por que concretizada sem a contribuição dos outros 
saberes, aprendemos a sobreviver no mesmo processo e medida em que 
deixamos de saber viver (1989,  147/148).  

 

 Alvez-Mazzotti e Gewandsznajder (1998) declaram que esta crise é agravada 

pelas críticas apresentadas por Kuhn que questionava a objetividade do conhecimento. 

Para este teórico a observação, os dados, os procedimentos utilizados para testar uma 

teoria são, eles mesmos, impregnados por esta teoria. Além disso, a sua “tese da 

incomensurabilidade” afirmava que quando se está diante de duas teorias rivais não se 

pode escolher uma ou outra, baseado em critérios lógicos, de modo que a opção por 

uma delas ocorrerá pelo poder de persuasão e argumentação do seu proponente.    

 Também os Frankfurtianos contribuíram para o enfraquecimento do paradigma 

positivista. O termo “escola de Frankfurt” refere-se a um grupo de intelectuais e a uma 

teoria social inspirada no marxismo, denominada teoria crítica. Nesse âmbito, as críticas  

ao positivismo eram, sobretudo, de natureza ideológica. Para os Frankfurtianos, era 

necessária a construção de uma teoria relacionada às questões que emergem da 

realidade social, em um determinado momento histórico, por um sujeito também 

histórico, comprometido com as conseqüências da aplicação do conhecimento 

produzido, conhecimento este com fins emancipatórios (ALVES-MAZZOTTI & 

GEWANDSZNAJDER, 1998).  Nesse diapasão, a ciência era essencialmente 
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ideológica, por isso, não era possível a produção de um conhecimento neutro e 

imparcial como propugnava o paradigma da ciência moderna.   

 A partir dessa perspectiva, o conhecimento passa a ser compreendido como uma 

construção intersubjetiva, histórica, social, como algo dinâmico, contextualizado, 

dialético, temporal, contingente, provisório, que deve ser entendido e interpretado, 

situado e prático. Nesse prisma, Romão define a ciência “como um processo de 

inovação, uma correção progressiva das distorções introduzidas pelo entendimento 

humano na abordagem da realidade” (2005, p.30). Este autor apresenta, também, as 

seguintes características da ciência em uma perspectiva dialética14: 

1) o conjunto de afirmações a respeito de um problema não constitui um quadro pronto 

e acabado, mas relacional às condições histórico-sociais de quem as formula; 

2) não se nega a interferência da subjetividade na elaboração da ciência nem do discurso 

científico; 

3) não há verdades absolutas e universais, pois tanto sua construção quanto recepção se 

dão em situações específicas; 

4) o distanciamento do cientista dos fatos estudados é impossível e a neutralidade um 

mito (ROMÃO, 2005).    

 A construção do conhecimento passa a ser considerada como um processo ativo e 

compartilhado, construído em diálogo com os demais sujeitos e em relação com os 

diversos saberes, vivências, experiências, culturas; visa à emancipação do indivíduo 

que, compreende-se como sujeito histórico e social intervindo na sociedade 

modificando-a e sendo, por ela, modificado.  

A escola configura-se como um importante espaço de discussão, de convivência 

das diferenças, da heterogeneidade, de diálogo entre os diversos saberes, uma vez que é 

compreendida como parte de uma realidade social, cultural e política. Lócus, no qual, 

“os saberes cotidianos são contextualizados e coletivos, entranhados nas múltiplas ações 

escolares cotidianas, condutores do olhar, constituintes da compreensão, fios que 

costuram as práticas e estabelecem vínculos” (ESTEBAN, 2002, p. 83).  

 Numa perspectiva dialética da ciência há uma preocupação com a qualidade dos 

fenômenos observados, estes devem ser compreendidos, seus sentidos apreendidos, com 

vista a ações futuras de transformação em direção a uma sociedade mais justa e 

                                                 
14 Segundo Romão (2005) estas características não se referem a um único paradigma dialético, mas são 
características comuns a vários paradigmas que apresentam uma perspectiva dialética em oposição ao 
paradigma positivista.  
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igualitária. Portanto, a avaliação, quando imersa nessa perspectiva, visa compreender o 

processo de construção do conhecimento do educando, entendendo seu percurso e 

redirecionando as ações futuras em um sentido que beneficie o seu processo de 

aprendizagem. A relação entre a visão de mundo dialética, a educação e avaliação pode 

ser compreendida na figura nº 3: 

 

Figura 3: Relações entre a visão de mundo dialética, a educação e a avaliação  
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complexidade” (2005, p. 31). Todos são compreendidos como sujeitos e co-partícipes 

do processo educativo, concebido como uma prática social. 

 Mediante o exposto, percebe-se que as mudanças paradigmáticas na epistemologia 

têm gerado um forte impacto no âmbito da educação, especificamente na avaliação, 

pois, como declara Méndez, “o sentido e o significado da avaliação estão diretamente 

ligados à concepção sobre o próprio conhecimento" (2002, p. 29). Contudo, além das 

influências epistemológicas, a avaliação também tem seus sentidos alterados de acordo 

com o contexto sócio-político e econômico no qual está inserida, bem como do papel 

social que a escola desempenha em função da manutenção ou da transformação desse 

contexto. Esta discussão será aprofundada na secção seguinte.     

 

  
2.2.2 O contexto sócio-político e econômico e suas influências na prática 

avaliativa.  

 
 A educação é uma ação essencialmente política. Logo, desempenha um papel 

específico enquanto agente social propulsor de manutenção ou transformação da 

sociedade atual. Conforme declara Romão “é o projeto de sociedade desejado que  pode 

referenciar, para as pessoas, os graus de qualidade do projeto educacional” (2005, p. 

38).  

 O modelo social atual é caracterizado por uma reestruturação dos modos de 

produção capitalista que se expandiram através de um processo de internacionalização 

da economia com vista a ampliar o mercado consumidor, garantindo, assim, sua 

reprodução.  

 A globalização econômica trouxe consigo a supressão de antigos padrões 

culturais, impondo um processo de massificação cultural, consolidando “o pensamento 

único”. Concomitantemente, ocorreu o fortalecimento das ideologias neoliberais através 

da Reforma do Estado em 1989. Dessa forma, o Estado teria que retrair seus “gastos” 

com o setor social e ampliar seus “investimentos” no setor produtivo. Com isso, o 

Estado deixa de garantir efetivamente os direitos sociais para salvaguardar os interesses 

do capital. O modelo econômico neocapitalista sobrevive e se reproduz do acúmulo de 

riquezas nas mãos de uma minoria, impossibilitando, cada vez mais, condições mínimas 

de dignidade para a maioria da população. Oliveira esclarece que:  
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nos últimos anos evidencia-se ainda a incapacidade do sistema 
capitalista de atender aos interesses da maioria da população. Se já 
não fosse explícita a exclusão social que uma parte considerável do 
planeta vive em virtude das relações de exploração entre as nações, 
no momento atual, ainda tornou-se clara a busca desenfreada do 
capital de fortalecer, cada vez mais, a acumulação de riqueza, nem 
que para isso seja necessário sacrificar a possibilidade de uma vida 
digna para uma parcela majoritária da população (1999, p. 51). 
 

 
 A possibilidade de um mínimo de dignidade ocorre apenas para aqueles que 

podem ingressar no competitivo mercado de trabalho, através de seu esforço, da sua 

capacidade pessoal, ou seja, pelo seu próprio mérito. Esta cultura meritocrática reforça a 

competição, a seleção, o individualismo, afastando, assim, os indivíduos que 

constantemente se enxergam como concorrentes e opositores. De acordo com Oliveira,  

 

  A certeza de que o emprego, no momento atual, é um sonho difícil 
de se concretizar coloca para as pessoas – a juventude 
particularmente – poucas possibilidades de visualizarem a vida em 
sociedade a não ser como uma grande arena de disputa e de 
individualismo. Nesta competição aqueles que dispuserem de 
melhores estratégias de sobrevivência poderão, pelo menos desfrutar 
do direito de serem explorados pelo capital e venderem sua força de 
trabalho (1999, p. 52). 

 
 
 A escola torna-se, assim, lócus por excelência de qualificação da mão-de-obra 

para o mercado de trabalho. Sua função restringe-se em “preparar os indivíduos para a 

nova organização do mundo do trabalho formando sujeitos competentes, competitivos e 

consumidores” (SILVA, 2003, p. 07). 

 Nesse prisma, a formação humana é solapada pela necessidade de uma instrução 

profissional rápida e eficaz. O processo de certificação contribui ainda mais para a 

função da escola de socialização para o trabalho, como forma de garantir às instituições 

de nível superior ou aos grandes empresários que o indivíduo está habilitado pelo menos 

com o “mínimo necessário” para ingressar em suas instituições.   

 Esta ênfase no “credencialismo” (PARO, 2001) legitima a função classificatória e 

seletiva da avaliação. A própria escola, através da avaliação, vai selecionando em seu 

interior aqueles que podem prosseguir e se enquadrar ao modelo social vigente. Nessa 

ótica, o que está em questão não é a formação do sujeito em todas as suas capacidades 

(afetiva, cognitiva, social, motora...), mas sim a capacidade do indivíduo de se adaptar e 

se sujeitar aos ditames de uma sociedade perversa e desigual.  Conforme relata Paro,  
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 a escola não está estruturada para ensinar e promover personalidades, 
mas para selecionar aqueles que, apesar dela, têm condições de galgar 
os vários degraus do ensino até chegar à universidade. Isso não quer 
dizer que ela seleciona, sequer, os melhores, mas sim aqueles que a 
ela se ajustam (2001, p. 48). 

 
  
 Nessa perspectiva, a avaliação serve como instrumento de manutenção social pela 

domesticação dos educandos, visto que a sociedade liberal exige controle e 

enquadramento dos indivíduos, nos parâmetros previamente estabelecidos, visando, 

assim, garantir o equilíbrio social.  

 Alicerçada no paradigma positivista e sua visão de mundo determinista, a ordem 

econômica vigente encontra na educação uma forma de manutenção do status quo e de 

reprodução do modelo social imposto. Assim, reduzir a função social da escola à 

instrumentalizar o indivíduo para ingressar no mercado de trabalho contribui para a 

consolidação dos ideais neocapitalistas de reprodução e conformismo.     

 Essa configuração da educação põe em xeque a identidade da educação em todos 

os níveis, mas principalmente da educação básica, que passa a não ter mais função em si 

mesma, a não ser preparar o aluno para ingressar no ensino superior, assumindo seu 

papel de educação inferior, como apenas um caminho árduo e necessário para o acesso 

à universidade. Nessa lógica, as notas, os certificados, as aprovações de séries e de 

graus são indicativos de quem poderá chegar ou não ao ensino superior, de forma que a 

avaliação, ao apenas constatar quem sabe e quem não sabe, nada fazendo em favor 

destes últimos, assume, conforme revela Silva, “o papel de localizar os indivíduos nas 

hierarquias de excelência, reproduzindo a estratificação social vigente na sociedade 

neoliberal de mercado globalizado” (2003, p.08/09). 

 Todavia, a partir da perspectiva dialética de que o mundo e as relações que nele 

se travam são construções históricas e que, por isso, não são determinados, a educação 

escolar vem sendo compreendida, “dialeticamente, numa sociedade burguesa, como um 

instrumento de alienação e de libertação” (ROMÃO, 2005, p. 21), promovendo atitudes 

de conformação ou de crítica ao projeto social atual.  

 O modelo neoliberal de Estado foi engendrado para solucionar mais uma crise 

cíclica do capitalismo, promovendo uma globalização “neocapitalista” que vem 

ampliando ainda mais os problemas sociais provocados, sobretudo, pela desigualdade 

de renda e a situação de exploração inerente ao sistema econômico.  
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 Dessa forma, este processo de globalização vem agravando os problemas sociais 

que já existiam, tais como violência, fome, má distribuição de renda, além de provocar o 

surgimento de outros tantos que culminaram no caos social em que se vive hoje. 

Pessoas sem sonho, sem espírito de solidariedade, sem ideais, sem esperança, enfim, 

sem prazer na vida. Para Gentilli,  

 

Os governos neoliberais exacerbaram (e estão exacerbando) o 
individualismo e a competição selvagem, quebrando assim os laços 
de solidariedade coletiva e intensificando um processo de seleção 
“natural” onde os melhores triunfam e os “piores” perdem (1996, p. 
41). 

 
 

 Entretanto, em oposição ao movimento pretensamente hegemônico existem 

contracorrentes voltadas à construção de uma sociedade pautada em valores como 

justiça, eqüidade, solidariedade e cidadania.  

 Morin (2001) considera que há dois processos de globalização que estão 

relacionados e são, ao mesmo tempo, antagônicos e ambivalentes. A primeira 

globalização, que segue a lógica neoliberal, é caracterizada pela homogeneização, pela 

dominação dos problemas econômicos, pela mercantilização da vida, 

compartimentalização dos seres e dos saberes, pela tirania do dinheiro e pela 

valorização do prosaico, ou seja, aquilo que fazemos por obrigação. A segunda 

globalização, por sua vez, caracteriza-se pelo reconhecimento da diversidade, pela 

preocupação com os problemas humanos, pela busca por valores como solidariedade, 

amor e amizade, pela valorização do poético, ou seja, aquilo que fazemos por prazer. 

Essa globalização é minoritária e nasce como resistência à forma de sociedade imposta 

pelo modelo econômico, e se concretiza através de “manifestações da cidadania 

planetária”. Morin considera que:  

 

se há correntes dominantes, não unicamente das barbáries, mas das 
tendências à degradação da vida e da qualidade de vida, da qualidade 
de vida e da compartimentalização, homogeneização e 
marginalização de todos esses tipos de fenômenos, existem também 
contracorrentes, que são reações aos movimentos dominantes (2001, 
p. 51). 

   

 Este movimento de resistência pretende uma reinvenção social, ou seja, a 

construção de uma sociedade que desloque a ênfase do desenvolvimento econômico 

para o desenvolvimento humano, pautada no respeito às diferenças e no reconhecimento 
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da subjetividade, guiada por valores morais como ética e justiça. Uma sociedade na qual 

“a igualdade entre os seres humanos não se mantenha tão somente ao nível da 

formalidade da lei, mas que se traduza em concretudes históricas” (LUCKESI, 1998, p. 

31). Para tanto, faz-se necessário um processo de formação de cidadãos críticos, capazes 

de realizar uma leitura crítica do mundo para, assim, intervir na realidade social. 

 Para a constituição de uma nova sociedade é premente, também, que haja um 

processo de humanização, no qual, os indivíduos compreendam-se como seres em 

relação, que estão no mundo interferindo e modificando o seu meio. Entendendo como 

humanidade a maneira própria de existir do ser humano, enquanto indivíduo em sua 

singularidade e enquanto pessoa, inserido em uma coletividade. O que não significa que 

o sujeito negará a sua subjetividade e seus objetivos pessoais, posto que cada ser 

humano tem sua singularidade. Contudo, os objetivos individuais não devem prevalecer 

sobre os objetivos comuns. É necessário compreender que o indivíduo está na sociedade 

assim como a sociedade está no indivíduo.  

 Nesse contexto, a educação não teria apenas que preparar a pessoa para o mercado 

de trabalho, mas permitir que o aprendiz descubra seus sonhos e os diferentes modos de 

realizá-los. Trata-se da alegria e do prazer.  O conhecimento é construído em um 

processo transdisciplinar de integração e união dos diversos saberes, sendo esse 

conhecimento o responsável pela libertação e pela emancipação humana.  Sobre essa 

questão Silva afirma que,  

 

 na escolha por um projeto societário emancipador que busca a 
humanização dos sujeitos e da própria sociedade, a educação é um 
“lócus” de formação de cidadãos que se inserem não somente no 
mercado, mas na complexidade da teia sociopolítico-econômica e 
cultural. Mas, sobretudo, na condição de indivíduos históricos que se 
compreendem comprometidos com a construção de um mundo mais 
justo, solidário e ético. A escola é, assim, um lugar político-
pedagógico que contribui para a intersecção da diversidade cultural 
que a circunda e a constitui, sendo espaço de significar, de dar 
sentido, de produzir conhecimentos, valores e competências 
fundamentais para a formação humana dos que ensinam e dos que 
aprendem (2003, p. 09). 

 
 
 
 Sob a lógica da transformação, a função social da educação é a formação humana 

do sujeito integral, respeitado em suas diferenças, atendido em todas as suas dimensões 

(cognitiva, social, afetiva, motora, política, ética). A escola necessita, então, 
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“possibilitar o acesso e o desenvolvimento dos saberes e de competências necessárias 

para a inserção dos aprendentes como cidadão críticos, participativos, propositivos 

numa sociedade em transformação” (SILVA, 2003, p. 8). 

  Entretanto, para cumprir este papel, faz-se necessário que a escola reinvente suas 

práticas, tornando-as mais democráticas, apresentando o aluno e sua aprendizagem 

como o cerne do processo educativo. Uma ação pedagógica que contribua para o 

desenvolvimento de cada indivíduo de acordo com suas capacidades e potencialidades, 

respeitando seus níveis sociocognitivos. Enfim, uma prática educativa atenta à 

diversidade e à potencialidade de cada educando de modo que todas as crianças possam 

se desenvolver integralmente e obter sucesso em suas aprendizagens. Nesse sentido,  

 
a avaliação não poderá ser uma ação mecânica. Ao contrário, terá de 
ser uma atividade racionalmente definida, dentro de um 
encaminhamento político e decisório a favor da competência de todos 
para a participação democrática da vida social (LUCKESI, 1998, p. 
46). 

 
 

 Logo, a avaliação deixa de ser pensada como uma atividade técnica para ser 

compreendida como uma atividade, essencialmente, político-pedagógica que tem como 

objetivo principal incluir todos os alunos no processo educativo. A avaliação constitui 

um dispositivo de diferenciação da ação pedagógica que permite ao professor atender as 

necessidades de cada aluno em relação aos seus níveis social, cognitivo, emocional, 

motor, configurando-se como importante mecanismo democrático da prática educativa. 

Coaduna-se, assim, a uma perspectiva de educação voltada para a transformação social.  

Luckesi considera que as pedagogias transformadoras15 têm como objetivos: 

humanizar os educandos; buscar a transformação social; oferecer os meios pelos quais o 

educando possa ser sujeito desse processo e não objeto de ajustamento; proporcionar 

uma avaliação democrática que vise à superação do autoritarismo e ao estabelecimento 

da autonomia do educando, visto que o novo modelo social exige a participação 

democrática de todos; possibilitar a avaliação como mecanismo diagnóstico da situação 

tendo em vista o avanço e o crescimento e não a organização disciplinadora ( 1998, p. 

32). 

  Portanto, enquanto em uma perspectiva conservadora, a avaliação reproduz a 

estratificação social presente na sociedade atual, em uma perspectiva transformadora, 

                                                 
15 Luckesi (1998) aponta como pedagogias transformadoras a pedagogia libertadora; a pedagogia 
libertária; e a pedagogia dos conteúdos socioculturais.  
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democratiza o acesso ao conhecimento possibilitando a todos terem sucesso em suas 

aprendizagens, contribuindo, assim, com a emancipação dos sujeitos. Sendo assim,  

compreender a educação e a avaliação como práticas sociais implica, necessariamente, 

reconhecer que “a reinvenção da escola não tem fim em si mesma; a reinvenção da 

escola é parte do compromisso com a reinvenção do mundo” (FREITAS, 2005, p. 74).    

 

 

2.2.3 Concepções de ensino e aprendizagem e suas implicações na 
avaliação 
 
 
 A principal herança do positivismo para o sistema educacional consistiu no 

predomínio do Behaviorismo16 como o principal modelo orientador das organizações e 

práticas escolares. O behaviorismo está inserido no paradigma condutista de ensino e 

aprendizagem, o qual tinha como cerne do seu pensamento a compreensão de que o 

homem, ao nascer, é como uma “tábula rasa”, e que a mente, se existir, é 

necessariamente uma cópia da realidade, um reflexo dela e não o contrário (POZO, 

1998). 

 Na lógica condutista, o homem é uma cópia do ambiente em que vive e sua 

conduta pode ser moldada e controlada pelo meio no qual está inserido.  Tal paradigma 

visa um enfoque objetivista. Dessa forma, considera como objeto de análise apenas o 

que é observável, mensurável, manipulável e previsível. Logo, os processos mentais são 

desconsiderados, visto que não são passíveis de nenhuma dessas exigências.  

 Comumente, os teóricos adeptos deste paradigma são chamados Behavioristas ou 

comportamentalistas, isto por que restringem seus estudos à conduta externa observável. 

Outrossim, consideram que o comportamento humano pode ser moldado e controlado 

através de técnicas de condicionamento.   

 As idéias condutistas foram difundidas, inicialmente, com a publicação do 

“manifesto Behaviorista” elaborado por Watson em 1913. Vinculada a uma tradição 

pragmática e empirista, a preocupação central de Watson era a questão metodológica. 

Sua proposta consistia em uma “psicologia ‘antimentalista’, cujo objetivo deve ser a 

conduta observável controlada pelo meio ambiente” (POZO, 1998, p.22). 

                                                 
16 O Behaviorismo é uma matiz psicológica do paradigma positivista. 
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 De acordo com Pozo (1998), a proposta condutista foi amplamente difundida e 

criou várias ramificações que, segundo este autor, poderiam ser distinguidas em dois 

grandes grupos: 1) O condutismo extremo ou radical (que negava a existência da 

consciência); 2) condutismo metodológico (não negava a consciência, mas acreditava 

que ela não poderia ser estudada por métodos objetivos).  

 Todavia, embora as ramificações propiciem divergências teóricas dentro deste 

paradigma, há um fio condutor que perpassa todas as matizes. De forma geral os 

condutistas consideram que “os seres humanos enquanto ‘tábulas rasas’ adquirem tudo 

do meio por mecanismos associativos. Assim, a estrutura da conduta seria uma cópia 

isomórfica das contingências ou variações simultâneas do ambiente” (SALVADOR, 

2000, p.24).    

 Os processos de condicionamento constituem o elemento chave da teoria 

condutista, visto que é através desses que ocorrem as mudanças no comportamento 

manifesto, ou seja, a aprendizagem. Dentre esses processos, o mais significativo para o 

âmbito educacional foi o condicionamento operante, objeto central da obra 

desenvolvida no final dos anos 30 pelo psicólogo B. F. Skinner. 

  No condicionamento operante, após uma situação S-R – estímulo-resposta -  

segue-se um elemento reforçador que fortalece as respostas desejadas ou elimina as 

indesejadas. Assim, o comportamento é controlado pelo evento conseqüente à situação 

S-R. É o reforço que faz o organismo reagir e não apenas o estímulo como no 

condicionamento clássico. Nessa perspectiva,   

 
  o organismo tende a repetir comportamentos que tenham 

conseqüências positivas ou evita conseqüências negativas e abandona 
comportamentos que não ocasionam conseqüências positivas ou 
tenham conseqüências negativas. As respostas aprendidas dessa 
maneira permitem ao organismo operar de modo mais efetivo sobre o 
seu contexto em um sentido instrumental; surge daí o qualificativo de 
“operante” na denominação desse tipo de processo (SALVADOR, 
2000, P.217). 

 
 

Todavia, é preciso compreender que, embora o termo ‘operante’ cause a impressão 

de que o sujeito é ativo, posto que o organismo é capaz de emitir respostas e não apenas 

de obter respostas do meio, a passividade do sujeito permanece, porém, de forma  

latente. De acordo com Pozo,  
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no condicionamento operante é o organismo quem inicia as seqüências 
associativas. Porém, os operadores são controlados por suas 
conseqüências. O reforço é assim um requisito da aprendizagem. É 
nesse sentido que o sujeito do condutismo é passivo: a aprendizagem 
não é uma qualidade intrínseca do organismo, mas necessita ser 
impulsionada a partir do ambiente (POZO, 1998, p. 27). 

 
 

   O reforço torna-se o elemento central dessa teoria. Os reforçadores que visam o 

fortalecimento de uma resposta desejada são denominados reforço positivo e reforço 

negativo. O primeiro ocorre quando a apresentação de determinados estímulos 

aumentam a probabilidade de uma conduta esperada. O segundo é todo estímulo 

aversivo que ao ser retirado aumenta a probabilidade de que se produza a conduta. 

Skinner (1972) era contrário a métodos repressivos ou aversivos – sejam físicos 

(punição corporal, palmatória...) ou simbólicos (orelhas de burro, expor o aluno ao 

ridículo, cópias ou tarefas extras) - para controlar o comportamento ou evitar respostas 

indesejáveis, propugnando como melhor alternativa o reforço positivo e as 

recompensas.   

  Considerado um condutista radical, para Skinner (1978), o aparato mental não é 

senão “um substituto interno das contingências” (apud POZO, 1998, p.26). Com isso,  

ensino precisa incidir sobre as contingências necessárias à mudança do comportamento, 

mudanças estas definidas por objetivos previamente estabelecidos.     

 Nesse contexto, ensinar seria arranjar ou dispor contingências para a 

aprendizagem eficaz (SKINNER, 1978, apud Neri, 1980). O arranjo dessas 

contingências depende da análise de três elementos que afetam o comportamento: o 

evento antecedente (estímulo); a resposta (mudança observável do organismo); o evento 

conseqüente (reforçadores) (NERI, 1980, p. 122). Dessa forma, a ênfase nos 

reforçadores como o principal meio de se obter o comportamento desejado evidencia a 

necessidade de programar de maneira mais eficiente os reforços oferecidos ao aluno 

para manter a intensidade do seu comportamento, ou seja, a estruturação de estímulos 

que controlem a resposta do aluno. A partir de uma síntese do pensamento de Skinner, 

Salvador (2000) apresenta as seguintes características do ensino programado:  

 
 

enunciação explícita dos objetivos do programa, entendidos como 
respostas observáveis e mensuráveis; apresentação da informação 
seguindo uma seqüência ordenada de elementos curtos, de 
dificuldade crescente; exigência constante de respostas ativas do 
aluno; retroalimentação imediata de informação ao aluno; resposta 
pela rapidez ou ritmo individual de aprendizagem e registro de 
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resultados e avaliação constante do aluno e do programa 
(SALVADOR, 2000, p. 221). 

 
 

 O paradigma condutista e, sobretudo, a teoria de Skinner, influenciam, 

sobremaneira, as práticas educativas no sistema de seriação. Segundo Salvador, as 

teorias condutistas da aprendizagem inspiram métodos pedagógicos baseados na 

instrução direta, na transmissão do conhecimento e em certa passividade do aluno.    

A aprendizagem compreendida enquanto uma mudança produzida na conduta 

externa observável, como algo que se pode medir, manipular e prever é reduzida à 

simples acumulação do conteúdo.  

 No ensino programado, todos os esforços são direcionados à redução ou à 

extinção do erro, visto que este significa a ausência da aprendizagem. Apenas as 

respostas previamente estabelecidas são consideradas válidas. Nessa lógica, a avaliação 

funciona como um importante mecanismo de controle dos saberes que estão sendo 

“ensinados” e “apreendidos”, através de exames objetivos que têm apenas uma resposta 

como única e verdadeira. A avaliação ocorre ao final do processo e a informação sobre 

os erros é meramente quantitativa. Não existem indicações sobre suas causas ou 

estratégias para sua superação.  

 Sobe essa ótica, Hoffmann considera que o processo avaliativo caracteriza-se 

como uma “correção estática e frenadora. O professor não aceita nem sequer analisa a 

lógica implícita nas respostas das crianças. O aluno, por sua vez, é submisso às 

correções, às apreciações, aos conceitos atribuídos” (2000, p. 79). 

 É importante ressaltar que quando a concepção condutista norteia a prática 

pedagógica, muitas vezes o objetivo do ensino deixa de ser a aprendizagem e passa a ser 

a aprovação do aluno. Com isso, o processo de ensino e aprendizagem torna-se um 

treinamento exaustivo de repetição e memorização de conteúdos, através da resolução 

de questões muito similares às que aparecem nas provas. Assim, “a razão de ser do 

ensino passa a ser não o aprendizado, não a formação humana, mas o êxito em exames” 

(ESTEBAN, 2002, p. 48). 

 Numa perspectiva comportamentalista do processo de ensino e aprendizagem, a 

necessidade de um acompanhamento individual do educando para um ensino mais 

eficaz limita-se ao ritmo das respostas dos alunos e a possibilidade de agir rapidamente 

sobre as mesmas, controlando-as. Porém, não canaliza, nem guia o aluno de acordo com 

a qualidade de suas respostas ou os processos que utilizou ao responder.  
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  Paro (2001) revela que a idéia do aprendizado como resultado de uma relação de 

estímulo e resposta remete ao adestramento e não à aprendizagem. De acordo com este 

autor, “supõe-se que o ser humano aprende, não como sujeito que se apropria de forma 

livre e racional do saber e da cultura, mas como um autômato movido estritamente a 

estímulo e resposta. Confunde-se aprendizado (humano-histórico) com adestramento 

(animal)” (Ibid 2001, p. 116). Ademais, o que leva os alunos a estudar, mas não 

necessariamente a aprender, são motivações extrínsecas como as notas, a aprovação ou 

mesmo a ameaça constante da reprovação, relegando, assim, a necessidade de uma 

motivação intrínseca do educando, de um verdadeiro desejo deste em aprender, como 

fonte primeira de sua aprendizagem.  

  Ocorre que as notas constituem atualmente o principal motivo, senão o único, para 

que a criança estude. Esta é guiada muito mais pelo medo do que por um desejo, de 

modo que o aprendizado não tem sentido em si, mas em função de uma possibilidade de 

prêmio ou castigo. Em relação à reprovação e à avaliação autoritária como motivadores 

extrínsecos violadores da condição de sujeito do educando, Paro afirma que 

 

 motivações extrínsecas derivadas do autoritarismo, da ameaça, da 
chantagem, do engodo, da coerção, da competitividade exacerbada, 
negam o produto educativo em seu nascedouro, porque são 
incompatíveis com a constituição de sujeitos históricos (2001, p.45). 

 

 Isto posto, é possível afirmar que a prática educativa, quando imersa em uma 

perspectiva condutista, ao ignorar a compreensão dos processos mentais, nega a 

complexidade inerente à conduta humana e, por conseguinte, à aprendizagem. Salvador 

(2000) considera que a teoria condutista da aprendizagem é limitada para explicar as 

mudanças educativas, devido a sua abordagem molecular do comportamento humano, a 

lineariedade do seu modelo de explicação causal, o periferismo e o reducionismo dos 

fenômenos mais complexos aos seus componentes mais simples.  

 Dessa forma, a educação pautada nesse paradigma e cujo ensino tem uma função 

social seletiva e propedêutica enfatiza apenas a dimensão cognitiva do sujeito, 

concebendo a aprendizagem como uma ação acumulativa e o ensino como processo 

transmissor e uniformizador, negligenciando a formação humana do sujeito integral. 

Com reitera Romão, “quase todo o processo de ensino-aprendizagem volta-se para o 

“sujeito gnoseológico” (que conhece), em detrimento do “sujeito ontológico” (que atua) 

ou do “sujeito praxiológico” (que conhece-atua e re-conhece)” (2005, p. 49).    
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  O paradigma condutista da aprendizagem preponderou hegemônico no âmbito 

educacional até a década de 1960 do século passado. Entretanto, este paradigma sofreu 

um forte arrefecimento, em decorrência da crise da epistemologia positivista, que 

culminou na emergência das teorias cognitivas da aprendizagem.  

 A partir da segunda metade do século XX teve início a chamada “revolução 

cognitiva”, com a emergência de vários estudos sobre os processos mentais. Os teóricos 

cognitivistas buscavam compreender o processo de construção do conhecimento pelo 

indivíduo. Consideravam que a conduta humana é complexa e não pode ser redutível às 

respostas observáveis. Dessa forma, para os teóricos cognitivistas, 

 
aprender não é somente “fazer” alguma coisa diferente de como era 
feita previamente. É, antes de mais nada, ter outros conhecimentos 
sobre as coisas. As teorias condutistas, falando em aprendizagem, 
insistem na mudança de comportamento. Os teóricos da psicologia 
cognitiva, quando falam de aprendizagem, interessam-se pela 
mudança de conhecimento (SALVADOR, 2000, p. 241). 

 
 

 O ato de conhecer consiste em integrar o objeto do conhecimento à estrutura 

cognitiva do indivíduo, para tanto, o sujeito interpreta, confere sentido, estabelece 

relações entre o conhecimento novo e o já construído em um processo ativo de 

assimilação. Sendo assim, “a realidade exterior não se impõe como um todo à 

consciência; esta “filtra” aquela, retendo e interpretando aquilo que é capaz de 

incorporar a si” (La Taille, 1997, p. 26). Nessa acepção, a aprendizagem não é simples 

acumulação do conteúdo, de forma passiva, pelo sujeito, ao contrário, é um processo 

ativo de compreensão, interpretação, significação do conteúdo para que este seja, de 

fato, internalizado. Zabala afirma que,  

 

  aprender significa elaborar uma representação pessoal do conteúdo 
objeto da aprendizagem, fazê-lo seu, interiorizá-lo, integrá-lo nos 
próprios esquemas de conhecimento...esta representação não se inicia 
do zero, mas parte dos conhecimentos que os alunos já têm e que lhes 
permitem fazer conexões com os novos conteúdos, atribuindo-lhe 
certo grau de significância (1998, p. 98). 

 
 
 Nesse contexto, a aprendizagem será significativa quanto maior for o nível de 

relação que o aluno estabelece entre o que já sabe e o que está aprendendo, provocando 

uma mudança tanto no conhecimento novo quanto nas suas próprias estruturas 

cognitivas. As aprendizagens significativas têm caráter mais duradouro do que as 
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aprendizagens mecânicas, isto ocorre porque o aluno encontra um sentido naquilo que 

está aprendendo, por sua vez, nas aprendizagens mecânicas a falta de nexos entre os 

conteúdos de aprendizagem e os conhecimentos prévios do educando torna-as 

superficiais e efêmeras.  Dessa forma, enquanto para a aprendizagem mecânica aprender 

significa memorizar um conteúdo, a aprendizagem significativa, consiste em 

compreendê-lo.  

 Conceber a aprendizagem como um processo ativo de construção do 

conhecimento implica reconhecer que os alunos não aprendem ao mesmo tempo, nem 

da mesma forma, posto que, estes fatores – tempo e forma - variam de acordo com 

características pessoais de cada aluno, com as suas experiências de vida, suas 

motivações, seus valores, seus interesses, sua realidade sociocultural, e que, por isso, 

estes saberes “pré-existentes” precisam estar encarnados na prática escolar, de modo 

que o trabalho pedagógico considere as singularidades dos seus sujeitos e suas 

características sócio-culturais, partindo do que o educando sabe e de sua realidade 

concreta para que ele possa se desenvolver.  Silva relata que o paradigma das 

aprendizagens significativas:  

 

  considera que todos os estudantes possuem a potencialidade de 
aprender – princípio da educabilidade – o que os diferenciam são seus 
percursos de aprendizagens. Tais percursos são condicionados pelas 
histórias de vida dos aprendentes e pela diversidade sociocultural das 
escolas (2003, p. 09/10). 

 

 O ensino torna-se, assim, um conjunto de situações portadoras de sentido que 

possibilite a construção de significados para todos os envolvidos nesse processo. 

Entretanto, o processo de construção de sentido e significado não é objetivo, mas sim 

subjetivo e só pode ser concretizado por uma motivação intrínseca do sujeito que 

aprende, de modo que a ação educativa não desenvolve, nem ensina o educando, mas 

sim, contribui para o seu auto-desenvolvimento e sua auto-aprendizagem. Zabala aponta 

como função do ensino,   

   

  promover a atividade mental auto-estruturante, que possibilita 
estabelecer relações, a generalização, a descontextualização e a 
atuação autônoma, supõe que o aluno entende o que faz e porque o 
faz e tem consciência em qualquer nível, do processo que está 
seguindo. Isto é o que lhe permite dar-se conta de suas dificuldades e, 
se for necessário, pedir ajuda, também é o que lhe permite 
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experimentar que aprende, o que, sem dúvida o motiva a seguir se 
esforçando (1998, p. 91). 

 
 
 Nesse prisma, o aluno torna-se co-responsável por sua aprendizagem através da  

“metacognição” – aprender a aprender. Desenvolvendo, assim, a capacidade de pensar, 

de compreender e de estar com/no mundo através do pensamento crítico e autônomo, 

gerindo ele próprio seus percursos de aprendizagem, compreendendo seus progressos e 

elaborando estratégias para superar possíveis dificuldades.  

 Nesse contexto, a auto-avaliação realizada pelo aluno se configura como um 

importante instrumento para a construção de sua autonomia, propiciando uma auto-

reflexão deste sobre o seu processo de aprendizagem. Assim, o processo avaliativo 

enquanto uma atividade que propicia a regulação da ação docente e de auto-regulação 

do educando “ensina o aluno a aprender e o professor a ensinar” (PERRENOUD, 1999 

p. 113).  

 Uma perspectiva dialética de aprendizagem considera a construção do 

conhecimento um movimento não-linear, no qual “há antecipações, retrocessos, 

reconstruções intensivas e fases de latência” (PERRENOUD, 1999, p. 71). Isto requer 

do professor um acompanhamento constante desse movimento de construção, fazendo 

da avaliação um processo contínuo de investigação e reflexão do docente sobre as 

manifestações dos educandos. Nessa lógica, a ênfase desloca-se da medição para a 

compreensão; da verificação para o acompanhamento; dos dados quantitativos para as 

informações qualitativas; dos produtos para os processos.  

 O erro, nessa lógica, constitui uma importante fonte de reflexão tanto para o 

professor quanto para o educando, posto que, na maioria das vezes, significa um esforço 

de interpretação, de reflexão, de elaboração de uma hipótese ou de uma teoria 

espontânea por parte do aluno. É considerado, assim, uma etapa no processo de 

aprendizagem, “uma prova do caráter ativo e criativo da inteligência infantil” (LA 

TAILLE, 1997, p. 36).  

  Um olhar compreensivo sobre o “erro”, por parte do professor, pode servir como 

um importante diagnóstico para um redirecionando do planejamento e uma 

reorganização das futuras intervenções. Por seu turno, quando o docente oportuniza 

atividades de auto-avaliação ou explicita ao aluno as causas que o levaram ao “erro”, 

este pode servir de base para que o aluno tome consciência de suas lacunas, propondo 

alternativas para superá-las. Nesse sentido, “a avaliação não deveria ser fonte de decisão 
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sobre o castigo, mas decisão sobre os caminhos do crescimento sadio e feliz” 

(LUCKESI, 1998, p. 58). 

 Considera-se, portanto, que essas novas concepções de ensino, aprendizagem, erro 

e avaliação requerem uma ruptura com posturas autoritárias que predominam no 

cotidiano da sala de aula, em direção a relações cooperativas e solidárias. Esta questão 

será abordada na próxima secção.    

 

 

2.2.4 Relação professor-aluno: influências da avaliação nesse processo     
 

  

 A educação pautada no paradigma positivista tem o professor como o protagonista 

do processo ensino aprendizagem, por sua vez, o aluno é concebido como um 

coadjuvante a quem cabe apenas receber as informações, repeti-las e memorizá-las. O 

docente deve então agir sobre o aluno, incutindo neste os conhecimentos previamente 

programados no currículo. É uma relação de um sujeito sobre um objeto, caracterizada 

pela neutralidade, imparcialidade e distanciamento. A função do professor é transmitir o 

conhecimento. Cabe ao aluno aprender.   

 As relações são verticalizadas em todas as práticas escolares (ensino e 

aprendizagem, avaliação, etc.). Logo, são compreendidas como um “agir sobre” no qual 

apenas um tem voz e vez. Nessa ótica, Esteban (2005) declara que a avaliação é 

concebida “como uma ação de um sujeito sobre outro que se torna objeto nessa relação” 

(p.34).  Importa destacar também a relação entre avaliador e avaliado que muitas vezes 

prepondera no âmbito da sala de aula. Quando a aprovação torna-se o cerne do ato 

educativo, a avaliação passa a mediar a relação professor-aluno, tornando-se um 

instrumento de poder para o primeiro e de subjugação para o segundo.   

 A avaliação com função classificatória e sancionadora incita uma relação de 

coação entre o docente e o discente, a qual La Taille (1997) afirma caracterizar-se por: 

a) ser unilateral; b) um pólo de interação impor ao outro seu pensamento e suas ordens; 

c) Exigir repetição e obediência; d) afirmar ou mandar sem maiores explicações sobre 

as razões das verdades ou ordens impostas.   

 Para Perrenoud (1999), a avaliação comumente existe na relação pedagógica como 

um modo de pressão indispensável para que o aluno estude e seja disciplinado. Além 

disso, um ambiente educativo no qual só o acerto tem valor e apenas os melhores tem o 
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direito de prosseguir faz com que o aluno omita suas dúvidas, esconda suas fraquezas 

para que o professor não perceba o que ele não sabe e, por conseguinte, para que não 

seja punido, seja com uma humilhação pela exposição verbal do seu erro, ou mesmo 

com a reprovação.  Nesse sentido, a avaliação estimula uma relação de desconfiança, 

um “agir estratégico” do aluno, tornando o processo de ensino e de aprendizagem um 

verdadeiro jogo de esconde-esconde.  

 Por outro lado, quando a função social da educação é a formação humana do 

sujeito multidimensional, a escola se configura como um meio funcional no qual a 

criança tem contato com a cultura e com novos tipos de relações interpessoais, 

ampliando a possibilidade de assumir vários papéis em diversas redes de 

relacionamento, enriquecendo o seu “eu” e, por conseguinte, seu processo de 

humanização. Com isso, a instituição escolar torna-se um importante espaço no 

processo de construção de identidades pessoais e coletivas, ou seja, na constituição da 

natureza humana na qual “o homem precisa interagir com o outro para se preencher, 

situar-se, significar-se” (SILVA, 2004, p. 32). 

 Nesse sentido, “a relação professor-aluno aparece sob o horizonte da 

autoconstituição da humanidade enquanto humanidade solidária e que implica o 

reconhecimento mútuo de sujeitos” (BOUFLEUER, 2001, p. 86).  Sob essa ótica, a ação 

educativa torna-se, essencialmente, interativa e intersubjetiva, uma ação de sujeitos que 

se compreendem como tais em um processo recíproco de educação. O educando é 

compreendido como protagonista do seu ato de construir conhecimento, por sua vez, o 

professor é o articulador de situações significativas de aprendizagem, aproximando o 

fazer docente das condições subjetivas e objetivas dos aprendentes.   

 A relação docente/discente torna-se, assim, uma relação horizontal de 

colaboração, participação, transparência e confiança. Uma relação em que ambos atuam 

em conjunto, de forma colaborativa, em uma construção compartilhada de 

conhecimentos, pautada na argumentação e no entendimento.  

 Todavia, o ato de avaliar está no cerne dessa relação, ou seja, é essencial, que a 

avaliação perca seu caráter punitivo para que este clima de confiança se estabeleça, 

efetivamente, no interior da sala de aula, atuando numa perspectiva interativa, dialógica 

e includente. Dialeticamente, a avaliação formativa pressupõe um clima de confiança e 

transparência para que ela se concretize. 

 É necessário que o aluno compreenda o processo avaliativo como uma ajuda, para 

que ele possa revelar suas dúvidas, suas dificuldades, suas angústias, suas incertezas, 
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superando o medo do erro e revelando suas lacunas. O professor, por sua vez, necessita 

dessas informações para poder compreender os processos mentais dos seus alunos, 

posto que, na maioria das vezes, estes não são diretamente observáveis.  

 Portanto, para a que a avaliação torne-se de fato inclusiva, é indispensável uma 

relação de cooperação entre o educador e o educando. Para La Taille, uma relação de   

cooperação é caracterizada pela reciprocidade, além disso, a imposição é substituída 

pela explicação;  a obediência é determinada pela concordância; a explicação sumária 

das verdades é trocada por sua demonstração (1997, p. 40). 

 Nessa lógica, a prática educativa, inclusive a avaliativa, pauta-se pelo 

entendimento, através do diálogo, exigindo juízo e deliberação entre os sujeitos do ato 

educativo. Dessa forma, “o diálogo desempenha uma função fundamentalmente 

epistemológica, além de educativa, que coloca quem ensina e quem aprende em relação 

com o conhecimento” (MÉNDEZ, 2002, p. 60).  Esteban aponta o diálogo como 

condição para a consecução de uma avaliação formativa, observe-se:   

 

avaliar como uma ação de um sujeito sobre o outro que se torna 
objeto na relação se mostra impossível. O que abre a possibilidade da 
avaliação com o outro, em que avaliar é indagar e indagar-se, num 
processo compartilhado, coletivo em que todos se aventuram ao 
conhecimento buscando o autoconhecimento. Processo em que a 
interação sujeito-sujeito é indispensável e insubstituível (2005, p. 34).  

  

 Quando a avaliação é realizada de forma interativa e dialógica constitui um 

mecanismo democrático, contribuindo para que o educando compreenda-se enquanto 

sujeito desse processo, propiciando ações emancipatórias e transformadoras, em 

oposição às posturas objetivadoras que resultam em práticas autoritárias  e 

desumanizadoras.    
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2.2.5 Intervenção pedagógica  

 
 Esta secção do trabalho deter-se-á especificamente na intervenção pedagógica, 

tomando como base a obra de Zabala (1998). Procurar-se-á caracterizar o processo de 

ensino e aprendizagem, tanto na perspectiva tradicional, quanto na perspectiva das 

pedagogias diferenciadas e ativas, analisando os tipos de atividades realizadas, de 

relações interativas que se estabelecem na sala de aula, a organização social da aula, os 

materiais curriculares (recursos didáticos), utilização dos espaços e do tempo.  

 Primeiramente é preciso relembrar que uma concepção tradicional do ensino está 

intrinsecamente relacionada ao papel propedêutico e de formação para o mundo do 

trabalho que a educação vem desempenhando ao longo dos anos e a uma concepção 

mecanicista da aprendizagem que, por sua vez, desemboca em uma percepção 

classificatória e autoritária da avaliação.  

 Dessa forma, quando estes elementos norteiam a intervenção pedagógica, as 

atividades mais utilizadas são aquelas que favorecem o desenvolvimento apenas das 

capacidades cognitivas do educando. Os conteúdos são transferidos através de uma aula 

expositiva na qual, normalmente, só o professor fala. Após a exposição do professor, 

são realizados exercícios mecânicos e estereotipados para que os alunos possam fixar o 

que acabou de ser “dado” em aula.  Não importa muito aos professores se o aluno está 

compreendendo ou não o conteúdo. O necessário é que ele termine seus exercícios para 

que se possa dar prosseguimento ao programa. Muitas vezes o professor, em nome do 

tempo e do programa, oferece as respostas aos alunos ou corrige rapidamente respostas 

erradas, impossibilitando ao aluno compreender o que faltava para que pudesse realizar 

a atividade sozinho.  Sobre esta questão Perrenoud declara,  

 
 
 para o professor, a curto prazo, a questão é que os alunos concluam 

seus exercícios, cheguem ao final de seu texto ou de sua construção 
geométrica. O mais eficaz parece-lhe, portanto, orientar, passo a 
passo, o trabalho dos mais lentos ou perdidos. Tal auxílio lhes dá a 
impressão de dominar a tarefa, mas não aprendem então grande coisa, 
porque todas as decisões importantes foram sugeridas pelo professor, 
todos os erros foram prevenidos ou corrigidos muito rapidamente, 
todos os obstáculos difíceis foram ultrapassados “sob vigilância”...a 
preocupação central do sistema tradicional é que o programa seja 
cumprido, que ele tenha sido ensinado ainda que não tenha sido 
assimilado pela maioria dos alunos (1999. p. 85; 153).  
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 Pode-se afirmar, então, que o ensino organizado em função do programa impede 

que os alunos que apresentam dificuldades tenham o tempo necessário para redirecionar 

seu percurso de aprendizagem e construir seus conhecimentos.  

 O ensino tradicional é caracterizado, mormente, pela rigidez e controle. A 

organização social da sala, os espaços, os tempos, a comunicação, tudo é realizado de 

modo que permita ao professor controlar o que ocorre na sala de aula. A comunicação 

normalmente é diretiva, do professor para o aluno. Este só pode se pronunciar caso seja 

solicitado. Os alunos também não devem comunicar-se. Como foi citado anteriormente, 

neste tipo de ensino há uma obsessão pelo silêncio.  Assim, os momentos de 

comunicação entre os educandos restringem-se às brechas no trabalho escolar (intervalo 

entre atividades, recreio). Tudo é feito para evitar que o professor perca o controle de 

“sua” aula. 

 A organização social da sala, ou seja, a forma de agrupamento da turma, 

relaciona-se, também, a esta perspectiva de controle. Normalmente as aulas são 

direcionadas ao grande grupo, o professor fica à frente da turma e os alunos enfileirados 

escutam atentos ao seu mestre. Isto permite que o professor mantenha todos os alunos 

sob o seu campo de visão ao mesmo tempo. Há implícito, nesta forma de organização 

da aula, a percepção de homogeneidade que perpassa o ensino tradicional. A concepção 

de que os alunos aprendem da mesma maneira – associação, repetição, memorização – 

faz com que o ensino, também, seja o mesmo para todos, ou seja, todos recebem os 

mesmos estímulos e, se não aprenderam, é por que não foram suficientemente atentos 

ou não são suficientemente inteligentes.  

 Nessa lógica, o livro didático é o principal, senão único, material curricular17 

utilizado na sala de aula. É compreensível esse predomínio, tendo em vista que o que se 

pretende é transmitir o conteúdo de forma homogênea e que os alunos os memorize e, 

após, repitam de forma mecânica e pacífica, tudo isso sem abalar a autoridade e o 

controle do professor.    

 A utilização excessiva do livro didático e a dependência dos professores em 

relação a este, reflete o que se denomina a “pedagogia dos capítulos”, na qual as aulas 

são organizadas em função da seqüência do livro didático, Uma vez ensinado o capítulo, 

passa-se imediatamente ao próximo, só sendo possível o retorno àquele em uma 

eventual aula de recuperação. Sobre esse aspecto Perrenoud relata que “uma 

                                                 
17 Compreende-se por material curricular o recurso didático que auxilia na materialização do currículo 
escolar, durante o processo de ensino e aprendizagem (ZABALA, 1998). 
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transposição didática conservadora que progride de capítulo a capítulo, privilegia o 

tempo do ensino e do professor por oposição ao tempo de aprendizagem do aprendiz” 

(1999, p.71). 

 Os espaços e os tempos para a aprendizagem são fixos e inflexíveis. O espaço 

restringe-se à sala de aula hermeticamente organizada de maneira que nada abale sua 

organização. Segundo Zabala (1998), “o espaço físico adequado será aquele que 

favorece a transmissão dos conteúdos e o controle disciplinar eficaz (p.131). O tempo é 

organizado em função do ensino das disciplinas e do prestígio atribuído a cada uma 

delas.  

 A forma mais convencional de organização do tempo para as aulas é a de quarenta 

e cinco minutos para cada disciplina, mas, muitas vezes este tempo não é suficiente para 

que o professor realize o que foi planejado, obrigando o docente a fragmentar o assunto 

e o aluno a fracionar o seu raciocínio. Zabala pondera que “a estruturação horária em 

períodos rígidos, sejam de uma hora ou de quarenta e cinco minutos, é o resultado 

lógico de uma escola fundamentalmente transmissora [...] os períodos de uma hora é 

que determinam o que se tem que fazer e não o contrário (1998, p.134). Méndez  

complemente este raciocínio:  

 
as formas tradicionais de agir separam cada parte até tratá-las 
isoladamente, com prejuízo da aprendizagem total, do 
desenvolvimento do pensamento do sujeito que se forma e do 
desenvolvimento profissional do professor (2002, p. 19). 

 
 

 Para Freitas, “grande parte do tempo escolar é destinado à vivência de práticas de 

submissão. Tudo está previamente definido para o aluno, cabendo a ele executar. É a 

lógica da submissão aos tempos e às autoridades da escola” (2003, p.37). Dessa forma, 

modelos inflexíveis de organização escolar ratificam a concepção de uma pedagogia 

centrada no ensino, a qual o aluno deve apenas se submeter e se adequar. 

 Contudo, as práticas tradicionais de ensino caracterizadas pela centralidade na 

figura do professor, pela homogeneidade, pela rigidez e controle, vêm sofrendo um 

grande processo de renovação a partir da perspectiva construtivista e interacionista da 

aprendizagem e da escola como lócus de formação humana com vista à transformação 

social.  

 A partir dessas perspectivas, todos os elementos constituintes da intervenção 

pedagógica – atividades, relações interativas, organização social da aula, recursos 
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didáticos, utilização dos espaços e do tempo – são flexibilizados, diversificados, 

adaptados de acordo com as necessidades individuais de aprendizagem do educando que 

passa a ser o protagonista da ação educativa. Posto que, a transposição didática deve 

favorecer mais a aprendizagem, ou seja, a construção dos saberes pelo aluno, do que o 

ensino, ou seja, a lógica discursiva de saberes (PERRENOUD, 1999).  

  Nesse contexto, o docente necessita desenvolver uma pedagogia diferenciada 

através da regulação individualizada das aprendizagens e pedagogias ativas que exijam 

do aluno participação e cooperação. Estas mudanças alicerçam-se no reconhecimento da 

heterogeneidade dos aprendizes (herança cultural, nível de partida, relação com o saber, 

maneira de aprender, atitudes) e no papel ativo que estes desempenham no seu processo 

de construção do conhecimento.  

   Sob essa lógica, a intervenção docente é um processo constante de regulação das 

aprendizagens dos alunos através da observação dos seus percursos e de uma 

intervenção em tempo real. Consiste, também, em regular as atividades pedagógicas em 

função das necessidades sociocognitivas do aluno e das condições objetivas da 

comunidade escolar, de modo que as seqüências didáticas tornem-se desafiadoras e 

significativas para os aprendizes. Assim, a avaliação não é, senão, uma forma de 

regulação contínua, tanto do ensino, como da aprendizagem, parte integrante e 

indissociável desses processos.  

  Silva (2004) aponta como características da pedagogia diferenciada e a 

importância da avaliação em cada etapa: a) antecipação: antecipar os obstáculos 

didáticos comuns à maioria dos alunos através do processo avaliativo (coleta de 

informações); b) mediação: fazer as regulações entre a ação docente e discente durante 

as situações didáticas, utilizando-se a avaliação para a tomada de decisão referente ao 

ajuste e diferenciação das seqüências didáticas.  

 Estas etapas requerem do professor uma atitude de investigação e de reflexão 

sobre o cotidiano escolar em sua complexidade e heterogeneidade sempre em relação às 

contingências histórico-sociais e culturais da realidade e às teorias pedagógicas 

(SILVA, 2004).  

 A concepção do professor enquanto pesquisador das questões do dia-a-dia da sala 

de aula evidencia a necessidade de se estabelecer uma relação entre a teoria e a prática 

docente. Isto porque, uma reflexão sem embasamento teórico resulta apenas em ações 

pautadas na intuição do educador, empobrecendo sua prática e estagnando seu fazer 

docente. Da mesma maneira, uma reflexão que não resulta em novas práticas fica 
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esvaziada de sentido. Logo, uma reflexão docente pressupõe uma ação, ou melhor, uma 

transformação do fazer pedagógico. Faz-se necessário, então, uma aproximação da 

perspectiva apresentada por Silva (2004), do professor como “Intelectual  Reflexivo 

Transformador”. De acordo com este autor,  

 

 o professor é um intelectual na medida em que necessita aprofundar-
se nas teorias sociopedagógicas para compreender a relação entre seu 
trabalho e as tramas da sociedade e possa, então elaborar uma ação 
docente consciente e consistente. Mas o conhecimento acadêmico e 
experiencial em si só não bastam para a ação docente, é preciso 
utilizar deles para desenvolver uma reflexão fundamentada sobre a 
realidade vivida. Contudo, a reflexão não pode ser um ponto final, ela 
deve conduzir a transformações constantes da prática pedagógica e 
contribuir para mudanças mais amplas da sociedade (Ibid, p 45). 

   

  O processo reflexivo contribui para que o docente esteja constantemente criando 

novas situações de ensino, diversificando suas práticas, inventando e reinventando o seu 

ato educativo em consonância com as necessidades emergentes do contexto sócio-

educacional.  

 Outra exigência desse processo de renovação das intervenções pedagógicas é a 

participação do aluno nas atividades desenvolvidas. Seqüências de atividades que 

requeiram do discente plena colaboração e envolvimento, as quais são denominadas de 

pedagogias ativas.  Perrenoud (1999) aponta as seguintes características das pedagogias 

ativas: 

1) estruturas de interação menos dependentes do professor como personagem central 

(trabalhos em grupo); 

2) atividades menos fechadas na escola (investigações, espetáculos...); 

3) atividades acompanhadas de projetos, que tenham mais sentido e sejam mais 

atrativos do que os exercícios escolares tradicionais.  

  Sendo assim, tais pedagogias requerem atividades motivadoras, 

problematizadoras, cooperativas, práticas, que envolvam diversos tipos de saberes, 

privilegiem a compreensão em detrimento da memorização, dialogue com as 

singularidades dos aprendentes e que, ao mesmo tempo, os coloquem em conflito, em 

interação, obrigando-os a estruturar seu pensamento, a argumentar, a rever 

posicionamentos, a compreender seus limites e superá-los.  Podem ser, “trabalhos em 

grupos, pesquisas, trabalhos por solução de problemas, atividades práticas” 
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(PERRENOUD, 1999, p. 72). Enfim, situações didáticas que despertem o interesse e o 

desejo do educando em aprender.  

  A organização social da sala precisa não só possibilitar a comunicação como 

incentivá-la, posto que, a comunicação é o motor da regulação (PERRENOUD, 1999). 

Os grupos podem ser móveis e variar de integrantes ou de quantidade de participantes. 

Por seu turno, as interações entre o professor e o aluno podem ocorrer em três níveis: 

1)em relação ao grupo-classe; 2)em relação a um grupo de alunos; 3) individualmente. 

Cada tipo de interação ocorrerá de acordo com as necessidades formativas emergentes 

da prática educativa (ZABALA, 1998). 

  Para que a comunicação de fato favoreça as aprendizagens, é preciso criar um 

ambiente de confiança e colaboração mútuas, no qual, todos se sintam responsáveis pela 

realização das atividades e comprometidos com as aprendizagens uns dos outros. Para 

tanto, a confiança, a transparência, a cooperação e a afetividade precisam prevalecer 

sobre práticas autoritárias, coercitivas e competitivas.  

  No concernente aos recursos didáticos, estes podem ser diversificados e atender às 

especificidades de cada tipo de conteúdo trabalhado (conceituais, procedimentais, 

atitudinais). Para Zabala (1998), os conteúdos conceituais requerem compreensão; os 

procedimentais, manipulação; e os atitudinais reflexão e tomada de posição. Dessa 

forma, o livro didático não deveria ser único suporte para o professor organizar sua ação 

pedagógica, mas sim, serviria como complemento para a aprendizagem. Assim, o 

docente usaria sua criatividade, utilizando uma variedade de recursos audiovisuais, 

literários, de laboratórios, que incentivem a pesquisa, a consulta, a experimentação, a 

reflexão, a manipulação, a observação, assim como, generalizações e sínteses.  

  Nesse contexto, os tempos e os espaços para as aprendizagens são ampliados e 

flexibilizados, colocando-se a serviço das aprendizagens e das especificidades das 

situações didáticas. O ambiente fora da sala de aula passa a ser integrado ao ato 

educativo, espaços como bibliotecas, museus, zoológicos, laboratórios, inscrevem-se no 

planejamento escolar. Também dentro da própria sala de aula há uma reorganização 

espacial que favoreça atividades colaborativas como um canto para leitura ou um espaço 

para “contação” de estórias.   

 Como é possível observar, toda a intervenção pedagógica é centrada no aluno e na 

sua aprendizagem, sempre com o intuito promover atividades que favoreçam a 

construção da autonomia e do pensamento crítico do educando. Para tanto, a avaliação 

integra-se ao processo de ensino e aprendizagem informando ao professor os progressos 
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dos alunos, para que possa ir retirando, progressivamente, as ajudas quando estas não 

forem mais necessárias.   

 Entretanto, Perrenoud (1999) revela que é imprescindível “soltar as amarras da 

avaliação tradicional” para que práticas de ensino inovadoras possam se concretizar. 

Isto por que, quando a avaliação se reduz a reprovar ou aprovar o aluno, além de 

promover um clima de temor e desconfiança, fatalmente toda a intervenção docente será 

direcionada para que o aluno realize satisfatoriamente a prova e passe de ano.   

 Além de um ensino diferenciado, a avaliação formativa tem como pressuposto um 

currículo flexível e contextualizado, como também um planejamento político-

pedagógico. O que requer a superação da fragmentação curricular e do planejamento 

como um procedimento técnico burocrático, conforme será relatado a seguir.   

 

 

2.2.6 Currículo, planejamento e avaliação  
 

 

 Segundo Zabala, “até hoje, o papel atribuído ao ensino tem priorizado as 

capacidades cognitivas, mas nem todas, e sim aquelas que se têm considerado mais 

relevantes e que, como sabemos, correspondem à aprendizagem das disciplinas e 

matérias tradicionais” (1998, p. 28).  

 Nesse sentido, a organização do currículo ocorre em função da organização 

clássica do saber acadêmico, da lógica formal de cada disciplina promovendo uma 

estruturação segmentada do conteúdo. É a chamada organização disciplinar dos 

conteúdos, na qual a lógica interna de cada disciplina é o referencial básico para a 

seleção e articulação dos conteúdos das diferentes unidades de intervenção.  

 Currículos dessa natureza valorizam os conhecimentos científicos e negam os 

conhecimentos produzidos em esferas “não científicas”. Tornam-se, dessa forma, 

isolados da esfera social e cultural na qual a escola está inserida. Os conteúdos são 

descontextualizados e insignificantes para quem os recebe. Assim, as disciplinas são o 

fim último da educação e não um meio do educando compreender a realidade para 

poder nela intervir.   

 Há uma ênfase em conhecimentos constituídos por fatos e dados, como algo 

externo e alheio ao sujeito. Ademais, valorizam-se, nos programas, as realizações 
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concretas, aquilo que é observável e imediatamente quantificável. A programação é 

realizada em torno de objetivos de conduta (MÉNDEZ, 2000; ESTEBAN, 2002).  

 É importante ressaltar que estes currículos são comumente elaborados pelos 

segmentos dominantes através de especialistas, sem qualquer participação dos agentes 

envolvidos diretamente no processo ensino/aprendizagem, ou seja, professor/aluno. 

Freitas (2003) considera que a organização do ensino em séries, baseado em uma 

articulação artificial das disciplinas, faz dos especialistas os seres pensantes, dos 

professores meros executores e do aluno um ser alienado, individualista e subordinado.  

 O currículo disciplinar é conseqüência de uma visão positivista dos conhecimentos 

científicos. Os conteúdos oriundos deste currículo são concebidos como verdades 

absolutas, do que decorre uma inflexibilidade e rigidez na sua materialização. A 

organização curricular, quando imersa nessa perspectiva, torna-se estagnada, isolada da 

esfera social e política, centrada nas capacidades cognitivas e nos conteúdos 

conceituais, fragmentada e linear.  

  Entretanto, a partir da epistemologia anti-positivista que apresenta o conhecimento 

como uma construção histórica, provisória, contingente e não-linear, o currículo 

adquiriu outro sentido no âmbito educacional. De produto construído por especialistas e 

aplicado em qualquer contexto indistintamente, passou a ser compreendido com um 

processo que deve estar relacionado a um determinado projeto político e pedagógico e 

que, portanto, precisa ser contextualizado, redimensionado e re-significado.  

  Logo, a organização dos conteúdos não é mais realizada em função da lógica 

interna das disciplinas, mas sim em função do educando e das suas necessidades de 

aprendizagem, assim como, das questões que emergem do contexto sócio-educativo. 

Com isso, as disciplinas deixam de ser o fim último da educação e passam a ser um 

meio para o aluno poder compreender a realidade e compreender-se numa realidade que 

se apresenta em sua complexidade e não de forma fragmentada. Nesse sentido, o 

currículo organiza-se em uma perspectiva integrada. Segundo Silva,  

 

o currículo integrado se alicerça em campos conceituais que 
flexibilizam suas fronteiras e relativizam suas produções 
possibilitando intercâmbios epistemológicos entre as inúmeras áreas 
do conhecimento, facilitando a aproximação com a complexidade e a 
contingência da realidade. Essa postura permite a produção de novos 
saberes que se caracterizam por fomentar interpretações mais 
globalizadas dos cenários em que estamos inseridos e desenvolver 
uma ação educativa multifacetada, contaminada pela diversidade 
epistemológica e pela intensidade social (2004, p. 42).     
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  A realidade constitui o ponto de partida, para que os aprendizes possam realizar 

mais facilmente as relações entre os conhecimentos que já possuem e o conteúdo da 

aprendizagem. Porém, partir da realidade não significa permanecer nela, é preciso 

garantir que os educandos tenham acesso aos bens culturais socialmente relevantes para 

que estes possam ser democratizados e cumprirem sua função de instrumentos de 

análise, compreensão e participação social.    

 A perspectiva dialética do conhecimento promove uma “desdogmatização” dos 

conteúdos científicos, do modo que, tanto a organização, como a materialização 

curricular ocorre em diálogo com os demais saberes presentes no cotidiano escolar e em 

relação às condições objetivas do contexto social, político, econômico e cultural no qual 

se inscreve. Nesse sentido, contextualizar o currículo e flexibilizá-lo consiste em 

diversificar suas formas de materialização e problematizar seus conteúdos a partir de 

necessidades sentidas pelos educandos, tornando-os, assim, significativos para quem 

aprende. É nesse processo que a avaliação formativa ganha sentido e significado.  

 No concernente ao planejamento, Luckesi considera que “agir de modo planejado 

significa estabelecer fins e construí-los por meio de uma ação intencional” (1998, p. 

102). Logo, a intencionalidade do ato educativo, os fins pretendidos é que definem os 

meios para alcançá-los.  

 Quando alicerçado no paradigma positivista, o planejamento centra-se nos meios e 

não nos fins, posto que, é compreendido como uma atividade técnica e neutra que visa 

apenas cumprir finalidades administrativas. Luckesi enfatiza que “normalmente o 

planejamento escolar têm sido um modo de operacionalizar o uso de recursos – 

materiais, financeiros, humanos, didáticos – através de preenchimento de formulários” 

(1998, p. 111), tornando-se, assim, uma atividade meramente burocrática de 

preenchimento de formulários. Estes, por suas vezes, são preenchidos muito mais em 

função dos índices dos livros didáticos do que pelo próprio currículo.   

 Ao planejar, o professor considera a lógica disciplinar em detrimento das 

necessidades reais dos alunos. Sua realidade, seus conhecimentos de vida, suas 

experiências são desconsideradas em um planejamento pautado nesta lógica. Quando 

realizado desta forma, o ato de planejar volta-se mais às necessidades administrativas do 

que mesmo às educacionais.   
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 Nessa perspectiva, há uma desconexão entre planejamento, intervenção 

pedagógica e avaliação, visto que estas são compreendidas como atividades estanques e 

inflexíveis. O planejamento, que é feito em função das disciplinas, muitas vezes não 

contempla a complexidade e a imprevisibilidade da sala de aula. Assim, a intervenção é 

realizada mais pela improvisação do professor do que mesmo pelo que foi previamente 

planejado. Por sua vez, a avaliação funciona apenas como um apêndice do ato 

educativo, um momento final de verificação daquilo que já ocorreu e que, por tanto, não 

pode ser transformado.  

   Por outro lado, quando o planejamento insere-se em uma perspectiva dialética do 

conhecimento e de uma escola que pretende contribuir para a emancipação do sujeito e 

para a transformação social, este passa a ser concebido como uma atividade, 

essencialmente, político-pedagógica que direciona a ação docente tendo em vista os fins 

pretendidos. Nesse contexto, os meios ocupam um papel secundário no planejamento 

servindo como subsídio para que sejam alcançados os objetivos educacionais.  

  Importa ressaltar que o ato de planejar passa a ser compreendido como uma ação 

coletiva que tem como referência o projeto político-pedagógico da instituição, visto que, 

é neste que se inscreve a intencionalidade da ação educativa, com a qual o planejamento 

deve estar articulado. 

   O planejamento é a sistematização das intenções e das intervenções docentes, 

porém, precisa ser compreendido como um processo dinâmico, flexível, que pode e 

deve ser redimensionado e redirecionado em função das necessidades sócio-cognitivas 

dos aprendentes e das contingências do contexto sócio-educativo. 

  Nessa lógica, a avaliação transversa todo o ato de planejar, informando sobre os 

progressos dos alunos, assim como, sobre suas dificuldades, subsidiando decisões de 

modificação, tanto no planejamento, como na sua execução. Silva destaca que:  

 

  a avaliação formativa-reguladora é um processo sistemático e 
intencional de acompanhamento da relação entre o planejamento, o 
ensino e a aprendizagem, para compreender as necessidades dos 
aprendentes com a preocupação de dar ao professor as informações 
para criar e recriar situações didáticas provocadora de aprendizagens 
(2004, p. 60)  

 
 
  Dessa forma, o planejamento, a intervenção pedagógica e a avaliação são 

processos interdependentes e indissociáveis que constituem a prática educativa.  
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  Uma vez identificados os pressupostos teóricos que fundamentam a avaliação da 

aprendizagem, seja em uma perspectiva classificatória e seletiva, seja em uma 

perspectiva formativa, serão desvelados a seguir os aspectos práticos deste processo, são 

eles: seus sujeitos; objeto; objetivos; funções; e procedimentos. Para tanto, ambas as 

perspectivas serão abordadas separadamente, a fim de possibilitar uma melhor 

compreensão acerca das relações entre seus elementos constitutivos. Todavia, 

compreende-se que tais elementos não se apresentam de forma linear na realidade 

educacional, dada a complexidade e a dinamicidade do processo educativo e dos seus 

atores.    
   

 

2.2.7 A prática avaliativa sob o signo da exclusão  
 

 A discussão tecida até o momento tem como objetivo compreender que a 

avaliação classificatória, que vem sendo historicamente realizada, não ocorre em um 

vazio de idéias, como uma atividade desconexa e isolada, mas sim como uma ação 

articulada aos outros elementos do ato educativo, a uma visão de mundo e a função 

social da escola, quais sejam: Uma visão de mundo positivista; uma escola com a 

função de preparar o aluno para o mercado de trabalho; aprendizagem como acúmulo de 

conteúdo (mecanicista e passiva); ensino como transmissão de conteúdo (padronizado e 

homogêneo); relação professor/aluno como sujeito/objeto, através, muitas vezes, da 

coação; uma intervenção pedagógica tradicional; um currículo disciplinar, 

descontextualizado; um planejamento técnico-burocrático.  

 Importa relembrar que a avaliação quando imersa nessa lógica apenas constata o 

resultado da aprendizagem do aluno, classifica-o em relação a uma norma de excelência 

(PERRENOUD, 1999) e sanciona se o educando pode ou não prosseguir seu percurso 

educativo. Nada é feito para que o aluno possa superar suas dificuldades, a não ser uma 

prova de recuperação ao final de um tempo pedagógico que obriga o educando a decorar 

o conteúdo de um ano ou semestre em apenas alguns dias.  

 Também não se avalia os demais elementos do processo educativo – inadequação 

do currículo, identificação do aluno com o professor, qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem...- como componentes que influenciam uma aprendizagem “mal 
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sucedida”. Apenas o aluno é julgado, e este julgamento gera resultados finais e 

irrevogáveis.  

 Nesse sentido, uma avaliação dessa natureza incute no aluno a culpa pelo seu mau 

desempenho, atingindo sua auto-estima, fazendo-o se sentir incapaz de aprender. Dessa 

forma, a escola exclui do processo de ensino e aprendizagem aqueles que mais precisam 

dele. Assim, “a avaliação enquanto prática ameaçadora, autoritária e seletiva apresenta-

se como um processo de exclusão” (LUCKESI, 1998, p. 168). A avaliação, quando 

assume o papel de classificar e selecionar, reproduz a estratificação social do modelo 

vigente, conforme revela Luckesi,  

 

 a avaliação escolar assumida como classificatória, torna-se desse modo, 
um instrumento autoritário e frenador do desenvolvimento de todos os 
que passam pelo ritual escolar, possibilitando a uns o acesso e o 
aprofundamento no saber, a outros a estagnação ou evasão dos meios 
do saber...mantém-se assim a distribuição social (1998, p. 37). 

  

 Nesse contexto, o sujeito da avaliação é apenas o aluno e o objeto da avaliação é o 

resultado da sua aprendizagem. O objetivo é verificar, mensurar, medir o rendimento do 

aluno em relação aos objetivos previstos. Sua função é classificar, selecionar e certificar 

aqueles alunos que estão aptos a continuar o seu processo instrucional. Perrenoud 

(1999) define estas funções da seguinte forma: 

 

1) classificar: os alunos são comparados e depois classificados em virtude de uma 

norma de excelência, definida no absoluto ou encarnada pelo professor e pelos 

melhores alunos. Esta função da avaliação está associada à criação de hierarquias de 

excelência. No entanto estas hierarquias informam sobre a posição de um aluno em 

um grupo ou sobre sua distância relativa à norma de excelência do que sobre o 

conteúdo de seus conhecimentos ou competências.  

2) selecionar: identificar aqueles que podem aprofundar seus estudos e os que terão que 

ficar retidos. Ou mesmo servir de orientação para futuras habilitações. A avaliação 

revela quem fracassou e quem obteve êxito.  

3) certificar: aquisições em relação a terceiros. No entanto, uma certificação fornece 

poucos detalhes dos saberes e das competências adquiridas e o nível de domínio 

precisamente atingido em cada campo abrangido. Garante, sobretudo, que o aluno 

sabe globalmente “o que é necessário saber” para passar para a série seguinte no 

curso, ser admitido em uma habilitação ou começar uma profissão. 
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Dessa forma, sob a égide do paradigma positivista “o processo de avaliação deve 

produzir resultados verdadeiros, objetivos, fidedignos, que explicitem o real valor de 

cada um dos alunos e alunas, os quais classificados e hierarquizados terão suas 

recompensas, punições ou tratamentos adequados” (ESTEBAN, 2005 p. 17/18). Crê-se 

na objetividade para tornar o processo avaliativo mais justo, como se o resultado de uma 

avaliação, por ser expresso em números, estivesse acima do bem e do mal; como se uma 

nota fosse a expressão real e infalível de uma aprendizagem e como se o aluno fosse o 

único responsável pelo seu insucesso e, por isso, o único que deve ser punido.  

 A supremacia das notas, ratificada pela avaliação excludente, atribui ao processo 

educativo um caráter mercantil. Um trabalho só é bem realizado quando convertido em 

pontos, em notas. Só há interesse dos alunos em produzir aquilo que vai ser entregue ao 

professor em troca de algum tipo de pontuação.  Assim, “em uma avaliação tradicional, 

há um empobrecimento dos procedimentos intelectuais, da curiosidade, da criatividade, 

da originalidade em detrimento “do que paga”, do que pode ser convertido em notas 

honrosas” (PERRENOUD, 1999, p. 15).    

  Para Freitas (2003), a avaliação realizada na escola é artificializada, visto que o 

aluno aprende para “mostrar conhecimento ao professor” e não “para intervir na 

realidade”. Essa artificialidade, no entanto, é reflexo de uma escola que se separou da 

vida, da prática social. De acordo com este autor a avaliação na lógica seletiva e 

excludente apresenta três componentes indissociáveis,  

 

1) Aspecto instrucional: pelo qual se avalia o domínio de habilidades e conteúdos em 

provas, chamadas, trabalhos;  

2) Avaliação do “comportamento” do aluno em sala de aula: poderoso instrumento de 

controle em ambiente escolar, já que permite ao professor exigir do aluno 

obediência às regras;  

3) Avaliação de valores e atitudes: consiste em expor o aluno a reprimendas verbais e 

físicas, comentários críticos e até humilhação perante a classe, criticando seus 

valores e atitudes.  

 

 Dessa forma, estes três aspectos formam a avaliação na sala de aula e concorrem 

para que se exercitem relações sociais de dominação e submissão ao professor e à 

ordem. (FREITAS, 2003).  
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 Com base em Romão (2005), Freitas (2003) e Estebam (2002), é possível apontar 

as seguintes características de uma avaliação excludente: subjetividade isolada; a 

eficácia como objetivo central; Fomento ao individualismo e à competição; valorização 

dos resultados em detrimento dos processos; avaliação como recurso instrumental 

neutro; elege aqueles que se adaptam à lógica tecnocrática da sociedade; despolitização 

das relações; julgamento das capacidades exclusivamente pela: quantidade de 

informações absorvidas; aquisição de habilidades adestradas; adequação a padrões 

socialmente sancionados; a troca pela nota assume o lugar da importância do próprio 

conhecimento como construção pessoal e poder de interferência no mundo. 

 A percepção do processo avaliativo como uma atividade técnico-burocrática faz 

com que seja atribuída uma importância maior aos instrumentos utilizados do que as 

intenções às quais a avaliação serve, ou reduz-se a avaliação à decisão final de 

aprovação/reprovação. Nesse sentindo, costuma-se confundir a avaliação com aplicação 

de prova, ou com o ato de atribuir nota, ou mesmo, com a decisão final do professor em 

aprovar ou reprovar determinado aluno.  Esses aspectos, no entanto, fazem parte dos 

procedimentos avaliativos, são etapas de um processo mais amplo denominado 

avaliação.  

 Definem-se como procedimentos avaliativos: o estabelecimento dos objetivos a 

serem avaliados; escolha e aplicação dos instrumentos avaliativos; registro e 

comunicação dos resultados; tomada de decisão.   

 Os objetivos são determinados em relação às capacidades cognitivas que, por suas 

vezes, correspondem à aprendizagem das disciplinas ou matérias tradicionais. Tais 

objetivos são estabelecidos unilateralmente pelo professor em um período precedente ao 

início do trabalho, são inflexíveis no percurso da intervenção pedagógica e indiferentes 

às necessidades específicas dos educandos. Muitas vezes os objetivos são omitidos dos 

alunos, que são avaliados sem saber em relação a que. Tal velamento, segundo Silva 

(2003), contribui para que o trabalho do professor seja conduzido na trilha dos arranjos 

e imprecisões.  

 Quando o ato educativo é pautado na epistemologia positivista e na concepção de 

uma escola voltada aos interesses do mercado, o que se busca na avaliação é a 

construção de um instrumento que possa medir com precisão a aprendizagem do aluno. 

Para tanto, muitos teóricos da avaliação se detiveram por muito tempo na elaboração de 

instrumentos que pudessem suprimir a subjetividade do processo avaliativo e, com isso, 

garantir o conhecimento fidedigno. Afonso reitera afirmando,  
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os psicólogos do inicio do século XX viveram obcecados com a idéia 
de que era possível atingir, por intermédio dos testes, um 
conhecimento objetivo das características do individuo, e com isso 
permitiria estabelecer a forma ideal de sua inserção na estrutura 
social e ocupacional (2000, P. 31). 

 
 

 No entanto, os testes são utilizados, até os dias atuais, como o principal 

instrumento, senão único, para medir o que o aluno sabe. Este predomínio, normalmente 

vem justificado pela precisão, objetividade e validade dos dados incontestáveis que só 

uma prova objetiva pode apresentar. Comumente estes testes são elaborados em função 

dos conteúdos programados e não em relação às características específicas de cada 

turma como, por exemplo, o nível sócio-cognitivo dos aprendentes. Além disso, muitas 

vezes eles não indicam sequer se houve ou não aprendizagem, mas sim se o aluno 

memorizou ou não as informações. Sobre esta questão  Melchior complementa, 

 

 na avaliação escolar, a utilização de testes passou a ser, em muitos 
casos, o único dado considerado pelo professor ao emitir um 
resultado da etapa de desenvolvimento de seu aluno. Em 
conseqüência disso, os testes ou as provas passaram a representar, 
tanto para o aluno como para seus pais, o responsável pela aprovação 
ou reprovação. Assim, o mais importante para o aluno, na escola, 
seria sair-se bem nos teste ou provas; logo a necessidade de se 
estudar está vinculada às provas que serão realizadas na escola. Isso 
por si só já é um problema que se agrava, considerando-se que as 
questões de um teste normalmente representam uma parcela mínima 
daquilo que foi trabalhado e representa menos ainda do 
desenvolvimento do aluno (1994, p. 93). 

 
 
 A aplicação dos instrumentos avaliativos ocorre pontualmente, ao final de uma 

unidade didática, de um bimestre ou semestre.  É um momento à parte do processo de 

ensino e aprendizagem, como um mero complemento do processo educativo.  Silva 

(2004) afirma que as tradicionais “semanas de prova” são um (des)serviço para a 

educação visto que: 

 

• indica um desperdício de tempo no trabalho pedagógico, pois é o 
período onde o professor não se dispõe a ensinar e, 
consequentemente, o aprendente não encontra clima para aprender ou 
apresentar suas hipóteses de aprendizagens; 
• alimenta uma cultura do medo, do pavor da escola, da educação, do 
professor, do conhecimento, da avaliação. Todos nesse momento são 
inimigos, salvo quando algum aprendente se alia a outro para superar 
a opressão e se ajudam através das perseguidas colas;  
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• ratifica a tricotomia entre o ensino, a aprendizagem e a avaliação, 
fragmentando cada vez mais o trabalho pedagógico (2004, p. 67). 

     

 À aplicação dos instrumentos procede a correção, registro e publicação dos 

resultados. A correção é feita quantitativamente, contabilizam-se os erros e acertos e 

atribui-se uma pontuação a cada acerto. Ao final, a soma dos pontos constituirá uma 

nota que representará a aprendizagem do aluno. Segundo Luckesi (1998), a prática 

recorrente na escola é a verificação e não a avaliação, visto que seu resultado serve à 

estratificação e não à reflexão. De acordo com este autor, “o ato de avaliar se encerra 

quando se atribuem notas ou conceitos aos resultados. Assim, não serve para pensar a 

prática e retornar à ela; mas sim como um meio de julgar a prática e torná-la 

estratificada” (LUCKESI, 1998 p. 35). A verificação encerra-se com a obtenção do 

dado ou informação que se busca, porém não implica que o professor retire dela 

conseqüências novas e significantes.  

 O registro das aprendizagens é feito quantitativamente, através da descrição 

numérica dos resultados. Os resultados expressos em números são inteligíveis a todos: 

pais, alunos, professores, agentes administração, sistema social. Isto facilita sua 

comunicação e universalização. Sendo assim, tradicionalmente, “os boletins de notas 

foram o instrumento único de transmissão da informação, independente dos receptores” 

(ZABALA, 1998 p. 215).  

 Perrenoud (1999) afirma que o sistema de notas mantém-se por tanto tempo como 

forma de registro preponderante no âmbito educacional por repousar sobre as seguintes 

virtudes aparentes: a) eqüidade: todos são submetidos aos mesmos exames e normas; b) 

racionalidade e precisão: os desempenhos são enumerados, quantificados, objetivados; 

c) simplicidade para informar aos pais; d) convence os pais de que os alunos competem 

no mundo econômico e parece-lhes saudável e educativo que o bom trabalho seja 

recompensado e o mau trabalho sancionado por notas ou classificações.  Nesse prisma, 

“a nota boa e a promoção funcionam, assim, de modo bastante significativo, como um 

reconhecimento do mérito do estudante, produto do seu esforço, na competição pela 

vida” (PARO, 2001, P. 79). No sistema notacional transforma-se qualidade em 

quantidade e importa mais a aprovação do aluno do que sua aprendizagem. Ademais, os 

registros numéricos geram estigmas e marcas que acompanham o aluno em todo seu 

percurso educativo e mesmo de vida.  
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 No processo de verificação, os resultados são apenas constatados e as decisões 

restringem-se à aprovação ou reprovação do aluno. Os alunos que têm competência 

prosseguem. Os que não se esforçaram suficientemente ou não são suficientemente 

inteligentes permanecem onde estão. Nesse sentido, a reprovação é a punição àqueles 

que fracassaram. Logo, pode-se afirmar que o maior malefício que uma avaliação 

excludente pode causar é a responsabilização do educando como o único culpado pelo 

seu insucesso. Nessa perspectiva, Paro (2001) afirma que,  

 

o fracasso não aparece como conseqüência, que é, da metodologia 
equivocada ou das más condições que são oferecidas para professores 
e alunos desenvolverem seu trabalho pedagógico na escola, mas 
como produto da estupidez, da desídia ou da incompetência do 
próprio aluno. Este, sem o senso crítico (que a escola não lhe deu) e 
acostumado a sua condição de inferioridade na escala social, por 
causa de sua origem humilde, assimila facilmente o discurso de seus 
mestres e de seus pais (que já passaram por processo semelhante) de 
que, se os outros conseguem aprender e ele mesmo não o faz é por 
desleixo ou por falta de inteligência (PARO, 2001 p. 74). 
 

 
  Nesse contexto, quando a avaliação assume esses contornos (punição, poder, 

autoritarismo, controle, classificação) atinge o aluno naquilo que ele tem de mais 

precioso, sua auto-estima, promovendo, assim, estigmas perenes que o acompanharão 

ao longo de sua vida.   

  Torna-se premente, então, a busca por alternativas educacionais que superem 

esta lógica excludente, como, no caso, o Sistema de Ciclos de Aprendizagem. Isto 

porque, tal sistema exige uma ruptura com essas práticas seletivas e classificatórias, a 

partir da assunção de uma avaliação formativa, voltada para a inclusão dos alunos no 

processo de ensino e aprendizagem, a fim de contribuir para a efetivação da educação 

enquanto direito de todos. Esta perspectiva da avaliação será o tema da próxima secção.   

 

 

2.2.8 A prática avaliativa sob o signo da inclusão  
 

 

 As práticas avaliativas excludentes estão arraigadas no âmbito da educação escolar 

e, muitas vezes, são compreendidas como a forma mais eficaz, senão única, para avaliar. 

Contudo, este cenário está em processo de mudança, sobretudo, a partir da disseminação 
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da política de ciclos nos cenários nacional e internacional. Pautada na lógica de 

inclusão, tal política, trás consigo, novos horizontes às práticas avaliativas, tornando-as 

mais democráticas e qualitativas. 

         Importante compreender que a emergência das concepções e práticas avaliativas 

na perspectiva formativa está estritamente relacionada aos seguintes pressupostos: uma 

visão de mundo dialética; uma escola cuja função social é a formação humana do sujeito 

integral; aprendizagem como processo de construção do conhecimento (ativa e 

significativa); o ensino compreendido como um processo interativo de construção de 

significados; o erro entendido enquanto uma etapa do processo de aprendizagem; uma 

relação intersubjetiva entre docente e discente; uma intervenção pedagógica 

diferenciada e ativa; um currículo contextualizado; um planejamento político-

pedagógico, dinâmico e flexível.  

 A avaliação, nesta perspectiva, é um processo permanente de coleta de 

informações, sobre as quais o professor pode refletir e reorganizar sua prática em função 

da aprendizagem de todos. Busca compreender as lacunas, subjetivas e objetivas, da 

aprendizagem e com isso os meios adequados para que o educando possa superá-las. 

Pretende, dessa forma, definir encaminhamentos e criar os modos pelos quais o aluno 

possa ser incluído no processo de ensino e de aprendizagem. Como afirma Freitas “as 

práticas de avaliação inclusiva não apenas respeitam as diferenças, mas também criam 

mecanismos de apoio à aprendizagem e comprometem-se com a reflexão crítica e 

permanente sobre o cotidiano escolar” (2005, p. 76).  

Nessa lógica, a prática avaliativa consubstancia-se pelo diálogo, ou seja, pela 

comunicação contínua entre docente e discente; pela observação sensível e cuidadosa do 

educador considerando o educando em todas as suas dimensões; pela investigação  

constante do professor sobre as necessidades de aprendizagem do aprendente. 

Sobretudo, constitui uma intervenção em tempo real, possibilitando ao aluno refletir 

sobre suas dificuldades, para que, com isto, avance em seu processo de construção do 

conhecimento.  

Nesse sentido, a avaliação apresenta-se como um processo intencional, 

sistemático, cooperativo, solidário e compartilhado, do qual são sujeitos tanto os 

educandos quanto os educadores. Tem como objeto o processo de ensino e 

aprendizagem, posto que, contribui tanto para que o professor reflita sobre seu saber-

fazer docente, quanto para que o aluno compreenda seu processo de aprendizagem, 
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estimulando sua auto-regulação18.  Assim a avaliação é ela mesma, uma atividade de 

aprendizagem. Méndez reitera afirmando que:  

 

avaliar deve ser entendida como uma atividade crítica de 
aprendizagem uma vez que o professor aprende para melhor conhecer 
e para melhorar a prática docente, conhecendo as dificuldades que 
deve superar, o modo de resolvê-las e as estratégias que coloca em 
funcionamento. Já o aluno aprende sobre e a partir da própria 
avaliação e da correção, da informação contrastada que o professor 
oferece-lhe, que será sempre crítica e argumentada, ma nunca 
desqualificada, nem punitiva (2002, p. 14). 

 
 

 As funções de classificação, seleção e certificação não condizem com as intenções 

inclusivas deste tipo de avaliação, visto que, seus resultados não devem ser utilizados 

para expor, humilhar ou punir o educando, mas para contribuir com seu processo de 

construção do conhecimento.  Com declara Silva, a avaliação deve “estar a serviço de 

quem aprende, de seu desenvolvimento integral” (2004, p. 62). Para tanto, o autor 

aponta três funções da avaliação: 

1) diagnóstica e prognóstica: mapeia a história de vida, os saberes, as competências e 

os estilos de aprendizagens. Permite aproximar o plano de aula das reais necessidades 

dos alunos, em função dos objetivos da aprendizagem e do nível de ensino em que se 

encontram; 

2) reguladora:  revela os efeitos da ação educativa para que esta possa ser replanejada 

durante o cotidiano escolar. Possibilita situações didático-pedagógicas mais condizentes 

com as reais necessidades dos aprendentes, bem como propicia sua auto-regulação;   

3) somativa: ocorre ao final de um período para que se possa saber os resultados 

alcançados em relação aos objetivos previstos e emergidos e às necessidades 

socioeducativas dos aprendentes (2004, p. 75/76).    

 

  Estas três funções visam oportunizar situações educativas adequadas ao nível 

sócio-cognitivo dos educandos, assim como aos aspectos objetivos da situação de 

aprendizagem, considerando, sempre, a intencionalidade da ação educacional.  

  No concernente aos procedimentos, para que a prática avaliativa seja coerente, 

seus objetivos são estabelecidos em função dos princípios curriculares que a norteia. 
                                                 
18 Segundo Perrenoud (1999), a auto-regulação é a “capacidade do sujeito para gerir ele próprio seus 
projetos, seus progresso, suas estratégias diante das tarefas e dos obstáculos” (p. 97). A auto-regulação 
representa a capacidade de autodesenvolvimento, auto-aprendizagem, autonomia do aprendiz no seu 
processo de construção do conhecimento.  
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Sua materialização relaciona-se diretamente à intenção do processo pedagógico do qual 

faz parte. Sua intencionalidade corresponde, assim, a um estado almejado dentro de um 

projeto educacional mais amplo.  

  Para tanto o professor precisa ter a exata compreensão sobre as competências 

requeridas no currículo e dos processos de ensino e aprendizagem em geral. É 

necessário, também, definir os objetivos e negociá-los com os alunos. Além disso, 

estabelecer critérios19, em conjunto com os aprendizes, com vistas a zelar pela qualidade 

dos objetivos. Há que considerar, ainda, os objetivos que não foram previstos e que 

emergem da dinâmica do cenário educativo. Posto que, como revela Silva (2004), “A 

negociação dos objetivos e dos critérios parte da prerrogativa de que o processo 

avaliativo é democrático, constituído de sujeitos que, em diálogo, definem os rumos da 

relação multilateral e complexa do ensino e da aprendizagem” (p. 61).         

    O professor necessita flexibilizar a concretização dos objetivos declarados, 

promovendo um diálogo entre estes e os objetivos emergidos. É importante apresentar e 

discutir os objetivos e critérios da avaliação, logo no início do trabalho pedagógico, para 

que os alunos saibam em relação a que estão sendo avaliados. Ademais, a transparência 

e negociação dos objetivos e critérios, evitam que o docente conduza sua prática de 

forma improvisada e arbitrária.     

 A busca pela coerência na ação avaliativa não se encerra no estabelecimento dos 

objetivos. Também os instrumentos precisam estar em consonância com os objetivos 

avaliativos e educacionais. Dessa forma, quando se pretende a inclusão de todos os 

alunos no processo de ensino e de aprendizagem, respeitando as diferenças e garantindo 

o acompanhamento individualizado do percurso de suas aprendizagens, não é pertinente 

utilizar um único instrumento para avaliar.  

 Alguns alunos têm dificuldades de se expressar em grupo, outros de fazerem uma 

prova, outros de trabalharem em equipe. Porém, isto não significa que eles não saibam 

ou que não aprenderam. Logo, para se avaliar o aluno em suas múltiplas dimensões, 

sempre com intenção de contribuir para seu desenvolvimento, é necessário oportunizar 

formas diferentes para que ele possa manifestar sua aprendizagem. Compreende-se, 

assim, a necessidade de uma diversidade de instrumentos que possibilitarão uma 

variedade de informações, propiciando uma visão mais completa sobre o estágio de 

aprendizagem do aluno e o caminho que ainda falta percorrer.  

                                                 
19 Segundo Silva, os critérios são dispositivos qualitativos da intencionalidade avaliativa (2004, p. 65).  
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O professor pode construir seus próprios instrumentos a partir das suas 

concepções, bem como da realidade sócio-educacional na qual atua, encontrando uma 

linha mediana entre a intuição e a instrumentação, entre a subjetividade e a objetividade 

para que possa abarcar a complexidade e ambigüidade do seu contexto educativo 

(PERRENOUD, 1999). Segundo este autor: 

 

 a avaliação formativa deve passar por um processo de 
ressignificação, um professor deve ter o meio de construir seu próprio 
sistema de observação, de interpretação e de intervenção em função 
de sua concepção de ensino, dos objetivos, do contrato didático e do 
trabalho escolar (1999, p. 122).   

      

Os instrumentos podem coexistir e ser variados como, por exemplo, trabalhos, 

testes, relatórios, interpretações, questionários, etc. As referências para a elaboração dos 

instrumentos consistem nos programas e objetivos gerais de ensino, bem como no real 

estágio de desenvolvimento do educando. Para Fernandes e Freitas, ao elaborar um 

instrumento é importante levar em consideração os seguintes aspectos: a) linguagem a 

ser utilizada: clara, esclarecedora, objetiva; b) contextualização daquilo que se 

investiga; c) o conteúdo deve ser significativo para quem está sendo avaliado; d) estar 

coerente como propósito do ensino; e) explorar a capacidade de leitura e de escrita, bem 

como o raciocínio (2006, p.127). Estes critérios possibilitarão que as informações 

coletadas sejam mais significativas e pertinentes para o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Silva considera que a “escolha e a construção dos instrumentos de avaliação 

precisam respeitar a natureza epistemológica dos conteúdos curriculares, a etapa do 

trabalho pedagógico e os níveis sociocognitivos dos aprendentes” (2004, p. 66). Este 

autor ressalta, ainda, que a aplicação dos instrumentos dar-se-á de forma transversal, 

sistemática e contínua o que possibilita: relacionar cada situação de ensino a uma 

situação de avaliação; estabelecer uma coerência dos instrumentos avaliativos entre si e 

destes com a organização do trabalho pedagógico como um todo; criar intimidade entre 

os sujeitos envolvidos com a dinâmica educativa; chegar a tempo de perceber desvios e 

de fazer correções processuais pertinentes.   

Para acompanhar o processo de construção do conhecimento do educando são 

imprescindíveis a observação e o registro contínuos e sistemáticos do seu percurso. 

Observar os alunos em situações reais de interação e na realização de diferentes 

atividades possibilita compreender seus avanços, seus recuos, suas necessidades de 
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aprendizagens, assim como seu nível de desenvolvimento. Para Perrenoud (1999) 

“observar é construir uma representação realista das aprendizagens, de suas condições, 

de suas modalidades, de seus mecanismos, de seus resultados” (p.104). Souza (1997) 

complementa esta assertiva ao afirmar que:  

 

é de grande importância a observação que o professor faz das 
manifestações dos alunos, de suas interações na sala de aula e na 
escola. Observação esta que não deve se limitar aos objetivos e 
expectativas pré-definidas pela escola com “desejáveis”, mas que 
deve estar “aberta” para apreender as interações peculiares de cada 
aluno com o trabalho escolar (p. 134). 

 
 

 A observação contínua fornece uma riqueza de informações acerca de todos os 

atores da ação educativa, das relações que se estabelecem e do próprio processo 

pedagógico em sua totalidade, permitindo ao professor estar constantemente 

replanejando suas ações, de forma pertinente, de acordo com as reais possibilidades de 

aprendizagem dos sujeitos envolvidos no processo. Nesse prisma, Silva afirma que “na 

verdade, os instrumentos avaliativos são detectores de informações íntimas das relações 

que se estabelecem em cada etapa do trabalho na sala de aula, na escola, na vivência 

pedagógica dos que estão inseridos nas ações encantadoras de ensinar e de aprender” 

(2004, p. 67).      

  As informações são sistematizadas através de um registro qualitativo para que 

favoreça a compreensão das relações entre as necessidades discentes e as atuações 

docentes. As formas e a periodicidade dos registros variam de acordo com cada 

realidade educacional (professor, grupo, escola, sistema educacional), porém devem ser 

contínuos para que informações importantes não se percam ao longo do processo.  

 Os registros podem ser feitos de diversas maneiras, porém é importante que 

contenham não uma descrição pura e simples das atividades desenvolvidas a cada dia, 

mas sim, considerações acerca do processo de desenvolvimento de cada educando 

individualmente, do grupo como um todo e do trabalho docente. Sobre essa questão   

Souza (1997) declara:  

 

os registros escritos favorecem não só maior precisão nas 
informações observadas, com também, conduzem a uma organização 
e “leitura compreensiva” do que foi observado em um determinado 
aluno; em uma dada turma; possibilitando perceber tendências, 
estabelecer relações e decidir quanto aos encaminhamentos mais 
apropriados (p. 134).     
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 A elaboração de registros dessa natureza permite ao docente compreender em 

profundidade a complexidade do processo educativo e dos seus sujeitos. Na 

interpretação das informações, o docente considera os objetivos que foram estabelecidos 

e negociados, bem como, os progressos alcançados pelo aluno ao longo do período, com 

o intuito de aperfeiçoar o saber-fazer docente e contribuir para o desenvolvimento 

humano do aprendiz.  

 É necessário compreender que, mais importante do que o instrumento é a intenção 

de quem avalia. Apenas constatar o que o aluno sabe, não irá ajudá-lo a saber. Os 

encaminhamentos traçados a partir das informações coletadas é que definirão o caráter 

formativo da avaliação.  

 O uso que se faz do resultado dos registros, testes, trabalhos diz respeito à tomada 

de decisão. Mais do que aprovar ou reprovar as decisões de uma avaliação formativa 

referem-se ao re-encaminhamento da ação docente em função das necessidades de 

aprendizagem dos educandos, no sentido dos objetivos que se deseja alcançar. Nessa 

perspectiva, Silva aponta três tipos de decisões relacionadas à avaliação: 

1) de planejamento: está relacionada com a elaboração e a organização da ação 

educativa em relação às informações advindas da avaliação diagnóstica e 

prognóstica;  

2) de regulação e auto-regulação: tem a ver com os ajustes que são feitos na 

implementação do trabalho pedagógico , buscando aproximar o planejado das reais 

necessidades dos aprendentes reconhecidas durante o processo;  

3) de certificação: diz respeito aos pareceres de finais de ciclos de aprendizagem e 

incidem no encaminhamento acerca da reorganização curricular e da promoção do 

aluno (SILVA,  2004, p.70). 

 

  Ainda segundo o autor, estas modalidades de decisões articulam-se entre si e 

visam contribuir para a melhoria do trabalho pedagógico e para a otimização das 

aprendizagens discentes. Dessa forma, não possuem caráter classificatório, punitivo e 

excludente, mas sim educativo e includente. Com isso, o papel inclusivo da escola está 

fundado na possibilidade que o aluno tem de “vir a saber”, ou seja, no potencial de 

aprendizagem do estudantes.      
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    O caráter processual e qualitativo da avaliação formativa contraria a perspectiva 

de uma comunicação apenas ao final de um período com resultados quantitativos para 

informar sobre a aprendizagem do aluno. Um processo avaliativo que se propõe 

includente requer uma comunicação contínua entre o professor e o aluno para que este 

se conscientize do seu próprio percurso, tanto do que realizou quanto do que ainda falta 

realizar. Bem como, necessita de uma comunicação com os pais que vá além dos 

números, que muitas vezes não exprimem a real aprendizagem do aluno, além de não   

indicar o que deve ser feito a posteriori, no sentido de propiciar as ajudas necessárias 

para o educando prosseguir no seu aprendizado.    

  Para Silva (2004) a comunicação dos resultados não deve ser uniforme, visto que 

precisa atender à heterogeneidade de suas audiências, de seus objetivos e de suas etapas. 

O autor aponta dois tipos de comunicação dos resultados: a comunicação parcial 

reguladora e a comunicação final integradora. A primeira ocorre entre o professor e o 

aluno, durante o processo ensino e aprendizagem, e tem como objetivo conscientizar o 

educando do seu percurso e seu conteúdo de aprendizagem, bem como incentivar sua 

capacidade de auto-regulação. É realizada, também, entre os próprios professores para a 

socialização de experiências e discussão propositiva com a finalidade de melhorar o 

trabalho pedagógico da escola como um todo.  

  A segunda destina-se aos pais, Secretaria de Educação e equipe docente, ocorre ao 

final de um tempo pedagógico e é realizada através de pareceres descritivos e 

interpretativos, tem a função de certificação e promoção do aluno, assim como de 

contribuir para a  reorganização curricular e reorientação do planejamento do professor.   

  As comunicações direcionadas ao aluno além de fornecer informações sobre o 

caminho que percorreu, visam propor novos desafios que estejam dentro de suas 

possibilidades de aprendizagem para que possa alcançá-los com a ajuda do professor.  

Estes desafios têm uma função motivadora para que o aluno não se sinta incapaz e para 

que queira continuar aprendendo. Ademais, tornam o aluno também responsável pela 

construção do seu percurso de aprendizagem.  

 Por seu turno, as comunicações feitas aos pais referem-se ao processo pessoal do 

educando, revelando tanto seus limites quanto suas possibilidades, no sentido de indicar 

ações que as famílias possam realizar para contribuir com o trabalho realizado no 

ambiente escolar. As decisões devem ser tomadas conjuntamente entre família e escola, 

nunca impostas, mas sim negociadas.  
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 Nesse contexto, pode-se afirmar que a avaliação formativa contribui para uma 

democratização dos processos educativos, para a constituição de sujeitos autônomos e 

críticos e para a consolidação de práticas educativas pautadas no respeito mútuo, na 

solidariedade, na cooperação.  

Todavia, o sistema seriado ainda é um grande impeditivo à concretização de um 

processo avaliativo includente. Embora as primeiras experiências de avaliação 

formativa tenham nascido no interior desse sistema, sua lógica rígida e seletiva limita a 

efetivação desse processo. Isto porque, o ato de atribuir notas e a decisão de aprovar ou 

reprovar que ocorrem na promoção seriada acabam por reduzir toda a qualidade do 

processo a um dado quantitativo, final e irrevogável. Dessa forma, é preciso uma 

mudança estrutural e conjuntural para que a avaliação includente possa ser plenamente 

realizada, posto que, enquanto imersa em um sistema seriado a classificação 

permanecerá articulando todo o processo educativo. Nesse sentido, Silva afirma que: 

 
 

precisamos caminhar para uma fase em que não será necessário 
atribuir notas ou conceitos, mas descrever e interpretar a relação que 
se estabelece entre o que e como se ensina com o que e como se 
aprende e tomar decisões que orientem o trabalho pedagógico em 
função de sua qualidade socioeducativa (2004, p. 80).   

  

 

 É neste contexto que o Sistema de Ciclos de Aprendizagem surge no cenário 

sócio-educativo como uma nova forma de pensar a educação e suas práticas – sobretudo 

as avaliativas - com o intuito de tornar escola mais democrática e inclusiva. Na lógica 

dos ciclos, a escola é pensada como uma instituição que visa à emancipação social do 

sujeito que, através do pensamento crítico e autônomo, compreende-se como parte do 

mundo e como agente transformador da realidade social. Neste sentido, a organização 

escolar por ciclos de aprendizagem é uma decisão política possibilitadora da 

concretização de uma avaliação democrática, ética, justa, a serviço de quem aprende, 

como uma forma de integração e inclusão do aluno ao processo educativo.  
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3. PERCURSO METODOLÓGICO  
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 O percurso metodológico indica o caminho percorrido para a construção do objeto 

de pesquisa.  Isto porque, entende-se que o objeto se constrói durante o processo 

investigativo, numa relação dinâmica com o sujeito pesquisador. Na acepção de 

Gamboa, 

 o sujeito adquire uma dimensão histórico-social e estabelece uma 
relação dinâmica com o objeto que se constrói... a construção do 
objeto gera também um processo de transformação no sujeito que se 
enriquece e se realiza como tal (2001, p. 104). 

 
 

 
 A metodologia é ao mesmo tempo, teoria e método. A teoria refere-se às 

concepções teóricas da abordagem, ou paradigmas científicos, que estão relacionados a 

uma determinada maneira de ver, decifrar e analisar a realidade. Por sua vez, o método é 

a teoria científica em ação, dentro da qual as opções técnico-instrumentais ganham 

sentido.  A figura nº 4 ilustra as relações entre os elementos que, articulados, compõem 

a metodologia: 

 

Figura 4: Relações que se estabelecem entre os elementos da metodologia  

 
 

Metodologia  

Abordagem teórica  

Método 

Técnica/ 
instrumento 

Tratamento 
dos dados  
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 Buscou-se, nesta secção, apresentar: a teoria científica, o método, as técnicas de 

coleta e o processo de análise dos dados, que contribuíram para a consecução do 

objetivo precípuo desta pesquisa. Procurou-se, com isto, ratificar o compromisso 

teórico-metodológico através da explicitação dos fundamentos que direcionaram as 

escolhas da pesquisadora, bem como da vinculação entre os meios e os fins do 

fenômeno científico. Para a construção do percurso metodológico foram utilizadas 

como referência as obras de Minayo (1994, 2000); Demo (1995); André (1995); 

Chizzotti (2006);  Gamboa (2001), Lüdke e André (1986), Bardin (1977), Franco 

(2005), entre outros.    

 

 

3.1 A ABORDAGEM DIALÉTICA 

 
 A definição de um método e a seleção de técnicas e instrumentos de coleta de 

dados não têm fim em si mesmas, mas devem ser compreendidas no bojo de um 

enfoque epistemológico no qual são elaborados e utilizados. Tal afirmação está 

ancorada na concepção de que pesquisar significa fazer escolhas, e estas não se dão de 

forma aleatória, mas dizem respeito à visão de mundo do sujeito que conhece, 

envolvem, portanto, decisão moral. Faz-se necessário, assim, explicitar a concepção de 

realidade, de ciência, de sujeito, de objeto, que nortearam as decisões metodológicas 

deste processo de investigação, garantindo, com isso, a objetivação (DEMO, 1995) do 

conhecimento científico ora produzido.  

 Indagar-se sobre a realidade é a atividade básica de qualquer processo de pesquisa, 

contudo não há um consenso sobre o que se denomina de realidade e sua forma 

constitutiva. De modo que as diversas correntes teóricas de pesquisa possuem uma 

maneira própria de conceber e, por conseguinte, de abordar esta realidade. Neste estudo 

optou-se pela abordagem dialética que enfatiza a processualidade das estruturas 

históricas e atribui o mesmo grau de importância aos aspectos objetivos e subjetivos 

para constituição e transformação da realidade.  Ao falar sobre a perspectiva dialética, 

Demo afirma que:  

 

 

 



 114

a realidade se forma processualmente na história, indigitável como 
fase, em duplo sentido: de um lado, apresenta nível discernível de 
organização social, sobretudo captável pelas instituições que nela se 
coagulam, como seria, por exemplo, a fase capitalista, a fase feudal, a 
fase colonial, a fase industrial; de outro, apresenta o aspecto 
formativo histórico, sempre dinâmico, na unidade de contrários, ou 
seja, gesta dentro de si as condições de aparecimento de uma nova 
fase (1995, p. 90).  

 
 

 Nesse sentido, a realidade social é em parte dada pelas condições objetivas 

externas ao sujeito, em parte é feita pelas condições subjetivas, ações políticas, de 

conquista humana e cultural (DEMO, 1995).  

 Segundo Minayo (2000) dois conceitos básicos são essenciais para compreender a 

dialética marxista: o primeiro é o de modos de produção, compreendidos como uma 

estrutura global formada por uma esfera econômica (estrutura), uma estrutura jurídico-

política e uma estrutura ideológica (super-estrutura). Contudo, nesta estrutura global é a 

esfera econômica que determina as demais; o segundo concerne ao conceito de 

formação social, que seria uma unidade complexa de articulações das várias instâncias 

da organização social que pode conter vários modos de produção, todavia um destes 

modos é dominante e determina os outros.  

 Os fenômenos econômicos e sociais são frutos da ação humana na relação entre os 

homens e destes com a natureza, em determinadas condições de produção. Assim, as 

estruturas são as ações humanas objetivadas que perduram no tempo e no espaço. Esta 

concepção enfatiza o potencial transformador da ação subjetiva, sobretudo pela 

capacidade política de agir dentro de condições dadas externamente, mas influenciando-

as em seu favor, posto que, como afirma Freire (1996), somos seres condicionados, mas 

não determinados. Para Minayo:  

 

a significação da ação do sujeito histórico em Marx não ignora o fato 
de que os homens não são árbitros totalmente livres de seus atos. Pelo 
contrário, deixa claro que o produto da atividade prévia (os contextos 
sociais mesmo de valores, crenças e atitudes) representam limitações 
sobre o leque de opções do presente. No entanto, embora a realidade 
seja determinada em termos de seus condicionantes anteriores, a ação 
presente não só é determinada pela realidade como é capaz de deixar 
nela a sua marca transformadora (2000, p. 84). 
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  Desse modo, a opção pela dialética, enquanto forma de abordar a realidade, 

implica em reconhecer a força criadora dos indivíduos e buscar conhecer a relação entre 

as subjetividades e as condições objetivas. A principal contribuição de tal abordagem é 

compreender todos os indivíduos como sujeitos históricos, propulsores de mudanças 

nas/das organizações sociais. Dessa forma, não faz sentido distinguir entre o sujeito que 

conhece e o objeto de conhecimento. Os seres humanos não são apenas objetos de 

investigação, mas sim sujeitos em relação que interagem permanentemente com o 

investigador em um processo mútuo de influência.  

 Outra contribuição da abordagem dialética é a concepção da totalidade dos 

fenômenos sociais, concretizada pela ligação indissolúvel entre a história dos fatos 

econômicos e sociais e a história das idéias.  De modo que o processo de pesquisa busca 

reter a explicação do particular no geral e vice-versa. A parte pode ser investigada 

enquanto parte, mas deve ser reconstruída na sua relação com o todo. De acordo com 

Minayo, "não podemos conhecer uma coisa a não ser decompondo-a, para, a seguir 

recompô-la, reconstruí-la e reagrupar suas partes" (2000, p. 76).  Ainda segundo esta 

autora, para compreender a parte é necessário estabelecer conexões orgânicas, 

relacionando as várias instâncias da realidade e o processo de constituição desta 

"totalidade parcial".   

 Todavia, é importante compreender que a realidade é dinâmica, processual e 

complexa, por isto, não cabe em nenhum paradigma científico, de forma que todo 

conhecimento produzido cientificamente é um aproximação da realidade e não a 

realidade em si.   

 A historicidade e a totalidade dos fenômenos trouxeram novos referenciais às 

ciências sociais. A ênfase das análises não recai apenas nas estruturas objetivas ou só 

nas ações subjetivas, mas sim na compreensão da relação entre ambas. Minayo 

considera que "a abordagem dialética se propõe a abarcar o sistema de relações que 

constrói o modo do conhecimento exterior ao sujeito, mas também as representações 

sociais que traduzem o mundo dos significados" (1994, p. 24).  

 A perspectiva dialética aponta a questão da finalidade da pesquisa social, a partir 

da concepção de que a desvinculação entre os meios e os fins, propugnada pelo 

paradigma positivista, tem gerado muito conhecimento sobre os problemas sociais, mas 

pouco tem contribuído para a sua superação. Na abordagem dialética, não basta 

conhecer os problemas, é necessário enfrentá-los. A qualidade política (DEMO, 1995) 
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do conhecimento científico circunscreve a ciência como campo de atuação social, 

comprometida com a resolução dos problemas que estuda.  Na acepção de Chizzotti,  

 

a pesquisa foi assumida como uma prática social, na qual o 
conhecimento é produzido pelos sujeitos e em favor deles, e os 
conhecimentos produzidos objetivam agir em proveito da melhoria 
das condições de vida de uma sociedade tragicamente cativa do 
subdesenvolvimento (2006, p. 91).   

 
 

 Nessa perspectiva, ao fazer ciência, não é suficiente constatar uma realidade, mas 

é essencial oferecer elementos para a reflexão dos atores sociais envolvidos no processo 

investigado, de modo que possibilitem a estes estruturar de outro modo suas formas de 

pensamento, de ação e de interação. Assim, compreende-se a pesquisa como um 

movimento, como um processo de compreensão e de interpretação da realidade 

investigada, para que, dessa forma, haja a construção de novos conhecimentos que 

possibilitem a recriação dos fenômenos observados.  

 A abordagem dialética norteou a construção do objeto desta pesquisa e 

fundamentou a opção pelo método etnográfico como forma de apreensão do fenômeno 

investigado, no caso, a prática avaliativa docente.  Tal método será abordado a seguir.  

 

 

3.2 O MÉTODO ETNOGRÁFICO  

 
 Como já foi dito anteriormente, o método é a teoria em ação. Assim, é 

indispensável uma coerência ente as abordagens teórica e metodológica da realidade 

investigada. Os preceitos da abordagem dialética enfatizam, entre outras coisas, a 

necessidade de encontrar o sentido do fenômeno investigado, bem como de interpretar o 

significado que as pessoas dão a ele.  

 Esta premissa implica uma aproximação com o lócus em que o fenômeno se 

realiza, bem como dos sujeitos que nele estão envolvidos. Para André (1995) o contexto 

particular em que ocorre o fato é um elemento essencial para a sua compreensão. É 

neste sentido que, na compreensão da autora, estudos do tipo etnográfico20 têm trazido 

grandes contribuições às pesquisas em educação, uma vez que possibilitam: apreender o 
                                                 
20 Para a autora, há diferenças entre os princípios da etnografia nos estudos antropológicos e nos estudos 
educacionais. Por isso, fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia no sentido estrito (André, 
1995, p. 28). 
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cotidiano escolar e as múltiplas relações que nele se estabelecem; observar a vida da 

escola em seu acontecer natural; revisar e redimensionar as práticas dos sujeitos 

envolvidos nos processos educativos. A referida teórica considera que a "pesquisa do 

tipo etnográfico, que se caracteriza fundamentalmente por um contato direto do 

pesquisador com a situação pesquisada, permite reconstruir os processos e as relações 

que configuram a experiência escolar diária" ( Ibid. 1995, p. 41).   

 A etnografia teve sua origem na fenomenologia, cujo maior interesse era a 

descrição da cultura – crenças, valores, linguagens, significados - do grupo investigado. 

Porém, a evolução deste método aponta pressupostos da teoria crítica, pelos quais não 

basta descrever a prática observada, mas sim reconstruir esta prática, articulando suas 

múltiplas dimensões, sujeitos, interações e relações.  De acordo com André:  

 

 o estudo da prática escolar não pode se restringir a um mero retrato 
do que se passa no seu cotidiano, mas deve envolver um processo de 
reconstrução dessa prática, desvelando suas múltiplas dimensões, 
refazendo seu movimento, apontando suas contradições, recuperando 
a força viva que nela está presente (1995, p. 42). 

 

 Ainda segundo esta autora, ao analisar questões referentes ao cotidiano escolar, é 

indispensável a articulação das três dimensões que compõem o dia-a-dia da escola, 

quais sejam: 1) a dimensão institucional ou organizacional: formas de organização do 

trabalho pedagógico, estrutura de poder e de decisão, níveis de participação dos seus 

agentes, disponibilidade de recursos humanos e materiais; 2) a dimensão instrucional ou 

pedagógica: abrange as situações de ensino, nas quais se dá o encontro professor – 

aluno – conhecimento; 3) a dimensão sócio-política: refere-se aos determinantes 

macroestruturais da prática educativa. Os estudos em educação podem enfatizar uma ou 

outra dimensão, mas elas não devem ser dissociadas ou desconsideradas nos momentos 

das análises, sob pena de fragilizar os resultados da pesquisa.    

 Assim, neste estudo, com base na abordagem dialética e através de um estudo do 

tipo etnográfico, buscou-se compreender a prática avaliativa dos docentes que atuam em 

uma organização escolar por Ciclos de Aprendizagem. Enfatizou-se a prática avaliativa 

que ocorre no interior da sala de aula, na relação direta entre docente e discente, por 

acreditar que é nesse espaço e nesse processo que a educação enquanto direito se 

materializa ou não. Pois, como afirma André (1995), é necessário analisar os conteúdos 

e as formas de trabalho em sala de aula – dentre eles a avaliação - vez que, assim, será 

possível compreender como a escola vem concretizando sua função socializadora.  
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 Todavia, se procurou articular a dimensão instrucional ou pedagógica, às demais 

dimensões que influenciam a prática avaliativa. Na dimensão sócio-política, tomou-se 

como base as diretrizes políticas do Município do Recife, materializadas na proposta 

pedagógica de Ciclos de Aprendizagem, que preconiza uma avaliação de caráter 

formativo. Procurou-se identificar os pressupostos teóricos que fundamentam este 

modelo de avaliação, bem como as condições materiais, teóricas e metodológicas que o 

referido Município ofereceu às instituições e aos docentes para que esta forma de 

avaliar fosse de fato concretizada.  No concernente à dimensão institucional, analisou-se 

a dinâmica do trabalho pedagógico, identificando sua intencionalidade, a natureza dos 

seus objetivos e a forma de organização da prática escolar, sobretudo no que se refere à 

avaliação da aprendizagem discente. Dessa forma, buscou-se compreender as relações 

que se estabelecem entre os elementos e os sujeitos que constituem ato educativo, 

especificamente o avaliativo, bem como os imperativos do contexto educativo, social, 

político, econômico e cultural no qual se inserem.  

 Para a consecução do objetivo desta pesquisa, fez-se necessária a realização de um 

trabalho de campo, pois, como afirma Chizzotti, "a interação direta com as pessoas na 

sua vida cotidiana pode auxiliar a compreender melhor suas concepções, práticas, 

motivações, comportamentos e procedimentos, e os significados que atribuem a essas 

práticas" (2006, p. 65).  

  O campo da pesquisa configura-se como o espaço de diálogo entre o sujeito 

pesquisador e os sujeitos pesquisados. Além de permitir a articulação do conhecimento 

teórico com a realidade investigada, o trabalho de campo possibilitou a criação de novos 

conhecimentos que partiram desta realidade. Entretanto, é preciso ressaltar que o campo 

de pesquisa é um recorte que o pesquisador faz em termos de tempo e espaço de um 

fenômeno  que ele pretende investigar. Os conhecimentos construídos nessa realidade 

são permeados pelo seu contexto sócio-histórico, pelos seus sujeitos, pela forma como 

as relações são estabelecidas, pelas condições materiais, ou seja, por algumas 

configurações específicas. Assim, deve-se considerar que "a provisoriedade, o 

dinamismo e a especificidade são características fundamentais de qualquer questão 

social" (MINAYO, 1994, p. 13).  
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3.3 DESCRIÇÃO DO CAMPO E AS PARTICIPANTES DA PESQUISA  
 

 Optou-se, como campo empírico da pesquisa, por uma escola da Rede Municipal 

do Recife, posto que, este município apresenta o Sistema de Ciclos como política 

educacional da Rede de Ensino.     

 A escolha da escola ocorreu de forma aleatória com base em dois princípios. O 

primeiro é o fato de que toda a Rede estava trabalhando com a organização escolar por 

Ciclos de Aprendizagem, ou seja, o Sistema de Ciclos já estava universalizado no 

Município. O segundo é que tal sistema requer uma avaliação formativa, assim, essa 

exigência deveria estar norteando as práticas docentes em todas as instituições de 

ensino.  

 Foram realizadas, então, visitas a três escolas para apresentar o projeto de pesquisa 

ao gestor. Ao final das visitas optou-se por aquela em que foi percebida uma maior 

receptividade por parte do mesmo. Compreendeu-se que tal disponibilidade facilitaria a 

entrada e a permanência da pesquisadora no campo, bem como possibilitaria um acesso 

maior desta aos documentos, reuniões e eventos da instituição, enriquecendo os 

processos de coleta e análise de dados e os conhecimentos construídos pela pesquisa.  

 Tal hipótese foi ratificada durante todo o período da investigação. A diretora e, 

principalmente, a coordenadora da escola selecionada não pouparam esforços para 

fornecer e esclarecer todas as informações solicitadas pela pesquisadora durante, e 

mesmo após, o tempo em que permaneceu no campo.   

 O campo selecionado foi uma escola da Rede Municipal de Ensino do Recife, a 

qual denominou-se de Escola X. A referida escola foi municipalizada no ano de 1998 e 

funcionou em um terreno pertencente a uma instituição religiosa, em um bairro 

residencial até o ano de 2003, quando o terreno foi vendido e a escola teve que ser 

transferida para uma casa alugada no mesmo bairro. Porém, este espaço era inadequado 

às necessidades das atividades desenvolvidas pela escola acarretando em uma 

desarticulação do trabalho pedagógico.    

 Diante da falta de estrutura e de condições para desempenhar um bom trabalho, 

em 2006 a escola passou a funcionar em uma nova casa, na qual foram feitas 

modificações para se adequar à natureza da atividade educacional. Era neste espaço que 

a escola estava desenvolvendo suas atividades durante a realização da pesquisa, no ano 

de 2008.  
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 A escola estava localizada em um bairro de condição social privilegiada, com 

elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e de concentração de renda.  Desta 

forma, seu corpo discente era diferenciado. A maior parte dos alunos morava no mesmo 

bairro onde estava situada a instituição ou em regiões circunvizinhas de modo que 

dispunham de toda a infra-estrutura que o bairro possuía: hospitais, farmácias, bancos, 

supermercados, padaria, comércio, transporte coletivo, área de lazer.  Esta variedade de 

opções também proporcionava emprego para os pais e mães de muitos alunos que 

estudavam na escola, aumentando a renda familiar. Porém, havia também alunos cujas 

famílias possuíam baixa renda e contavam com a ajuda de benefícios sociais oferecidos 

pelo Governo Federal, como o programa "bolsa família", para sobreviverem. 

 É preciso ressaltar que a localização da escola e a característica de seu corpo 

discente é uma exceção na Rede Municipal do Recife, cuja maior parte das escolas 

encontra-se nos bairros periféricos e a maioria dos seus alunos é oriunda de famílias de 

baixa renda. 

 A escola trabalhava com a inclusão de alunos com deficiência, de modo que 

existiam em seu corpo discente 20 alunos inclusos, distribuídos nos três turnos. Estes 

alunos contavam com acompanhamento de duas professoras itinerantes e nove 

estagiárias, além de acompanhamento psicopedagógico e fonoaudiológico realizado nas 

salas de apoio especializado (SAPE), localizada no anexo da escola. Esta também 

encaminhava os alunos para o núcleo de altas habilidades/superdotação, cuja sala 

funcionava nas dependências da própria instituição. Porém, apesar da SAPE ser um 

acompanhamento obrigatório para os alunos inclusos, a grande demanda fazia com que 

nem todos os alunos conseguissem atendimento.  O quadro nº 4 contém a descrição do 

corpo docente e o corpo técnico da instituição pesquisada.    
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       Quadro 4 : Corpos docente e técnico da escola X 
 

CORPO DOCENTE21  

Dez professoras do ensino fundamental  

Uma professora da educação infantil  

Uma professora da educação de jovens e adultos  

CORPO TÉCNICO  

Uma dirigente  

Uma vice-dirigente 

Uma assistente de direção  

Uma coordenadora pedagógica  

Duas professoras readaptadas22 

Duas professoras itinerantes 

Três auxiliares de serviços gerais (terceirizados) 

Dezoito estagiários23  

Um oficial administrativo  

       Fonte: Projeto Político Pedagógico da escola X  

 

 É importante destacar que a coordenadora pedagógica atuava no turno tarde como 

coordenadora e no turno da manhã como docente, e que a escola fica sem coordenadora 

neste turno. Em entrevista24, a coordenadora afirmou que a Rede só autoriza 

coordenador em tempo integral em escolas com mais de 500 alunos, como a escola 

pesquisada possui 276 discentes, só tem coordenadora pedagógica no turno da tarde. A 

coordenadora possuía graduação em pedagogia e especialização em administração e 

planejamento, ambas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atuava há cinco anos 

na Rede Municipal do Recife. A diretora possuía graduação em Letras, mas disse, em 

entrevista25, não ter feito especialização por estar se dedicando há quinze anos à direção 

escolar, não restando tempo para os estudos. Quando indagada se possuía pós-

graduação a diretora afirmou:  

 

                                                 
21 Destas docentes, duas possuem nível médio e dez são formadas em nível superior, sendo cinco com 
curso de especialização.  
22 Docentes que foram retiradas da sala de aula e foram readaptadas em funções administrativas  
23 Destes, nove de apoio à inclusão, seis administrativos, três de informática  
24  Entrevista concedida à  pesquisadora pela Coordenadora.  
25  Entrevista concedida à pesquisadora pela Diretora.  



 122

 

 não, tenho não. Quando eu terminei o curso de Letras, aí eu já 
participei como diretora, né? Eu fui convidada. Foi uma surpresa, não 
é? Porque eu não tinha a intenção de ser, mas eu estava com um 
problema de horário, aí quando eu vi, uma colega disse que eu estava 
sendo diretora de uma escola. Eu disse: não era verdade. Aí quando 
eu realmente fui ver, aí estava sendo, né? Fui indicada por alguns 
companheiros. Aí eu me dediquei, dedicação exclusiva na direção há 
15 anos, aí não tinha como estudar (DIRETORA). 

 

 A diretora atuava na escola investigada há nove anos. Candidatou-se e venceu três 

eleições para a direção que disputou na referida instituição, as duas primeiras com duas 

chapas e a última com chapa única.  Assim, sua permanência na gestão da escola refletia 

o desejo dos pais, professores, funcionários e representantes da comunidade pela 

continuidade do trabalho que desenvolvia.  

 A escola X funcionava nos três turnos e oferecia ensino nos seguintes níveis e 

modalidades: educação infantil, oferecida apenas no turno da tarde, posto que no turno 

da manhã a escola não conseguiu fechar o quantitativo mínimo por turma, que seria de 

20 alunos; os anos iniciais do ensino fundamental, oferecidos nos dois turnos. Porém, 

no turno da tarde não é oferecido o primeiro ano do primeiro ciclo devido à falta de 

espaço. Na sala em que deveria funcionar este ano do ciclo um, houve um desabamento 

de parte do teto, deixando-a interditada até que os reparos fossem feitos. A 

coordenadora afirmou que já foram feitas várias solicitações para o conserto da 

estrutura, mas que os trâmites burocráticos são muito lentos e atrasam o processo; 

Educação de Jovens e Adultos, oferecida no turno da noite, há apenas uma turma, na 

qual são trabalhados o módulo I e o módulo II pela mesma professora e ao mesmo 

tempo. A escola não oferece os anos finais do ensino fundamental.  

 Seguem abaixo os seguintes quadros: nº 5 com a quantidade de turmas e alunos 

inseridos na educação infantil; nº 6, quantitativo de turmas e alunos dos anos iniciais do 

ensino fundamental; nº 7, quantitativo de turmas e alunos da educação de jovens e 

adultos (EJA); nº 8 com a quantidade total turmas e alunos da escola.     
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Quadro 5: Quantitativo de turmas e alunos da educação infantil na escola X  

 Manhã  Tarde  Noite 

 Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos

Gurpo V  _______ _______ 01 28 ______ _____ 

TOTAL      ______  ______        01      28 ______ _____ 

 

 

Quadro 6: Quantitativo de turmas e alunos dos anos iniciais do ensino fundamental na 
escola X 
 
 Manhã  Tarde  Noite  

 Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos

1ºciclo/ 1º ano 01 27 _____ ____ ______ _____ 

1ºciclo/ 2º ano 01 21 01 18 ______ _____ 

1ºciclo/ 3ºano 01 30 01 24 ______ _____ 

2ºciclo/ 1ºano 01 25 01 21 ______ _____ 

2ºciclo/ 2º ano 01 26 01 22 ______ _____ 

TOTAL  05 129 04 85  ______ _____ 

 

 

Quadro 7: Quantitativo de turmas e alunos da EJA na escola X  

 Manhã  Tarde  Noite  

 Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos

Módulo I e II _______ _______ _____ _____      01   34 

TOTAL      ______  ______    ______  ______      01    34 

 

 

Quadro 8: Quantitativo do total de turmas e alunos da escola X 

QUADRO GERAL  

Níveis e modalidades Turmas Alunos 

Educação Infantil 01 28 

Ensino Fundamental I 09 214 

EJA 01 34 

TOTAL 11 276 
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 O prédio em que a escola funciona assemelha-se a um sítio. Logo na entrada havia 

árvores com bancos em seu entorno, era um espaço ao ar livre em que as crianças 

brincavam antes de iniciar as atividades e no horário do recreio. Porém, este espaço não 

era muito grande e se fazia necessário dividir os horários do recreio entre as turmas a 

fim de garantir que todos tivessem local para brincar. Da mesma forma acontecia com o 

lanche que era servido em um refeitório no anexo da escola, por comportar um pequeno 

quantitativo de alunos cada turma lanchava em um horário diferente das demais. O 

lanche era fornecido pela Prefeitura, mas muitos alunos levavam o seu lanche de casa o 

que demonstrava que os alunos da escola não pertenciam a famílias em situação de 

extrema pobreza.  

 Todavia, a escola não possuía uma quadra coberta em que os alunos pudessem 

realizar atividades recreativas ou esportivas. Dessa forma, quando chovia os educandos 

não podiam sair da sala. As professoras eram orientadas pela coordenação a dar 

brinquedos e jogos para os alunos e liberá-los vinte minutos mais cedo, o que equivalia 

ao tempo destinado ao recreio.  

  Avançando pelo pátio chegava-se à sala da educação infantil. Esta possuía 

mobiliário adequado à faixa etária dos alunos, tinha um banheiro interno para as 

crianças e também um aparelho de ar-condicionado. A sala era toda decorada com 

motivos infantis o que tornava o ambiente agradável, motivador e prazeroso.  

 Seguindo à direita da sala da educação infantil, visualizava-se a sala da diretoria, 

que era também a secretaria e a sala dos professores. Era uma sala pequena com três 

birôs, um computador e alguns armários nos quais ficavam todos os documentos da 

escola, entre eles o registro avaliativo das professoras. A diretora e a coordenadora 

afirmaram que uma sala para os professores era uma reivindicação antiga, mas que 

ainda não pôde ser concretizada. Desta forma, todas as reuniões eram realizadas ou na 

sala da educação infantil ou no pátio da escola. Próximo à sala da direção encontravam-

se, ainda: um banheiro para professores e corpo técnico: um laboratório de informática, 

com equipamentos novos, que comporta dois alunos por máquina; uma sala em que 

funcionava o núcleo de altas habilidades.    

 Estes espaços da escola em nada lembravam aquelas estruturas públicas que 

povoam o imaginário coletivo de prédios depredados e sucateados. Porém, esta boa 

impressão se desfazia ao entrar nas salas de aulas do ensino fundamental, eram 06 no 

total, entretanto, como já foi dito, uma delas estava desativada pela queda de uma parte 

do teto. As demais possuíam características semelhantes: paredes riscadas; chão de 
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cimento acidentado, o que provocava um acúmulo de poeira; um armário em más 

condições; quadros brancos, já desgastados, nos quais mal dava para se compreender o 

que estava escrito. Na sala do terceiro ano do primeiro ciclo, o quadro estava preso em 

uma altura tal que obrigava a professora a subir em uma cadeira para escrever o 

cabeçalho do colégio; um ventilador preso à parede que não atingia toda a sala, exceto a 

sala do terceiro ano do primeiro ciclo que possuía um aparelho de ar-condicionado; as 

bancas eram de estilo universitário, inadequadas à faixa etária dos alunos. Em uma das 

reuniões de planejamento observadas, a coordenadora disse que antigamente as bancas 

eram adequadas ao nível dos alunos do ensino fundamental, porém a escola cedeu as 

salas para que fossem desenvolvidas atividades relativas a um programa social que 

trabalhava com adolescentes, assim, todo o mobiliário foi substituído para atender a este 

programa. Entretanto, a coordenadora relatou que o programa sairia da escola no ano 

seguinte à pesquisa e que tentariam substituir as bancas aos poucos, de acordo com as 

possibilidades da escola.   

 Entretanto, a despeito das más condições físicas das salas de aula, toda a escola 

era bem cuidada e a limpeza parecia prioridade para os dirigentes.  

 Os alunos chegavam à escola e ficavam esperando em um pequeno pátio coberto 

ou na área ao ar livre. A maioria deles chegava sozinha. Os poucos pais ou responsáveis 

que traziam os alunos ficavam sentados no pátio esperando o sinal tocar. Não havia um 

horário certo, nem uma pessoa fixa para recepcionar os educandos, mas, em média, o 

sinal tocava entre 13h e 13:15h quando alguém o acionava na secretaria. Ao ouvirem o 

toque os alunos corriam para o pátio pequeno e formavam filas, quando, então, chegava 

algum representante da Secretaria - ora era a coordenadora, ora a vice-diretora, ora a 

diretora - e pedia, invariavelmente, que os alunos fizessem silêncio e ficassem em pé 

nas filas. Outro ponto comum no momento de formarem as filas, era a denominação das 

salas por séries e não ciclos. Como é possível observar, por exemplo, na fala da 

coordenadora quando pedia que os alunos ficassem em silêncio para iniciar a oração: 

"Vamos 4ª série, silêncio".  Assim como a coordenadora, todas as pessoas que 

recepcionavam os alunos chamavam a sua atenção pela série em que estudavam, por 

nenhuma vez foi observada a utilização do termo "ciclo" nesses mementos.  

 Quando todos estavam nas filas, a responsável por recebê-los rezava e, por vezes, 

dava algum aviso, quando necessário. Em seguida as professoras se dirigiam à frente da 

fila da sua turma e iam com os alunos para a respectiva sala. Muitas vezes, algumas 

professoras não chegavam a tempo e os alunos ficavam aguardando no pátio.  Quando 
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as estagiárias chegavam antes da professora, eram autorizadas a levarem a turma para a 

sala. 

 De forma geral, o termo "série" permanecia presente na fala de todos os sujeitos - 

diretora, coordenadora, pais, alunos, funcionários, estagiários - e em vários momentos - 

nas reuniões, nas salas de aulas, nas conversas informais. Logo, podia-se inferir, em um 

primeiro momento, que, talvez, a política de ciclos ainda não tivesse, de fato, 

modificado a cultura da escola.  

 Participaram da pesquisa as professoras do 1º e 2º ciclos do ensino fundamental. A 

escolha destes ciclos se deveu ao fato de ser um professor regente por turma, diferente 

do que ocorre nas séries finais do ensino fundamental, em que há um professor por cada 

disciplina. Tal fato possibilitaria observações mais sistemáticas e proporcionaria 

compreender a continuidade do processo avaliativo. Isto não quer dizer que a avaliação 

formativa é uma especificidade dos anos iniciais, no entanto o tempo disponível para a 

pesquisa de campo não seria suficiente para apreender esta prática nos 3º e 4º ciclos, 

pois seria necessário um espaçamento entre as observações demandando um tempo 

maior para a realização das mesmas. A coordenadora e a diretora da escola X também 

participaram pesquisa através da realização de entrevistas.  

 A escolha dos docentes participantes baseou-se em dois critérios. Primeiramente, 

o professor teria que ser o regente da turma, tendo acompanhado-a desde o início do ano 

letivo. Este critério permitiria coletar informações da prática avaliativa da docente desde 

o início do seu acontecer (estabelecimento dos objetivos, seleção dos conteúdos e 

competências a serem ensinados/avaliados, diagnóstico da turma, entre outros aspectos), 

assim como da continuidade desse processo. O segundo critério seria o professor 

disponibilizar-se em participar da pesquisa, evitando a obrigatoriedade e favorecendo, 

assim, uma maior contribuição com o processo investigativo. Em relação a este aspecto, 

Cruz Neto enfatiza que "a busca de informações que pretendemos obter está inserida 

num jogo cooperativo, onde cada momento é uma conquista baseada no diálogo, que 

foge à obrigatoriedade" (1994, p. 55).  

 Inicialmente o universo investigado seria de cinco docentes, referentes a cada ano 

dos 1º e 2º ciclos. Entretanto, um primeiro contato com o campo reduziu o número de 

participantes para quatro, vez que no turno da tarde, no qual seria realizada a pesquisa, 

não havia o primeiro ano do primeiro ciclo. Também no momento da entrada no campo, 

a coordenadora informou que a professora do 2º ano do 2º ciclos estava afastada da 

escola por motivo de doença e que a previsão da sua volta seria no final do mês de 
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setembro, período este em que a pesquisa de campo ainda estaria sendo realizada. 

Todavia, a professora em questão prorrogou sua licença, de modo que até a pesquisa ser 

concluída a docente ainda não havia retornado à escola.  

 Durante o tempo em que foi realizada a pesquisa de campo, o referido ano teve 

três estagiárias regendo a turma em momentos distintos. Em entrevista, a coordenadora 

disse que esta rotatividade devia-se em parte pela Secretaria de Educação não enviar 

outra professora da Rede para a substituição, e em parte à falta de qualificação e 

preparação das estagiárias que eram encaminhadas para as escolas, bem como da escola 

não participar do processo de seleção destes estagiários.  

 

É como a gente já teve caso aqui da professora da quarta série 
(segundo ano do segundo ciclo), a estagiária que veio, que ela não 
sabia escrever. Ela fez conta errada no quadro e as crianças 
corrigiram e foi o maior rebuliço aqui. Porque eles não são bobos, 
né? Sabem, percebem as coisas. Então você tem que trocar, aí você 
muda de novo, entendeu? Outra coisa que eu acho, que, assim, a 
estagiária vem e a gente não tem acesso, a gente não sabe o que é que 
ela tá estudando? Qual a formação dela? A gente não sabe de nada, a 
gente não sabe de nada, a gente só recebe a ficha com o nome dela e 
o encaminhamento, então a gente não pode escolher, entendeu? A 
gente não pode escolher, de optar por uma, ou fazer uma conversa, 
né? De repente fazer uma conversa e ver um pouco como é que é, ou 
uma entrevista. Nem lá (na sede da Secretaria de Educação) não tem 
entrevista, eu acho. É difícil. E as perdas pra quem são? Pros alunos, 
né? Nível de aprendizagem, perda emocional, porque ele fica naquela 
instabilidade (COORDENADORA).  

 

 Esta situação reduziu novamente o universo que havia sido pensado inicialmente, 

isto porque as estagiárias não atendiam ao primeiro critério estabelecido para a escolha 

dos participantes, a saber: ser regente da sala desde o início do ano letivo.  Desta feita, 

ao final da pesquisa de campo, o universo investigado foi de três professoras dos anos 

iniciais do ensino fundamental: segundo ano do primeiro ciclo, terceiro ano do primeiro 

ciclo e primeiro ano do segundo ciclo.  Segue abaixo o quadro nº 9  que contém o perfil 

das docentes que participaram da pesquisa.  
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Quadro 9: Perfil das docentes que participaram da pesquisa  

 
 

Professora26 

Ciclo 
em 
que 
atua 

 
 

Idade  

Tempo de 
docência 

Formação 
acadêmica/ 
instituição/ 

ano de 
conclusão  

Curso de 
especialização/ 
instituição/ ano 

de conclusão  

Outro vínculo 
empregatício/ 

Turno  

 

 

A 

 
 

1º ano/ 
2º 

ciclo 

 
 

58 
anos 

 
 

40 anos 

 
 

Pedagogia/ 
FAFIRE27, 

1976. 

 
Educação 
popular de 

jovens e adultos/ 
FAFIRE/ 1989 

 

 
2º  contrato 

como docente 
da Rede 

Municipal do 
Recife/ manhã 

 
 
 
 

B 

 
 
 

2º ano/ 
1º 

ciclo 

 
 
 

41 
anos 

 
 
 

18 anos 

 
 
 

Pedagogia/ 
FAFIRE, 

1990 

 
 

Administração 
escolar e 

planejamento 
educacional/ 

UFPE28, 2002. 
 

 
2º contrato 

como docente 
da Rede 

Municipal do 
Recife/ manhã 

  

 
 

C 

 
 

3º ano/ 
1º 

ciclo 

 
 

39 
anos 

 
 

20 anos 

 
Pedagogia, 
FAFIRE, 

incompleto. 
 

 
_________ 

 
Docente de 
uma escola 
particular/ 

manhã 
 

  

 

 O primeiro contato com o campo ocorreu no período de recesso do ano letivo, em 

Julho de 2008. Estavam na escola: a diretora, alguns funcionários administrativos e duas 

professoras, uma delas era a coordenadora, que haviam aderido a uma greve recente e 

estavam repondo as aulas com os alunos que tinham apresentado maior dificuldade no 

primeiro semestre do corrente ano.   

 A diretora foi muito acessível e demonstrou-se aberta em contribuir com o 

processo de investigação, afirmando que não haveria "nenhum problema" da escola ser 

o campo desta pesquisa. Quando questionada sobre a participação das professoras, a 

diretora disse que certamente as professoras teriam o "maior prazer" em participar e não 

haveria resistência por parte das mesmas.  

 Em seguida, a diretora encaminhou a pesquisadora para falar com a coordenadora 

e pediu que definisse junto a ela as questões de quantitativo de professoras, período de 

                                                 
26 Os nomes das professoras foram definidos por letras do alfabeto,  de acordo com a ordem das 
observações realizadas.  
27 Congregação de Santa Dorotéia do Brasil - Faculdade Frassinetti do Recife  
28 Universidade Federal de Pernambuco  
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realização, enfim, os detalhes da pesquisa de campo. Desde o início, a coordenadora 

demonstrou-se muito solícita e, inclusive, disponibilizou-se para ser sujeito da pesquisa, 

o que não pode ser concretizado porque a mesma leciona no período da manhã e as 

observações seriam feitas no turno da tarde.  

 Neste momento, enfatizou-se a necessidade das professoras se disponibilizarem 

espontaneamente com a pesquisa para que pudessem participar. A coordenadora, assim 

com a diretora, afirmou que não haveria problema em relação à participação das 

professoras. Solicitou-se que a coordenadora consultasse as docentes e informasse os 

nomes daquelas que gostariam de participar.  

 O primeiro contato com as docentes ocorreu ainda durante o recesso, em uma 

reunião de planejamento. A pesquisa foi apresentada, mas aparentemente as professoras 

ainda não haviam sido informadas sobre a mesma. As expressões das docentes 

aparentavam um desconforto e certa desconfiança em relação ao que estava sendo 

exposto. No entanto, nenhuma delas se opôs em participar. Todavia, aparentemente, não 

havia um interesse das professoras pela pesquisa, mas sim um receio em desagradar à 

direção da escola. Por mais que tenha sido enfatizado que as professoras não seriam 

obrigadas a colaborar, nenhuma delas parecia querer ir de encontro às recomendações 

da diretora ou da coordenadora. Assim, receia-se que o segundo critério para a seleção 

dos participantes– disponibilidade para participar - não tenha sido plenamente 

concretizado.  

 As relações com as docentes investigadas foram assimétricas e constantemente 

negociadas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a professora A. Durante a 

apresentação da pesquisa para as professoras, foi falado que as observações ocorreriam 

durante dez dias consecutivos, quatro horas e meia por dia. Logo no primeiro dia de 

observação da aula da referida professora, ratificou-se o tempo das observações. 

Imediatamente a docente afirmou que duas semanas seria muito tempo e que exigiria 

dela mais trabalho para planejar as aulas. Enfatizou-se, assim, que a intenção era 

observar as aulas da forma como elas ocorrem cotidianamente, sem artificializações, 

mas a professora continuou resistente e disse que, de qualquer forma, sentia-se avaliada. 

Afirmou-se, então, que as observações durariam o tempo que a professora permitisse e 

que não haveria problema se a mesma não quisesse participar do processo de 

investigação.  No segundo dia de observação, a professora entrou na sala justificando 

que ficou temerosa porque se sentia insegura em trabalhar com crianças inclusas e que 

isto a impedia de desenvolver "atividades significativas". Diante disso, os objetivos da 
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pesquisa foram retomados, sobretudo a perspectiva de que as observações contribuiriam 

para conhecer o fenômeno e não julgar as professoras. A docente, então, tranqüilizou-se 

e afirmou que poderia contribuir com a pesquisa e que as observações poderiam ser 

realizadas durante duas semanas consecutivas.  

 De modo geral, as relações foram se aprofundando e se fortalecendo na medida 

em que transcorriam as observações, o que permitiu compreender o que estava além da 

superfície, das aparências da realidade investigada. Considera-se que o longo tempo de 

permanência no campo - característica essencial de um estudo do tipo etnográfico - foi 

fator decisivo para este estreitamento das relações e dos vínculos entre a pesquisadora, o 

campo e os sujeitos investigados. Para André,  

 

a tarefa do etnógrafo consiste na aproximação gradativa ao 
significado ou à compreensão dos participantes, isto é, de uma 
posição de estranho o etnógrafo vai chegando cada vez mais perto das 
formas de compreensão da realidade do grupo estudado, vai 
partilhando com eles significados (1995, p. 20).       
 

 
 Ressalte-se que o vínculo construído possibilitou o acesso constante aos eventos, 

espaços, documentos, reuniões, enfim, à escola como um todo, permitindo uma visão 

integrada da prática avaliativa dos docentes – objeto desta investigação - à dinâmica das 

relações e interações que constituem o cotidiano escolar.  

 

3.4 FONTES E PROCEDIMENTOS DE COLETA  

  
Para um estudo efetivamente coerente, as técnicas de coleta precisam estar em 

consonância com o método utilizado e com as teorias que fundamentam e direcionam a 

pesquisa. Na compreensão de Gamboa,  

 

a Técnica é a expressão prático-instrumental do método, sendo este, 
por sua vez, uma teoria científica em ação. As teorias são maneiras 
diversas de ordenar o real, de articular os diversos aspectos de um 
processo global e de explicitar uma visão de conjunto...é preciso uma 
articulação desses níveis entre si e desses níveis com seus 
pressupostos filosóficos...a escolha de uma técnica de coleta, registro 
e tratamento de dados implica não somente pressupostos com relação 
às concepções de método e de ciência, mas também a explicitação 
das concepções de sujeito e de objeto e as visões de mundo, 
implícitas em todo processo cognitivo (2001, p.88). 
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 Para André (1995) a técnica básica de um estudo etnográfico é a observação 

participante. É através desta que se torna possível apreender o fenômeno investigado 

com maior profundidade, pois permite captar os gestos, expressões, situações da 

realidade dos atores sociais em seu próprio contexto de atuação, o que não seria possível  

por meio de técnicas de perguntas e respostas. Ainda segundo esta autora, a observação 

é chamada de participante posto que, pressupõe uma interação constante entre o 

pesquisador e a situação investigada, afetando-a e sendo por ela afetado. 

 Assim, para a consecução do objetivo mais amplo desta pesquisa – compreender 

as práticas avaliativas dos docentes do ensino fundamental em uma organização escolar 

por ciclos de aprendizagem – optou-se pela observação participante como a principal 

técnica de coleta de dados. Como técnica complementar selecionou-se a entrevista semi-

estruturada.  

 No entanto, para atingir o objetivo mais geral deste estudo, fez-se necessário, 

especificamente, analisar os pressupostos teóricos que fundamentam a avaliação no 

Sistema de Ciclos. Dessa forma, antes da entrada no campo, foi realizada a construção 

de um aporte teórico, no qual foram abordadas duas categorias analíticas: Ciclos de 

Aprendizagem e Avaliação. Este aporte teórico serviu como uma base para orientar a 

pesquisa de campo, porém foi constantemente modificado, a partir dos conhecimentos 

construídos na realidade investigada.  

 Além disso, definiu-se como fontes para coletar informações, os principais 

documentos da Rede Municipal do Recife, os quais contivessem elementos, princípios 

e/ou diretrizes normativas que subsidiassem a prática avaliativa dos docentes.  Com 

base nos critérios de pertinência e homogeneidade29 foram selecionados os seguintes 

documentos: 1) Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife: 

construindo competências – versão preliminar. Este documento foi publicado em 2002 e 

continha as diretrizes curriculares e as competências definidas para a educação básica 

que deveriam servir como referência para o processo avaliativo; 2) Tempos de 

aprendizagem, identidade cidadã e organização da educação escolar em ciclos, 

publicado em 2003. O qual trazia os princípios e as concepções dos Ciclos de 

Aprendizagem, dentre eles, a concepção de avaliação requerida por esta forma de 

organização escolar.     

                                                 
29 Pertinência: os documentos retidos devem corresponder ao objetivo da análise; 
Homogeneidade: os documentos retidos devem obedecer a critérios precisos de escolha e não apresentar 
demasiada singularidade fora destes critérios de escolha  (BARDIN, 1977) .   
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 Uma vez identificados os pressupostos teóricos e as diretrizes normativas que 

fundamentavam a avaliação formativa no Sistema de Ciclos, deu-se início à pesquisa de 

campo. Esta teve a duração de cinco meses – Julho a Outubro de 2008. Neste período 

foram realizadas as seguintes atividades: observação de aulas das docentes participantes 

da pesquisa; observação de duas reuniões de planejamento; observação de dois 

conselhos de ciclos; observação de um plantão pedagógico; entrevistas com as 

professoras investigadas, a coordenadora e a diretora; consulta do projeto político e 

pedagógico; análise dos registros avaliativos das professoras observadas.    

 No concernente às observações das aulas, a idéia inicial era observar durante 10 

dias consecutivos, as aulas de cada docente participante da pesquisa. Cada aula, em tese, 

deveria durar das 13h às 17h e 30minutos, o que perfaria um total de 129horas/aula 

observadas. Todavia, a imersão no campo mostrou que a carga horária estabelecida pela 

Secretaria de Educação, não é, de fato, concretizada, devido às contingências da 

estrutura objetiva e subjetiva da escola.  

 Em nenhum momento da permanência no campo, as aulas começaram às 13h. O 

sinal para a entrada tocava em média às 13h e 10 minutos, em seguida fazia-se a oração 

ou dava-se algum aviso. De modo que, normalmente, as professoras se dirigiam para as 

salas às 13h e 15minutos. Da mesma forma, o horário da saída normalmente não era 

respeitado, sobretudo durante as observações da professora A, no primeiro mês do 

segundo semestre, quando a instituição sofreu com falta de água, devido a um problema 

na caixa que abastece a escola. Durante este período os alunos largavam às 17h. Houve 

uma semana em que o abastecimento de água no bairro foi suspenso por uma obra da 

Prefeitura e, como a escola não tinha uma reserva de água, foi obrigada a suspender 

suas atividades por três dias. Além deste fator, também a chuva prejudicava a carga 

horária das aulas. Como foi afirmado anteriormente, nos dias em que chovia os alunos 

não podiam sair para o recreio e permaneciam nas salas com jogos e brinquedos, porém, 

largavam vinte minutos mais cedo. Assim, das 129horas/aula previstas para as 

observações, foram de fato observadas aproximadamente 107horas/aula. Segue abaixo o  

quadro nº 10 com a distribuição da carga horária de observação por professora e o total 

de hora/aula observada.           
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Quadro 10 : carga horária das observações  

Professora  Número de Dias  Carga horária total  

A 10 33horas e 23minutos 

B 10 36horas e 10minutos 

C 10 38horas e 24minutos  

TOTAL 30 107horas e 57minutos  

  

 

 Nas aulas procurou-se observar os seguintes aspectos: a organização do ensino; o 

acompanhamento ao aluno; processo de realização da prática avaliativa; clima e 

interações docente-discente, discente-discente; tratamento dado ao erro.  

 Foram observadas, também, duas reuniões de planejamento, realizadas antes do 

início das aulas do segundo semestre. A intenção em observar o planejamento coletivo 

das professoras refere-se à tentativa de estabelecer relações entre os três eixos da prática 

docente: o planejamento, o ensino e a avaliação. Partiu-se do pressuposto de que a 

avaliação é um elemento integrador da prática educativa, promovendo o diálogo entre o 

planejamento, o ensino e a aprendizagem. Além disso, concebe-se que o ato de avaliar 

deve ser realizado em função dos critérios e objetivos previamente estabelecidos pelo 

coletivo da escola, embora possam ser posteriormente negociados com os alunos. Dessa 

forma, procurou-se identificar se as avaliações realizadas no primeiro semestre, 

contribuiriam para a elaboração do planejamento do semestre seguinte. Assim como, se 

o que era planejado coletivamente seria, de fato, materializado no interior da sala de 

aula e, por conseguinte, avaliado pelo docente. Enfim, buscou-se estabelecer uma visão 

integrada entre o planejamento, o ensino e a avaliação, porém, com ênfase neste último 

processo.  

 De acordo com a proposta pedagógica do Município do Recife (RECIFE, 2003), 

palco desta pesquisa, a avaliação da aprendizagem do aluno não é responsabilidade 

exclusiva do professor, desta forma ocorre em dois eixos que se articulam e se 

complementam na dinâmica escolar. O primeiro refere-se ao acompanhamento que 

conduz ao desenvolvimento e à aprendizagem do discente, que ocorre primordialmente 

no espaço da sala de aula, na relação direta entre professor e aluno. O segundo eixo 

refere-se ao acompanhamento que conduz à progressão do aprendiz, realizado nos 

conselhos de ciclos. Estes momentos constituem um espaço de discussão e deliberação 

coletiva acerca do planejamento e da organização da prática docente, bem como da 
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aprendizagem discente. A função precípua deste espaço é situar o aluno no ano 

adequado a seu desenvolvimento e a sua aprendizagem, de modo que o processo de re-

classificação do aluno deve ser contínuo durante o ano e decidido coletivamente nestes 

espaços. Tal prática possibilita o avanço do aluno independente da idade e do tempo em 

que esteja na escola.  

 Ressalta-se que o objetivo deste estudo foi analisar a prática avaliativa dos 

docentes, que ocorre na sala de aula, no entanto não seria coerente desconhecer a 

dimensão coletiva desta prática que ocorre nos conselhos de ciclos, sob pena de 

fragmentar o processo avaliativo e fragilizar a sua compreensão.        

 Desta forma, fez-se necessária a observação de duas reuniões de conselhos de 

ciclos, uma em Julho e a outra em Setembro de 2008, nas quais, buscou-se identificar os 

seguintes aspectos: as formas de organização e reorganização dos alunos de uma sala 

para a outra; as discussões realizadas sobre os avanços, os progressos e necessidades 

dos estudantes e dos grupos; a troca entre os profissionais para traçar estratégias de 

atuação em conjunto; debates sobre os desafios da prática, bem como ações de 

superação; discussões teóricas que ajudassem na reflexão sobre as práticas docentes, 

sobretudo a avaliativa (procedimentos, instrumentos, formas, objetivos, etc); os 

encaminhamentos definidos a partir das discussões tecidas.      

 É importante relatar que havia sido planejada uma volta ao campo no final do ano 

letivo para observar o último conselho de ciclos. No entanto, a escola antecipou a 

realização do conselho por considerar que a data prevista pela Prefeitura – dia 29/12 – 

era muito inconveniente e que não teria tempo suficiente para comunicar o resultado aos 

pais e tratar dos trâmites burocráticos. Assim, a coordenadora afirmou que a escola 

realizou o conselho em um dia que estava destinado à formação continuada dos 

professores e que não conseguiu comunicar esta data à pesquisadora. Todavia, a 

coordenadora disponibilizou os diários de classe dos professores com os pareceres 

finais, definidos a partir das decisões tomadas no referido conselho.  

  Fechando o ciclo das observações, foi realizada a observação de um plantão 

pedagógico. Espaço este, destinado à comunicação entre a família e a escola, acerca dos 

percursos das aprendizagens dos alunos. Com isto, procurou-se vislumbrar a forma 

como esta comunicação ocorria; que tipo de informação era repassado aos familiares ou 

responsáveis; quais os recursos utilizados pelos professores para auxiliar neste processo. 

Assim, a intenção foi compreender, de forma geral, as características desta etapa 

essencial no processo de avaliação: a comunicação dos resultados à família.  
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 Após as observações, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com as 

professoras observadas, a coordenadora e a diretora da escola investigada. Lüdke e 

André consideram que a entrevista de caráter semi-estruturado “se desenrola a partir de 

um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador 

faça as necessárias adaptações” (1986, p.34). Ainda de acordo com estas autoras: 

 

a entrevista permite correções, esclarecimentos e adaptações que a 
tornam sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas. 
Enquanto outros instrumentos têm seu destino selado no momento 
em que saem das mãos do pesquisador que os elaborou, a entrevista 
ganha vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o 
entrevistado (Ibid, 1986, p. 34). 

 
  

 No caso deste estudo, as entrevistas foram utilizadas como uma técnica 

complementar, com a qual se buscou aprofundar e esclarecer questões referentes ao 

planejamento, ao Sistema de Ciclos, à formação continuada oferecida pela Rede e, 

sobretudo, à avaliação. Estes temas constituíram o roteiro das entrevistas30, compondo 

questões básicas comuns a todos os entrevistados. No entanto, este roteiro foi 

flexibilizado e adaptado na medida em que a interação entre entrevistadora e 

entrevistada foi ocorrendo, de modo que cada entrevista apresentou questionamentos 

específicos que emergiram no contexto de sua realização.    

 Assim, a dinamicidade da entrevista semi-estruturada possibilitou aos 

participantes responderem com maior liberdade, permitindo uma maior elaboração das 

suas opiniões e, por conseguinte, a obtenção de informações mais significativas e 

relevantes para o processo de pesquisa.  

 As entrevistas foram realizadas na própria escola e duraram, em média, de 30 a 45 

minutos. A professora A foi à instituição especialmente para fazer a entrevista, posto 

que no período de realização da mesma, a docente encontrava-se de licença. As 

entrevistas com as professoras B e C foram feitas no horário das aulas. A diretora 

autorizou que as estagiárias de cada sala ficassem com os alunos, enquanto as 

professoras, separadamente, respondiam às perguntas. A diretora respondeu à entrevista 

na sala da secretaria e a coordenadora foi entrevistada no pátio do colégio.  

 Na pesquisa de campo foi utilizado como principal instrumento de registro dos 

dados, o diário de campo. De acordo com André (2005), registra-se nesse diário “a 

                                                 
30 Os roteiros das entrevistas com as docentes, a coordenadora e a diretora estão nos apêndices destes 
trabalho.  
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descrição de pessoas, eventos, situações interessantes, opiniões e fala de diferentes 

sujeitos, tempo de atividades, representações gráficas de ambientes” (p. 27). Busca-se, 

dessa forma, reunir detalhes que favoreçam uma melhor compreensão do objeto 

estudado.     

 As aulas observadas eram descritas neste diário, que continha, também, as 

impressões da pesquisadora acerca do que estava sendo vivenciado, opiniões pessoais, 

conversas informais, todas as informações consideradas relevantes para o objetivo desta 

pesquisa.  

 As reuniões de planejamento, os conselhos de ciclos e as entrevistas foram 

gravados e posteriormente transcritos no computador. Entretanto, nos planejamentos e 

nos conselhos, o diário de campo foi utilizado como instrumento complementar. Nele 

registrou-se informações que não podiam ser captadas pela gravação, tais como: as 

expressões dos sujeitos; a chegada ou saída de algum participante nos eventos; o tempo 

das atividades: horário do início, do intervalo, do final; a utilização dos registros 

avaliativos dos docentes nestes momentos. Procurou-se, dessa forma, ter uma visão 

mais completa do fenômeno que estava sendo observado.  

         Durante a pesquisa de campo, o registro avaliativo das docentes emergiu como 

uma importante fonte para coleta de informações pertinentes aos questionamentos 

suscitados por este estudo. Este registro consiste no instrumento oficial fornecido pela 

Secretaria de Educação, no qual as professoras fazem suas anotações acerca do 

desenvolvimento dos alunos. Desta forma, buscou-se conhecer a sua forma, seu 

conteúdos, as anotações feitas pelas professoras, bem como o impacto do que é 

registrado no ensino e no planejamento. Procurou-se, sobretudo, identificar se os 

registros avaliativos serviam como elemento para reflexão acerca da prática docente 

tanto individualmente, quanto coletivamente.   

 O acesso aos registros foi permitido no turno da manhã, posto que neste período 

os mesmos encontravam-se na Secretaria. Durante a tarde, os registros ficavam a maior 

parte do tempo com as professoras. É imprescindível destacar que não foi feita qualquer 

restrição em relação aos registros, de modo que foi possível ter acesso a todas as 

informações neles contidas.   
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3.5 TRATAMENTO DOS DADOS   
 

 Os dados coletados foram tratados de acordo com a análise de conteúdo proposta 

por Bardin (1977) e Franco (2005). Tal procedimento permite ir além do conteúdo 

manifesto, compreendendo o sentido latente por trás do discurso aparente. Bardin define 

a 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 (1977, p. 
42).  

  

 Optou-se por uma análise do tipo categorial por temáticas. Na qual, há um 

processo de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo 

reagrupamento analógico. É um processo de decomposição e reconstrução que põe em 

evidência índices que se encontravam invisíveis nos dados brutos e que permitem uma 

maior compreensão da realidade investigada.  

 Os recortes do texto ocorrem em função de unidades de sentido a partir de 

critérios semânticos. Como afirma Bardin, "Fazer uma análise temática consiste em 

descobrir os 'núcleos de sentido' que compõem a comunicação e cuja presença, ou 

freqüência de aparição podem significar alguma coisa para o objecto analítico 

escolhido" (1977, p. 105).  
 A análise temática efetivou-se em três fases propostas por Bardin (1977): a pré-

análise; a exploração do material; tratamento dos resultados obtidos e interpretação.  

 Na pré-analise foi realizada uma leitura flutuante do material a fim de criar 

intimidade com o texto e propiciar o estabelecimento das primeiras impressões e 

orientações para análise. Os objetivos e as hipóteses iniciais da pesquisa foram 

retomados para que pudessem ser mantidos, modificados ou refutados, a partir do que 

os dados empíricos revelavam. Ainda nesta fase, se delimitou as unidades de registro31 

(o tema), a unidade de contexto32 (o parágrafo) e a unidade de enumeração (a presença 

                                                 
31  É a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como 
unidade de base, visando a categorização e a contagem frequencial (BARDIN, 1977, p. 104).   
32 Serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e corresponde ao segmento da 
mensagem, cujas dimensões (superiores às da unidade de registro) são óptimas para que se possa 
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ou ausência de elementos), isto por que, considera-se que a presença ou a ausência de 

elementos muitas vezes é mais significativa para a compreensão do objeto do que a 

freqüência com que aparecem. Com isto, primou-se pela qualidade das informações em 

detrimento da sua repetição.  

 Trabalhou-se com categorias teóricas, construídas a priori a partir dos 

fundamentos teóricos do trabalho, por considerar-se que alguns temas são 

indispensáveis à consecução do objetivo da pesquisa. Assim como, com categorias 

empíricas que emergiram a partir da leitura dos dados e da classificação progressiva dos 

elementos presentes nos textos. Foram utilizados os seguintes critérios para a 

construção das categorias33:  

 

 exclusão mútua: cada elemento não deve existir em mais de uma 
divisão; 
 homogeneidade: um único princípio deve governar a organização 

das categorias; 
 pertinência: o sistema de categorias deve refletir as intenções da 

investigação, as questões do analista e/ou corresponder às 
características das mensagens;   
 objetividade e fidedignidade: as diferentes partes de um mesmo 

material, ao qual se aplica a mesma grelha categorial, devem ser 
codificadas da mesma maneira, mesmo quando submetida a várias 
análises;  
 produtividade: deve fornecer resultados férteis: férteis em índices 

de inferências, em hipóteses novas e em dados exactos.  (BARDIN, 
1977) 

 

 É importante ressaltar que o processo de definição das categorias requereu 

constantes idas e vindas ao material de análise e ao corpo teórico, bem como a 

construção de várias versões preliminares que foram sendo lapidadas até chegar à 

versão final.   

 Foram definidos como codificadores, marcadores alfabéticos para as categorias, e 

numéricos para as subcategorias. Por exemplo, a categoria "planejamento" foi 

codificada com a letra "A", e sua subcategoria – seleção dos conteúdos e competências - 

foi codificada como "A1".   

 A fase da exploração do material consistiu na concretização das escolhas definidas 

na primeira fase. Foi realizada uma leitura codificada do material, ou seja, a divisão do 

                                                                                                                                               
compreender a signifcação exacta da unidade de registro. (ibid, p. 107). Devem ser definidas quando há 
ambigüidade na referenciação dos sentidos dos elementos codificados.   
33 As grelhas categoriais utilizadas para o mapeamento e organização dos dados estão nos apêndices deste 
trabalho.  
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texto em temas principais pela análise semântica. Os processos de codificação – 

isolamento dos dados – e de categorização – reagrupamento dos dados em função de 

característica comuns dos elementos – permitiram que os dados brutos fossem 

sistematicamente organizados, o que possibilitou a descrição das características do 

conteúdo. Esta fase correspondeu à passagem dos dados brutos a dados organizados 

preparando o material para a fase seguinte.  

 A terceira fase refere-se ao tratamento dos dados obtidos e interpretação. Após a 

organização e descrição dos dados, foram realizadas inferências relacionadas ao 

objetivo da pesquisa e baseadas no aporte teórico. A inferência consiste em associar os 

conteúdos das mensagens a outros elementos, permitindo deduções lógicas e a 

passagem explícita e controlada da descrição à interpretação.  

 Para Franco (2005) a inferência é a razão de ser da análise de conteúdo, posto que, 

a descrição pura e simples dos dados é de pouco valor, enquanto que a inferência 

permite a comparação dos dados entre si e com abordagens teóricas, enriquecendo a 

análise. Estas relações estabelecidas pelo pesquisador tornam os resultados mais ou 

menos relevantes. Segundo esta autora,  

 

produzir inferências em análise de conteúdo tem um significado 
bastante explícito e pressupõe a comparação dos dados, obtidos 
mediante discursos e símbolos, com os pressupostos teóricos de 
diferentes concepções de mundo, de indivíduo, e de sociedade. 
Situação concreta que se expressa a partir das condições da práxis de 
seus produtos e receptores acrescida do momento histórico/ social da 
produção e/ou recepção (Ibid, p. 28).  

    

 Buscou-se, assim, ir além das características do texto, compreendendo, também, 

as causas ou antecedentes da mensagem, considerando seu o contexto de produção.  

Para tanto, fez-se necessário analisar os condicionantes materiais, culturais, sociais e 

políticos, que influenciam o campo de pesquisa, os sujeitos pesquisados e, por 

conseguinte, os dados empíricos da realidade observada. Segundo Franco "a 

contextualização deve ser considerada como um dos principais requisitos, e, mesmo, o 

"pano de fundo" no sentido de garantir a relevância dos resultados a serem divulgados e, 

de preferência, socializados" (2005, p. 25).  

 Na fase final, realizou-se a interpretação dos dados, apoiando-se no referencial 

teórico, no objetivo da pesquisa, como também, na intuição, no sentimento, na 

sensibilidade e criatividade da pesquisadora. Esta etapa permitiu responder aos 
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questionamentos propostos pelo estudo, fez emergir novos conhecimentos e suscitou 

novas indagações para futuras pesquisas. Segue o quadro nº 11 com uma síntese do 

tratamento dos dados pela análise de conteúdo.  

 

 

 Quadro 11: Demonstrativo do tratamento dos dados pela análise de conteúdo   
 
 

            Etapa Inicial                         Etapa Intermediária                     Última Etapa  

 
 

 

 Desta feita, a análise de conteúdo pôs em relevo elementos significativos da 

realidade investigada, que de outra forma não estariam visíveis, o que contribuiu para 

compreender, mesmo que de forma aproximada e contingente, as práticas avaliativas 

das professoras em uma organização escolar por ciclos de aprendizagem, objetivo 

precípuo desta pesquisa.   
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 O objetivo deste estudo foi compreender as práticas avaliativas em uma 

organização escolar por Ciclos de Aprendizagem, a fim de identificar as aproximações e 

os distanciamentos entre os preceitos desse sistema e a sua efetivação no cotidiano 

escolar. Isto porque, compreende-se que as mudanças requeridas por tal proposta 

exigem uma ruptura com práticas avaliativas autoritárias e seletivas, instituídas no 

âmbito educacional, o que exige uma re-significação desse processo pelas docentes.  

Assim, para compreender como estava se efetivando a avaliação da aprendizagem no 

Sistema de Ciclos, emergiram como elementos estruturantes da análise as seguintes 

categorias: a escola e os Ciclos de Aprendizagem; espaços alternativos de 

aprendizagem; Planejamento, organização do ensino e avaliação: relações que se 

estabelecem; a prática avaliativa.  

 

 

4.1. A ESCOLA E OS CICLOS DE APRENDIZAGEM  

 
 Para compreender como a avaliação do ensino e da aprendizagem está sendo 

concretizada, faz-se necessário, antes, tecer algumas considerações acerca do Sistema 

de Ciclos de Aprendizagem tal como foi implantado no Município e como é concebido 

pelos profissionais que atuam na escola investigada, bem como dos processos de 

formação continuada ofertados pela Rede Municipal de Ensino que contribuem ou não 

para a compreensão dos objetivos educacionais perseguidos por tal sistema. A opção 

por abordar tais aspectos sedimenta-se na concepção de que a forma de implantação da 

política, a formação dos docentes frente às mudanças requeridas pela nova proposta e a 

compreensão dos profissionais da educação acerca da necessidade dessas mudanças, 

podem contribuir sobremaneira para o sucesso ou o fracasso do sistema educacional.  

 De acordo com as participantes da pesquisa, a implantação do Sistema de Ciclos 

no Município do Recife ocorreu no segundo semestre de 2001, de forma universalizada, 

ou seja, todas as escolas passaram a operar ao mesmo tempo com o referido sistema, 

sem que, para isso, houvesse qualquer participação ou preparação dos agentes 

educacionais que estavam no interior das escolas e que seriam os responsáveis diretos 

pela consecução das mudanças pretendidas. Assim, o Sistema de Ciclos emergiu no 

cenário educacional do município como uma decisão verticalizada, repentina e imposta, 
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a qual as escolas deveriam apenas acatar e executar. Observe-se a fala da diretora e da 

professora B sobre o processo de implantação dos Ciclos: 

 
aconteceu em 2001 e na escola tivemos uma surpresa porque 
começamos o ano letivo normal, quando foi mais ou menos no mês 
de Maio, aí chegou o Sistema de Ciclos e que nós tivemos que 
redistribuir as turmas por idade (DIRETORA). 
 
 
foi jogado pra gente... a gente dormiu com série e acordou com ciclo. 
De repente eu tinha uma turma e no outro dia que eu cheguei e a 
diretora disse: não, a tua turma não é mais essa... por que mudou o 
sistema... a gora é Ciclo (PROFESSORA B) 

 

 A professora B afirmou, ainda, que só após sete meses da implantação, é que os 

professores tiveram contato com a proposta pedagógica propriamente dita. Dessa forma, 

as professoras começaram a atuar nos Ciclos de Aprendizagem sem compreender as 

mudanças práticas e, sobretudo, epistemológicas que tal sistema requeria. Sobre o 

despreparo das docentes para trabalhar nos Ciclos, a professora C declarou que 

 

logo no início eu tava perdida... foi difícil da gente se encontrar e 
saber, porque ficava muito vago, muito solto, aí depois foi que a 
gente foi compreendendo... eu não sabia, eu não entendia o que era... 
quando eu comecei eu fiquei no segundo ano do segundo ciclo que 
hoje eu sei que é a quarta série, mas eu não sabia. (PROFESSORA 
C) 
 

 
 Para Freitas (2003) os Ciclos não devem ter uma implantação em massa, mas sim 

paulatina, respeitando-se a autonomia das escolas e as decisões tomadas no seu interior. 

As instâncias governamentais necessitam convencer os atores educacionais dos seus 

objetivos e envolvê-los nos processos de mudança. A participação destes profissionais 

desde a concepção da política, passando pela sua implantação e permanecendo nos 

processos de avaliação da mesma é essencial para que eles sintam-se co-responsáveis 

pelas decisões tomadas e, por conseguinte, pela materialização das mesmas. É um 

processo de conquista que prescinde de mecanismos impositivos e autoritários que 

geram fortes resistências e a adequação das novas exigências às velhas práticas, sem 

provocar uma mudança efetiva na qualidade dos processos educativos. Sobre a 

ineficácia de estratégias exógenas de mudança Pérez Gómez reitera:  
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o paradoxo que se impõe é a radical ineficácia das mudanças e 
reformas impostas de fora e sem a vontade e o convencimento dos 
agentes envolvidos. As mudanças assim implantadas ou exigidas não 
supõem o incremento da qualidade das práticas, nem o 
desenvolvimento individual e institucional, mas simplesmente a 
modificação superficial das formas, rotinas e linguagens as quais, 
posteriormente, cumprem com o aforismo de Lampedusa de que 
"tudo mude para que tudo continue igual" (p. 146, 2001).  

 
 

 A ausência deste processo de envolvimento e de conquista durante a implantação 

dos ciclos, foi apontada pela coordenadora da seguinte forma:  

 
essa mudança foi feita no meio do ano letivo, sem uma preparação 
das pessoas... como se fosse uma coisa pronta. Para mudar você tem 
que ter conquista... se você não tiver conquista, a pessoa vai mudar 
como? No Ciclo, tem que enxergar as coisas de outro jeito... mas as 
pessoas não foram preparadas para isso (COORDENADORA).  

 
 

 Com base nas idéias Pérez Gómez (2001), pode-se afirmar que, para que haja 

mudança, é necessário o envolvimento voluntário e convencido dos agentes que 

intervêm na prática escolar. Promovendo uma modificação consciente e autonomamente 

decidida dos docentes não só sobre suas práticas, mas também sobre seus papéis e 

responsabilidades. Assim, a ação verticalizada da Secretaria de Educação antes e 

durante a implantação do Sistema de Ciclos, entre outras coisas, pode ter contribuído 

para que os Ciclos de Aprendizagem não estejam produzidos mudanças significativas 

no cotidiano das escolas e nas concepções e práticas dos sujeitos nelas inseridos, como é 

possível perceber nesta afirmação feita pela coordenadora: 

 

quando eu cheguei, que eu soube que era Ciclo, eu achei muito 
legal... mas fui vendo no decorrer do tempo, que, na verdade, não 
tinha muita mudança da seriação... por que o   Sistema de  Ciclo não 
é só você dizer que não tem mais série e que é ciclo, e que o aluno vai 
ter um tempo maior pra ele aprender, você tem que ter outras coisas 
na escola e aí isso eu não percebi... é Ciclo, mas na verdade é como 
se fosse seriação... não tem tanta diferença (COORDENADORA).   
 

 Outro desdobramento relevante da forma de implantação dos Ciclos é a visão 

reducionista e até mesmo deturpada que as professoras demonstraram ter acerca desse 

sistema.   De modo geral, o Sistema de Ciclos foi relacionado à ausência da prova e da 

nota, desconsiderando-se todas as outras mudanças na estrutura e funcionamento do 

ensino que este Sistema exige para cumprir seus objetivos educacionais. Tome-se como 
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exemplo a seguinte fala da diretora: "Nessas mudanças de Ciclo... nós não temos mais 

provas... não tem a questão de nota... a mudança de nota para conceito foi a grande 

mudança" (DIRETORA), quando na verdade mais importante do que atribuir um 

conceito aos alunos, é oportunizar situações didáticas significativas para que eles 

construam as competências instituídas pelo coletivo da escola e acompanhar contínua e 

sistematicamente este processo. Além disso, após as intervenções pedagógicas as 

professoras registravam as competências construídas e aquelas que estavam em 

construção pelo aluno, sem que fosse necessário atribuir um conceito ao educando. A 

professora C apresentou uma opinião semelhante a da diretora quando afirmou:  

 

tudo o que eu faço no Sistema de Ciclos, eu faço no sistema de 
seriação. Só que com uma diferença, o sistema de avaliação tem um 
instrumento a mais que é a ficha de verificação onde os alunos 
recebem uma nota e no Sistema de Ciclos não tem essa ficha de 
verificação pra nota (PROFESSORA C). 

 

 A não reprovação dos alunos, também foi um elemento comum na fala das 

professoras quando apresentavam sua concepção de Ciclos, embora com sentidos 

diferentes. Para a professora A, o que mudou com o Sistema de Ciclos foi que "tirou o 

nome série, e a questão da criança só ficar retida na chamada antiga segunda série". 

Porém, a professora não afirmou se este fator era positivo ou negativo. Já a professora B 

mostrou-se favorável à não reprovação dos alunos, por considerar que a repetência 

desmotivava o aluno a continuar aprendendo.  

 
O ponto positivo do Ciclo, é que quando o aluno é reprovado na série 
e deixa de seguir com aquele grupo, então ele perde grande parte da 
identidade dele... ele tende a se desestimular... a conseqüência é que 
esse aluno não aprende mais (PROFESSORA B).  

 

 Por seu turno, a professora C posicionou-se contra a não retenção e, 

diferentemente da professora B, considerava que a reprovação era um estímulo para os 

alunos aprenderem e que o fato de não poder retê-los tem desmotivado-os ainda mais. 

 

Na seriação a criança constrói as competências pra poder avançar, 
aqui avança de todo jeito, construindo, não construindo, avança... eles 
passam de todo jeito. Eu não vejo um estímulo para essas crianças. É 
como se eles dissessem assim: eu vou passar de todo jeito... não seria 
melhor que eles tivessem medo de não passar e estudarem 
(PROFESSORA C).  
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 Esta assertiva da professora C remete à concepção de Paro (2001) quando este 

autor afirma que uma das principais críticas aos Ciclos é que neste sistema "os alunos 

passam sem saber", ou seja, as professoras estão mais preocupadas com o fato dos 

alunos avançarem de ano sem saber, do que com o fato do aluno não saber 

independentemente de passar de ano ou não. De acordo com este teórico, o que as 

professoras parecem não considerar é que o aluno chegar ao final de um período de 

estudo sem ter aprendido é uma questão pedagógica e não uma mera questão de passar 

ou não passar de ano.  

 Em relação à defesa da reprovação a Diretora afirmou, ainda, que a 

impossibilidade de retenção também provocou um desinteresse dos pais em relação ao 

desenvolvimento dos filhos na escola, "por mais que a gente explique, os pais acham 

que o filho vai passando direto, que não existe nenhum bloqueio... os pais perderam o 

interesse e a motivação de tá acompanhando os filhos" (DIRETORA).  

 A visão reducionista dos Ciclos, apresentada pelas professoras, relacionando-os 

apenas a não retenção do aluno – independente de ser contra ou a favor da mesma – 

remete mais à progressão continuada do aluno e menos aos Ciclos de Aprendizagem. 

Para Freitas (2003), a progressão continuada é o simples agrupamento das séries sem 

que haja necessariamente mudanças qualitativas na prática educativa. Nesta Proposta, a 

lógica seriada não é alterada, muitas vezes é até reforçada, apenas são criados 

mecanismos de não retenção ou o seu adiamento e, também, de aceleração com vista a 

regularizar o fluxo escolar. Por sua vez, os Ciclos pressupõem uma reorganização das 

práticas, tempos e espaços escolares para garantir o desenvolvimento humano do 

educando, considerando-se suas vivências e respeitando-se o seu ritmo e percurso de 

aprendizagem.   

 Na acepção de Arroyo (1999), para atuar nos ciclos é necessário compreender que 

esta forma de organização escolar funda-se na perspectiva da educação básica enquanto 

direito de todos ao pleno desenvolvimento como seres humanos. Segundo este autor: 

 

ciclo não é um amontoado ou conglomerado de séries, nem simples 
receita para facilitar o fluxo escolar. É uma procura, nada fácil, de 
organizar o trabalho, os tempos e espaços, os saberes, as experiências 
de socialização da maneira mais respeitosa para com as 
temporalidades do desenvolvimento humano (Ibid, p.151).     
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  No entanto, as professoras pareciam distantes desta concepção e possuíam uma 

visão simplista dos Ciclos, o que, para Arroyo (1999), pode significar que no cotidiano 

da escola houvesse apenas alguns retoques pontuais na velha lógica seriada.  

 É necessário ressaltar que, a despeito da forma impositiva e centralizada como o 

Sistema de Ciclos foi implantado, a Secretaria de Educação vinha fazendo grandes 

investimentos na formação continuada dos professores34, no sentido de esclarecer 

questões relativas aos Ciclos. Entretanto, o distanciamento entre os preceitos do Ciclo 

de Aprendizagem e as concepções apresentadas pelas docentes, permite inferir que tal 

investimento não estava sendo suficiente para que as professoras ampliassem e 

aprofundassem sua compreensão sobre este sistema.   

 No concernente à formação continuada, a professora B relatou que as capacitações 

– a exemplo da implantação dos Ciclos - eram decididas de forma centralizada pela 

Secretaria de Educação, sem consultar as professoras e sem considerar suas 

necessidades, com isso, o processo de formação continuada vivenciado pelas docentes, 

tornava-se distante da realidade em que atuavam, trazendo poucas contribuições a sua 

prática, "geralmente vem de cima pra baixo, sem consultar. Não chega à prática" 

(PROFESSORA B). A coordenadora afirmou que para mudar este cenário era 

necessária uma aproximação das pessoas que compunham a Secretaria de Educação do 

cotidiano da escola, dos seus sujeitos e das suas necessidades. Para a coordenadora as 

formações deveriam ser planejadas:  

 

ouvindo o que é que o professor tá precisando, qual é a dificuldade 
que ele tem e junto com a estrutura da escola, porque às vezes a 
estrutura da escola é muito difícil... porque tem formação, não é falta 
de formação, não é falta de informação. O professor recebe essa 
informação, mas, na prática, ele não consegue fazer isso no dia-a-dia 
(COORDENADORA). 
 

 
 Além da distância da realidade, apontada pela professora B e pela coordenadora, é 

possível considerar que os processos de formação continuada estivessem enfatizando os 

aspectos técnico-instrumentais dos Ciclos, em detrimento das questões de fundo que 

sedimentam e fundamentam este sistema, quais sejam: a concepção de homem, de 

educação, de função social da escola que subjazem a esta nova forma de pensar o 

                                                 
34 No ano da pesquisa, a Rede de Ensino construiu um calendário anual com atividades de formação 
continuada mensais, contemplando professores, estagiários, gestores, coordenadores, animadores 
culturais, professores alfabetizadores, professores itinerantes, etc.   
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currículo, a didática e a organização escolar. Corre-se o risco, assim, de não se chegar a 

lugar algum por não saber aonde se quer chegar. Pois, como afirma Pérez Gómez, para 

mudar, "é necessário entender a natureza da mudança, suas finalidades e propósitos e 

sua convergência com os valores educativos que a instituição deve potenciar e praticar" 

(2001, p.148).  

 Como exemplo dessa incongruência entre a concepção das docentes, os preceitos 

dos ciclos e o processo de formação continuada, tem-se o caso da professora B que 

afirmou ainda ver os Ciclos "como uma boa alternativa para a aprendizagem", porém, 

considerava que o grande empecilho era a diversidade do alunado. 

 

Hoje se diz que o Ciclo é o culpado por todo esse fracasso, o que na 
realidade não é... que a gente vê que é toda essa diversidade, toda 
essa problemática da clientela que a gente trabalha e que não vai 
mudar se você mudar pra série, não vai mudar a aprendizagem dele, 
não vai mudar... o ponto negativo do Ciclo é trabalhar com toda essa 
diversidade (PROFESSORA B). 

 

 Desta feita, para defender os Ciclos a professora B foi de encontro a um dos seus 

principais pilares: o respeito à diversidade. Reconhecer e respeitar as diferenças é 

condição indispensável para se trabalhar nos Ciclos de Aprendizagem. A própria 

Secretaria de Educação define que a organização escolar por Ciclos fundamenta-se, 

entre outros, no "princípio do reconhecimento das diferenças", que: 

 

parte da compreensão das possibilidades distintas, de cada um, 
entendendo que a maturidade social, cultural e cognitiva para 
apreender os processos relacionados à construção do conhecimento 
não é a mesma de um aluno para outro. Se a heterogeneidade marca a 
espécie humana e a cada pessoa como espécie única e complexa, 
assim também precisa ser focado o processo de aprendizagem, 
considerando diferentes ritmos e processos particularizados de 
aprendizagem e de convivência (RECIFE, 2003, p. 144/145). 
 
 

 A formação continuada poderia ser uma via de superação da discrepância entre a 

fala da professora e os fundamentos políticos preconizados pelos Ciclos, porém, em vez 

de construir pontes, o processo de formação oferecido pela Secretaria de Educação, 

parece manter os abismos entre as diretrizes políticas e o cotidiano das escolas, como 

retrata a fala da Coordenadora: 
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a nossa formação, ela não é voltada para essa diversidade, né? Ela 
não é. A gente aprende o que? Que você vai passar um trabalho, que 
vai fazer e que todo mundo vai responder aquilo que você quer... é 
isso que a gente aprende. Quando chega na sala de aula, aí você vê 
que não é assim (COORDENADORA).    

 

  Põe-se em relevo, assim, que a implantação verticalizada dos Ciclos, pode ter 

limitado a compreensão desse sistema por parte dos sujeitos envolvidos na ação 

pedagógica, tornando desconhecidos ou obscuros seus fundamentos políticos e 

epistemológicos. Tais limites, por sua vez, não conseguem ser transpostos pela 

formação continuada, que se mantém distante da realidade das escolas e desta 

abordagem mais profunda dos Ciclos de Aprendizagem. Tais considerações 

demonstram que a escola vem encontrando dificuldades em superar a lógica seriada, 

fator este que se torna ainda mais evidente na forma como a escola vinha se 

organizando para lidar com a heterogeneidade dos educandos, sobretudo dos que 

apresentam um ritmo mais lento no seu percurso de aprendizagem, como se verá a 

seguir.  

 

 

4.2 ESPAÇOS ALTERNATIVOS DE APRENDIZAGEM: 

CLASSIFICAÇÃO E HOMOGENEIDADE COMO PRINCÍPIOS 

NORTEADORES.    

 

 

 Durante o processo da pesquisa observou-se que os espaços alternativos de 

aprendizagem – oferecidos pela Rede Municipal de Ensino ou criados pela própria 

escola – ocupavam um lugar de destaque na prática pedagógica, seja nas discussões do 

planejamento, nos conselhos de Ciclos, nas entrevistas e mesmo na sala de aula. Desta 

forma, faz-se necessário explicitar como estes espaços estavam estruturados na 

dinâmica escolar e quais os princípios que norteavam o trabalho pedagógico neles 

desenvolvidos. 
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4.2.1 – Espaços ampliados de aprendizagem oferecidos pela Secretaria de 

Educação  
 

 

 A política de Ciclos do Município do Recife prevê espaços complementares de 

aprendizagem para aqueles alunos que não construírem as competências definidas para 

cada Ciclo, de modo a garantir o tempo e as formas de aprendizagem a elas necessários 

(RECIFE, 2003).   

 Na escola pesquisada funcionavam como espaços ampliados de aprendizagem, 

oferecidos pela Rede de Ensino, os projetos: Movimento das Aprendizagens interativas 

(MAIS); e o "Alfaletrando" que, segundo a coordenadora, é uma ramificação do MAIS.  

 O projeto MAIS era realizado por estagiárias da prefeitura e contemplava o 

período da manhã e da tarde, uma vez por semana.  Por seu turno, o "Alfaletrando" era 

realizado por uma professora da Rede Regular de Ensino que atuava na sala de aula em 

um turno e no outro atuava nesse projeto, atendendo a uma média de duas a três escolas. 

No caso da escola pesquisada, a professora alfabetizadora – como era chamada – 

atendia no período da tarde, dois dias por semana.  

 A coordenadora relatou que a prioridade desses projetos era atender aqueles 

alunos que estavam no terceiro ano do primeiro ciclo e segundo ano do segundo ciclo e 

que apresentavam "dificuldade" de aprendizagem.  

 

A Prefeitura entende que o aluno tem três anos para se alfabetizar. 
Ele faz o primeiro ano primeiro ciclo, segundo ano primeiro ciclo e 
terceiro ano primeiro ciclo, se ele aqui não tá alfabetizado, então ele é 
prioridade, porque ele já teve três anos e não conseguiu. E no 
segundo ano segundo ciclo, é porque já está na quarta série, ele 
passou por aqui que é a única série que pode reter - que é o terceiro 
ano do primeiro ciclo - está na quarta série e não tá preparado para ir 
para uma quinta série. Então, esse é o critério 
(COORDENADORA). 

 
 
 Ao criar estes espaços, a Secretaria de Educação previa que as ações pedagógicas 

neles desenvolvidas deveriam complementar as atividades realizadas em sala de aula, 

mas, na realidade, funcionavam de forma totalmente desarticulada da prática docente. 

Nem a coordenadora, nem as professoras sabiam o que as estagiárias e a professora 

alfabetizadora trabalhavam com os alunos e nem como organizavam as atividades 



 151

nestes projetos. De acordo com a coordenadora, o planejamento do projeto era feito sem 

considerar o planejamento da escola. "Não há um planejamento em conjunto, é 

totalmente à parte... eles fazem o planejamento no encontro que eles têm mensal, 

entendeu? Todos os estagiários de todas as escolas fazem o planejamento em um local e 

vêm pra escola" (COORDENADORA). A professora B ratificou, "A prefeitura faz um 

projeto aí manda... é desarticulado com a gente. Deveria ter um planejamento conjunto, 

mais articulado com a realidade". Segundo Paro, "a recuperação, paralela ou a 

posteriori, se for destacada do processo escolar normal, parece constituir mais um 

remendo do que uma solução" (2001, p. 136). 

 Além dessa desarticulação, duas críticas eram bastante recorrentes em relação a 

estes projetos. A primeira era a falta de formação das estagiárias que atuavam no MAIS 

e a segunda era a constate troca dos profissionais durante o ano letivo, o que 

comprometia sobremaneira a qualidade da execução e os resultados obtidos pelos 

projetos.  

Às vezes o projeto é bom, mas a pessoa que tá operacionalizando se 
não for... se houver muita mudança a coisa não funciona... geralmente 
muda muito... um dia é um estagiário, outro dia é outro, aí muda 
muito" (PROFESSORA A)         
 
Se os projetos fossem aplicados com profissionais formados, 
capacitados, ia ser bem diferente, mas esses projetos são com 
estagiários, pessoas que não tem formação, que fazem e não sabem 
(PROFESSORA C).  
 
A gente acha muito difícil ver avanço... a professora alfabetizadora, 
na verdade essa começou agora no segundo semestre - no primeiro 
semestre a gente teve uma que quase não vinha – essa começou mas 
tá afastada de licença medica, né? Então, quer dizer, uma coisa que 
vão dando paradas. A gente sabe que o aluno que tá em processo de 
alfabetização, ele precisa de um trabalho sistemático... as estagiárias 
vem uma vez por semana, são pessoas que não têm muita formação e 
a professora alfabetizadora vem duas vezes só, acaba não dando 
conta, atende um número pequeno de alunos, com pouco tempo 
(COORDENADORA).  

 
 

 Oficialmente, estes espaços deveriam funcionar em horários diferentes aos das 

aulas regulares numa organização que propiciasse a permanência e a convivência do 

aluno com sua turma de origem. Porém, sua operacionalização distanciava-se dessa 

diretriz normativa. Na escola investigada, as estagiárias e a professora alfabetizadora 

atuavam no mesmo horário das aulas regulares. Elas interrompiam a aula e liam os 

nomes de três a cinco alunos, estes saiam da sala para o "reforço" e depois retornavam. 
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Muitas vezes, estes alunos eram rechaçados pelos demais que os humilhavam 

chamando-os de "burros" ou "bobos", ficando, assim, estigmatizados. Outra 

conseqüência negativa destes projetos para os alunos que deles participavam, era o fato 

de serem retirados da sala no momento em que a professora dava aula ou estava 

realizando alguma atividade. Comumente eles não concluíam suas atividades quando 

voltavam para a sala de aula, tampouco a professora dedicava-lhes explicações 

individuais.  

 Não havia um espaço adequado para o desenvolvimento dos projetos e muitas 

vezes as estagiárias ficavam no pátio com um grupo de três alunos, passando tarefas no 

caderno para que eles fizessem.  De modo que, tais projetos, muitas vezes, não 

passavam de aulas de reforço enfadonhas e pouco desafiadoras.  

 Com isso, estes projetos eram: desarticulados do trabalho pedagógico da 

instituição escolar; desenvolvidos por profissionais pouco qualificados; caracterizados 

por uma descontinuidade do processo; e por ações pedagógicas desinteressantes. 

Trazendo pouca contribuição ao desenvolvimento do educando. Para Freitas, as 

políticas públicas investem nestes projetos paliativos que muitas vezes têm um baixo 

custo, em vez de priorizar a questão da "escola em tempo integral". Com esta visão 

economicista "prefere-se criar penduricalhos ao redor da sala de aula (programas 

remediadores e compensatórios), que são de menor custo. Impede ainda que seja 

colocada a questão da finalidade formativa da educação" (2003, p.81).  

 Todavia, a despeito da má qualidade da execução desses projetos, algumas 

professoras delegavam para estes espaços a responsabilidade pela aprendizagem dos 

educandos. Muitas vezes, as professoras A e B, durante a aula, não se aproximavam dos 

alunos que apresentavam um ritmo mais lento na execução das atividades, por acharem 

que a única forma deles aprenderem era com o "reforço". Observe-se: "Tem jeito não, 

ela não tem compreensão, tem que ir para o reforço. É só pra ela copiar mesmo, mas que 

tem que ter reforço, tem, com certeza" (POFESSORA B); "Eu vou ver se agora, na 

medida do possível, eu relaxo mais e aqueles que eu ver que eu não... eu solto, pego a 

menina e... vai senta lá fora, faz assim com ele e tal" (PROFESSORA A).   

 Assim, as docentes eximiam-se da sua responsabilidade para com o 

desenvolvimento do educando, desconsiderando o fato da sala de aula ser o lugar 

privilegiado para que o aluno aprenda e que estes projetos deveriam funcionar de forma 

complementar aos diversos procedimentos e mecanismos elaborados pelo professor na 

sua função precípua de contribuir para a formação humana do aprendiz.  
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4.2.2 – Espaço alternativo de aprendizagem organizado pela instituição 

escolar  
 

 

 As diretrizes normativas do Município do Recife instituem que a escola tem 

autonomia para reorganizar-se a fim de garantir a aprendizagem daqueles alunos que 

não alcançarem as competências definidas nos tempos regulares de cada Ciclo 

(RECIFE, 2003). Neste sentido, frente às dificuldades apresentadas pelos alunos na 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, a escola investigada criou o projeto 

"Aprendendo com Alegria"35, cujo objetivo era chegar ao final do ano letivo com todos 

os alunos (1º Ciclo- 2º e 3º anos e 2º ciclo- 1º e 2º anos) escrevendo de forma alfabética, 

lendo e produzindo textos de diversos gêneros.  

 O projeto consistia em dividir os alunos dos dois Ciclos em três grupos, usando 

como critério a aproximação do nível de escrita: pré-silábico e silábico de quantidade; 

silábico de qualidade e silábico alfabético; e alfabético. Os encontros ocorriam duas 

vezes por semana, no turno regular, durante duas horas contínuas, nas quais as 

professoras deveriam propor estratégias e ações pedagógicas que possibilitassem a 

construção da base alfabética.  

 A coordenadora informou que este projeto já havia sido executado no ano anterior 

à pesquisa, mas apenas no turno da manhã, posto que as professoras do turno da tarde 

mostraram-se resistentes e não quiseram realizá-lo. Sobre a resistência das professoras, 

a coordenadora justificou da seguinte maneira:  

 

o professor tem que se dispor a não trabalhar com sua turma e 
trabalhar com grupo de alunos de outros professores. A gente sabe 
que os alunos que tão no projeto, principalmente nos dois primeiros 
níveis, são alunos difíceis, são alunos que o tempo tá passando e eles 
tão tendo dificuldade de aprender. Então o professor precisa ter esse 
querer... disponibilidade, querer fazer uma coisa... o período da tarde 
não quis fazer (COORDENADORA).     
 
  

 A coordenadora relatou que os resultados obtidos no primeiro ano do projeto 

foram "muito positivos" e que, diante deles, as professoras da tarde se dispuseram a 

realizá-lo no segundo semestre do ano da pesquisa, "ano passado foi muito bom de 

                                                 
35 Nome fictício  
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manhã, a gente conseguiu muitos avanços... as professoras da tarde viram, escutaram 

falar... elas perguntavam nas reuniões, então, esse ano elas quiseram" 

(COORDENADORA).  

 Os grupos foram organizados a partir de uma sondagem individual dos níveis de 

escrita dos alunos, realizada pela coordenadora, juntamente com as professoras, através 

de um ditado de palavras. Após esta sondagem, os alunos foram agrupados por níveis 

próximos de escrita, como relatou a coordenadora:  

 

a gente fez uma sondagem dos alunos. A gente fez o que?... a gente 
montou um grupo dos iniciais, seriam alunos com nível de escrita 
pré-silábico e silábico de quantidade, e quando ele ficava de 
qualidade, eles iam pro outro grupo, que aí ficavam juntos os 
silábicos de qualidade com o silábico-alfabético, e o outro grupo são 
os alfabéticos (COORDENADORA).  

 
 

 Subjaziam a esta iniciativa da escola, duas prerrogativas: a primeira, consistia na 

dificuldade das professoras em trabalhar com turmas heterogêneas. A segunda, era a 

preocupação em acelerar a aprendizagem dos educandos visando à obtenção de 

resultados positivos nos Exames Nacionais da Educação, sobretudo no Provinha Brasil.  

 A coordenadora revelou que a idéia do projeto adveio da grande dificuldade que as 

professoras tinham em lidar com a diversidade na sala de aula e em organizar o ensino 

de forma diferenciada, de modo a contemplar a necessidade de aprendizagem de todos 

os alunos. Assim, diante da impossibilidade das docentes realizarem um trabalho 

diferenciado, optou-se por homogeneizar as turmas na tentativa de minimizar esta 

dificuldade.  

A gente agrupou alunos com níveis próximos de escrita, né? Porque 
qual é a maior dificuldade na sala de aula? Um aluno já está em idade 
alfabética, já escreve texto, já produz texto e o outro aluno tá na fase 
silábica, né?... O professor tem que dar conta do conteúdo daquela 
série, né? E aquele aluno, ele não participa ou quando ele participa o 
outro faz por ele. Você vai trabalhar em grupo, é complicado 
porque... então, você tem que fazer um trabalho diversificado ou não 
fazer. Então, a gente duas vezes por semana agrupava esses alunos 
(COORDENADORA).    

 
 

 A professora B ratificou a fala da Coordenadora ao fazer a seguinte afirmação: 

"tem que ver se dá uma acelerada, porque tem uns que são adiantados e outros que 

ficam só copiando, aí a gente não tem como trabalhar". Tem-se, com isto, que os 

princípios que vinham norteando o trabalho pedagógico da escola, eram a 
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homogeneidade e a classificação, em contraposição ao que preconiza a política de 

Ciclos.  

 Segundo Pérez Gómez (2001), o cenário de constante mudança da sociedade atual, 

impõe ao professor a necessidade de renovação permanente, seja pelo avanço 

tecnológico, pela evolução do conhecimento científico e das novas teorias pedagógicas, 

ou mesmo pelas demandas da administração pública que impõe mudanças políticas e 

técnicas a cada troca de governo. Porém, muitas vezes os professores sentem-se 

incapazes de enfrentar as mudanças requeridas, o que gera frustração e a perda de 

sentido. Assim, as reações dos docentes frente à exigência de constante renovação, 

caracterizam-se, na maioria das vezes, pela inércia e pelo regresso a comportamentos 

gregários, conservadores e obsoletos, posto que, através deles, os professores resgatam a 

segurança perdida. Neste sentido, diante da impossibilidade de atuar na/com a 

diversidade, proposta e requerida por uma organização escolar ciclada, a escola buscou, 

no seu interior, criar uma alternativa de organização que se aproximava da forma como 

todas estavam habituadas, que não causava insegurança, nem trazia frustração. Uma 

forma de organização que remetia à lógica da seriação, calcada na concepção de que 

todos os alunos devem aprender a mesma coisa, da mesma forma e ao mesmo tempo, o 

que demonstra uma atitude de conservação, mais do que de mudança. 

 Além da busca pela homogeneidade, este projeto visava à aceleração da 

aprendizagem dos alunos, para que estes obtivessem resultados melhores no "Provinha 

Brasil", do que nos anos anteriores. O que estava em questão era a aceleração da 

aprendizagem e não a sua qualidade formativa. Como explicitaram a diretora e a 

professora B: 

   
  a coordenadora elaborou o projeto junto com as professoras, aí surgiu 

para que a gente avançasse mais rápido com essa aprendizagem. Que 
esses alunos que não eram alfabetizados, que fossem alfabetizados de 
imediato, para gente ganhar tempo (DIRETORA).  

   
  a escola faz uma sondagem para ver quem é pré-silábico, silábico e 

silábico-alfabético, para identificar quem tem esses problemas, pra 
ver se dá uma acelerada (PROFESSORA B). 

 
  
 Entram em cena dois elementos antagônicos: a obsessão pela eficiência aparente e 

em curto prazo, materializada pela ênfase nos resultados imediatos, porém efêmeros, 

induzida pela sociedade de mercado e pelos exames nacionais que hierarquizam as 

escolas, incitando a competição extra e intra-escolar; e o aspecto formativo dos 
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processos educativos que conduzem ao desenvolvimento integral do ser humano, 

preconizado pelo Sistema de Ciclos. Na compreensão de Pérez Gómez: 

 

o propósito de superar com êxito os exames e as avaliações e exibir a 
curto prazo o rendimento acadêmico esperado justifica qualquer 
procedimento ou estratégia, incluindo o engano e a cópia. Não 
importa se com tal finalidade haja um curto circuito nos processos de 
aprendizagem e organização do pensamento mais poderoso e com 
mais virtualidade educativa a longo prazo (2001, p. 178).   

        

 Neste sentido, na escola investigada, a ênfase na aceleração da aprendizagem dos 

alunos e a forma encontrada para este fim, parecem colocar os resultados dos exames 

acima da formação humana do sujeito integral, distanciando-se dos preceitos dos Ciclos 

de Aprendizagem.  

 Durante a pesquisa, foram observados alguns encontros do projeto "Aprendendo 

com Alegria", nos quais foi possível perceber que as ações pedagógicas neles 

desenvolvidas não diferiam das aulas regulares realizadas no dia-a-dia da escola. A 

metodologia era a mesma, com tarefas descontextualizadas e exercícios mecânicos de 

memorização. A homogeneidade perseguida, também não fora atingida, fazendo com 

que alguns alunos, que apresentaram um ritmo mais lento durante as atividades, 

ficassem excluídos do processo de ensino e aprendizagem. Desse modo, classificar os 

alunos por níveis próximos de escrita não foi suficiente para que a intervenção docente 

contribuísse para a aprendizagem de todos os alunos, como o projeto pretendia. 

 Segundo Esteban,"classificar não ajuda a ensinar melhor, tampouco a aprender 

mais – classificar produz exclusão e para ensinar é indispensável incluir" (2005, p.23). 

Para Knoublauch (2004), o problema não está na classificação em si, mas no uso que se 

faz dela. Assim, quando a classificação é usada para formar grupos, selecionando e 

segregando os alunos, contribui para rotulá-los, mas pouco ajuda a superarem suas 

dificuldades.  

 Na acepção de Perrenoud (1999), estes espaços complementares não são eficientes 

porque, ao perseguirem uma homogeneidade ideal, não reconhecem a heterogeneidade 

inerente a qualquer espaço educativo e, consequentemente, não realizam o ensino de 

forma diferenciada. Desta forma, agem sobre os efeitos e não sobre as causas. Sobre 

esta questão o referido autor comenta: 
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todo grupo escolar, por mais selecionado que seja, é heterogêneo. 
Defrontados com o mesmo ensino, os alunos não progridem no 
mesmo ritmo e da mesma maneira [...] nenhum ajuste global 
corresponde à medida da diversidade, das necessidades. É preciso 
diferenciar o ensino (Ibid. p. 121).     
 

 
 O projeto "Aprendendo com Alegria" e os projetos oferecidos pela Secretaria de 

Educação, eram vistos pelas professoras como a "tábua de salvação" para os alunos com 

"dificuldades". Como se, com estes projetos, todas as oportunidades tivessem sido dadas 

a estes alunos e que se eles não aprenderam era porque não tinham capacidade e 

interesse, ou não souberam aproveitar a oportunidade concedida, como destacou a 

professora C: 

a gente teve que fazer porque tava vendo que não tava indo para 
canto nenhum, os alunos tão chegando na quarta série sem aprender a 
ler... com esses projetos todos, só não aprende quem não quer. Eu 
fico impressionada com Murilo, com tanta coisa e não sai do canto 
(PROFESSORA C).  

 

 Percebeu-se, na realidade investigada, que as alternativas criadas para lidar com os 

alunos que apresentavam um ritmo mais lento de aprendizagem, centralizavam-se nas 

ações extra-classe, dificultando a construção de uma postura mais reflexiva das 

professoras em relação a sua prática e ao seu papel no desenvolvimento do educando. 

Dessa forma, os espaços complementares de aprendizagem em vez de serem "um" 

espaço a mais para que o aluno aprendesse, eram compreendidos como "o" espaço 

privilegiado para a aprendizagem do educando. Além disso, os princípios da 

classificação, da homogeneidade e da meritocracia norteavam a organização desses 

espaços, fundados na perspectiva da aprendizagem como processo linear e etapista, o 

que demonstra que os fundamentos dos Ciclos não foram efetivamente incorporados 

pelos profissionais que atuavam na escola.     

 

 

4.3 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO DO ENSINO E AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM: RELAÇÕES QUE SE ESTABELECEM.  

 

 

 Segundo Silva (2004), a avaliação na perspectiva formativa, como propugna o 

Sistema de Ciclos, é compreendida como uma ação constituinte e integradora da prática 
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educativa. Constituinte porque está inserida no trabalho pedagógico, não é um processo 

à parte, e integradora porque promove um diálogo entre as intenções formuladas, as 

experiências educativas, as aprendizagens discentes e a própria avaliação. Para o 

referido autor, o processo avaliativo visa aproximar estes elementos da prática 

educativa, no sentido da melhoria da qualidade social do trabalho pedagógico.  

 Neste contexto, o processo avaliativo não pode ser analisado de forma descolada 

das intenções educacionais, formuladas no planejamento, e da forma como os 

professores materializam-nas na sala de aula, sob pena de comprometer a sua 

compreensão. Desse modo, antes de analisar as práticas avaliativas propriamente ditas, 

faz-se necessário compreender as relações que se estabelecem, no cotidiano da escola, 

entre o planejamento, o ensino e a avaliação, oferecendo, assim, uma visão mais 

completa sobre o fenômeno investigado.  

 

 

4.3.1 Planejamento curricular e plano de ensino  
 

 A educação não é uma ação neutra, ao contrário é intencional e corresponde a 

determinados fins. Os quais devem ser estabelecidos coletivamente pelos profissionais 

da educação que atuam na escola e perseguidos por todos, através do movimento de 

articulação entre as intenções definidas pelo coletivo e a concretização das mesmas por 

cada um, individualmente.  Assim, os objetivos avaliativos coadunam-se com os 

objetivos educacionais definidos pelo coletivo da escola e têm como papel garantir a 

intencionalidade do trabalho pedagógico. Para Fernandez e Freitas, o respeito aos 

princípios e objetivos estabelecidos coletivamente corresponde à legitimidade política 

da avaliação. 

O professor deve estabelecer e respeitar princípios e critérios 
refletidos coletivamente, referenciados no projeto político-
pedagógico, na proposta curricular e em suas convicções acerca do 
papel social que desempenha a educação escolar. Este é o lado da 
legitimação política do processo de avaliação e que envolve também 
o coletivo da escola (2006, p. 116).  

 
 
 A Secretaria de Educação do Município, seguindo esta perspectiva, propôs que a 

organização da prática pedagógica se desse de forma coletiva, processual e 

interdisciplinar, e que, no acompanhamento da mesma, o professor deveria considerar as 
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competências de referência definidas pelo coletivo na proposta curricular e o projeto 

pedagógico da escola (RECIFE, 2003).  Nesse diapasão, a escola teria autonomia para 

discutir as competências presentes na proposta curricular do Município e definir 

coletivamente cada perfil de ano e de final de ciclo.     

 Buscou-se, então, compreender: como os objetivos educacionais e, 

consequentemente, avaliativos foram definidos na escola investigada; se estes objetivos 

estavam servindo de base para as avaliações realizadas pelos docentes; e se a avaliação 

estava contribuindo para redirecionar as ações e objetivos estabelecidos.  

 Compreende-se que a definição dos objetivos educacionais ocorre 

primordialmente no momento do planejamento curricular que, de acordo com Souza 

Júnior (2007), é elaborado no âmbito das instituições educacionais, em especial das 

escolas, expressando-se, principalmente no formato de propostas pedagógicas. Este, por 

sua vez, deve considerar o planejamento educacional, elaborado no âmbito das políticas 

públicas e expresso através de orientações legais, para que seja mantida a coerência 

entre os princípios da gestão e a prática na instituição escolar.  

 A proposta curricular do Município do Recife, apresenta a interdisciplinaridade e a 

contextualização como objetivos do trabalho pedagógico, materializados em uma 

organização do ensino por competências, cuja finalidade é a formação de sujeitos 

capazes de mobilizar diversos saberes – saber, saber-fazer, saber-ser - na realização de 

uma atividade. Esta concepção curricular funda-se na idéia de que as disciplinas não são 

o fim último da educação, mas sim um meio do educando compreender a realidade para 

poder nela intervir. "A competência seria, portanto, uma ação cognitiva, afetiva e social 

que se traduz em práticas e ações que remetem a conhecimentos sobre o outro e sobre a 

realidade (RECIFE, 2002 p.08)". Nesse contexto, a Secretaria de Educação formulou 

uma proposta pedagógica (RECIFE, 2002) com um amplo conjunto de competências, as 

quais as escolas poderiam discutir, e decidir aquelas que seriam inseridas no 

planejamento curricular da instituição.     

 Na escola X, a seleção dos conteúdos a serem ensinados e a definição das 

competências a serem desenvolvidas pelos alunos foram realizadas coletivamente, na 

primeira reunião de planejamento, que aconteceu no mês de Fevereiro, antes do início 

das aulas.  

 Nesta reunião, a diretora fez uma ampliação da lista de competências e conteúdos 

- que vinha impressa no registro avaliativo das professoras oferecido pela Secretaria de 

Educação – e, a partir desta lista, as professoras, juntamente com a coordenadora, iam 
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discutindo e selecionando quais competências e conteúdos seriam trabalhados em cada 

ano dos ciclos.  As professoras foram agrupadas pelos ciclos em que atuavam e 

permaneciam com seu registro avaliativo, elencando as escolhas feitas pelo grupo. Este 

procedimento pode ser constatado nos seguintes depoimentos:  

 
todas as competências foram trabalhadas com as professoras... elas 
leram e foram divididas por ano do ciclo. Então, cada ciclo trabalha 
aquela seqüência de competências. (DIRETORA) 
 
a diretora fez a ampliação daquele papel das competências que tem a 
letra bem pequenininha. Cada um ficou com o seu, a gente foi 
discutindo, foi vendo o que era cada conteúdo, o que era melhor pra 
cada ciclo e foi dividindo. A gente dividiu entre primeiro ciclo e 
segundo ciclo (COORDENADORA).    
 
 os conteúdos vêm na caderneta... aqui tem as competências e aqui os 
conteúdos, aí você elenca no início do ano aqueles que... geralmente a 
gente escolhe por ciclo... a gente faz coletivamente. A gente pegou 
um grandão, xerocado e foi achando... assim, o que é que acha que 
foge da realidade daquele aluno? Aí tirou. Daí a gente colocou aqui 
no planejamento anual (PROFESSORA B).  
  
a gente escolhe, a gente pode escolher... é xerocado, ampliado, 
colocado no quadro pra que a gente vá olhando cada um... em 
conjunto, a gente escolhe, marca um "x" ou grifa (PROFESSORA 
C).  

 
 
  A professora "A" também afirmou que as competências eram elencadas 

coletivamente, "a gente faz aquele planejamento, aquelas competências, né? A gente 

que vai marcando, nós é que escolhemos, entendeu? Sempre tudo é feito na reunião do 

grupo, no coletivo, com a presença do coordenador pedagógico". Entretanto, mostrou-se 

confusa em relação ao documento que servia de base para a seleção dos conteúdos e das 

competências,  como pode ser observado na sua fala: 

 

tem um documento que a gente tem, digamos... agora não consigo 
lembrar... que a gente via quais são os alunos do primeiro ano do 
primeiro ciclo. Existe essa, essa... que elas não são... as competências 
para serem atingidas, elas não são iguais para todas as séries. Tinha 
um documento que a gente consultava, não consigo lembrar onde 
era... eu sei que o menino tava na antiga segunda série, ele tem que 
estar pelo menos na fase alfabética... ele jamais vai passar para o 
primeiro ano do segundo ciclo sem estar alfabetizado,  sem estar na 
fase alfabética, lendo corretamente, produzindo texto, entendeu? Pelo 
menos esse critério aí é um dos critérios que a gente vem 
acompanhando com muito cuidado... Logo no início do Ciclo a gente 
tinha uns documentos que a gente ficava consultando e que mais ou 



 161

menos era mostrando as competências para cada série, entendeu? Não 
sei se eram os parâmetros curriculares... deve ter um documento, um 
eixo central que norteia. Eu não tô conseguindo lembrar agora 
(PROFESSORA A) 

 
 

 A professora A, demonstrou não conhecer os objetivos educacionais previstos 

para o ano/ciclo em que atuava, nem sequer o documento que servia como suporte para 

a seleção dos conteúdos e competências, - mesmo tendo participado do planejamento 

coletivo no início do ano - o que pode estar comprometendo a sua prática avaliativa, 

tornando-a arbitrária e imprecisa, pois, como afirma Silva, "a razão de ser da avaliação 

está em acompanhar interativa e regulativamente se os objetivos pedagógicos estão 

sendo atingidos" (2004, p. 58). O que implica conhecê-los e considerá-los em todos os 

momentos da prática docente.  

 A coordenadora afirmou que este havia sido o primeiro ano em que a escola tinha 

conseguido definir o perfil de cada Ciclo e que isto era importante porque a instituição 

"não tem um direcionamento da Rede em relação a isso, fica muito solto". No entanto, 

considera-se que há dois equívocos nesta afirmação. O primeiro, é que há, sim, um 

direcionamento da Rede de Ensino sobre esta questão, quando explicita na sua proposta 

pedagógica que as competências serão discutidas e definidas no âmbito da escola, tendo 

como base a proposta curricular do Município e o projeto político pedagógico da escola 

(RECIFE, 2003) e na medida em que cada docente recebe uma lista contendo indicações 

para o planejamento com conteúdos e competências que os professores podem 

selecionar de acordo com critérios da equipe escolar.  

 O segundo, é que, ao contrário do que disse a coordenadora, em vez de ficar 

"solto", a escola parece se prender ao que está na lista supracitada e acaba por definir os 

perfis de ciclo tendo-a como referente principal, senão único. Assim, conteúdos e 

competências foram transcritos, de forma literal, da ficha de sugestão elaborada pela 

Secretaria de Educação, para o planejamento anual das docentes. As professoras não 

elaboraram novos objetivos, ou construíram outros critérios, apenas discutiram e 

definiram entre aqueles que já haviam sido previamente formulados pela Secretaria de 

Educação, conforme foi observado no planejamento anual das docentes.       

 Após a reunião de planejamento, as professoras registraram as decisões tomadas, 

no diário de classe, na secção referente ao "planejamento anual", que continha:  a) as 

competências instituídas; b) conteúdos; c) procedimentos didáticos; d) avaliação.        
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 Este planejamento deveria servir como suporte para o planejamento de ensino, 

que, de acordo com Souza Júnior (2007), é elaborado no âmbito das ações docentes, 

expressando-se, principalmente, no formato de planos de ensino. Sendo assim, as 

decisões registradas no planejamento anual serviriam como referências tanto para a 

organização do ensino, quanto para o processo avaliativo.  Pois, como afirma Silva,  "os 

objetivos avaliativos estão relacionados com os objetivos contidos no currículo que são 

ajustados no planejamento do professor" (2004, p.65).  

 Todavia, na análise dos registros das professoras, ficou evidente que havia uma 

discrepância entre as competências instituídas no planejamento anual, definidas 

coletivamente, e as competências elencadas na ficha de avaliação, preenchida pelas 

docentes a posteriori. Em tese, as competências instituídas em ambos os espaços 

deveriam ser as mesmas, posto que foram fruto dos debates e das decisões tomadas pelo 

coletivo da escola e consistiam nos objetivos educacionais que deveriam ser 

perseguidos por todos os agentes envolvidos no trabalho pedagógico da instituição. 

Entretanto, isto não foi percebido nos registros avaliativos das professoras A e B, que, 

ora subtraiam da ficha avaliativa alguma competência elencada no planejamento, ora 

acrescentavam na ficha avaliativa competências que não estavam no planejamento, e ora 

desconsideravam todas as competências do planejamento e selecionavam outras na ficha 

avaliativa. Tanto no registro da professora A, quanto no da professora B este processo 

ocorreu em todos os componentes curriculares. Tome-se como exemplo as 

competências elencadas para o componente curricular "matemática" no registro 

avaliativo da professora A  

 

 Competências instituídas no planejamento:  

1- Construir e desenvolver o conceito de estruturas aditivas e 
multiplicativas, utilizando-as na resolução de problemas no contexto 
social por diferentes procedimentos ( cálculos mentais, cálculos 
escritos e o uso de calculadora);  
2- Reconhecer, identificar e relacionar formas geométricas 
bidimensionais e tridimensionais presentes na natureza e nas 
construções humanas estabelecendo analogias e relações entre elas, 
como recurso para leitura do mundo;  
3- Reconhecer, compreender e construir o conceito de medidas e 
grandezas, utilizando situações-problema que possibilitem a sua 
aplicação e uso no contexto social; 
 
 Competências elencadas na ficha de avaliação:  

1- apropriar-se de diferentes linguagens, utilizando palavras, 
números, símbolos e imagens, para se estabelecer uma efetiva 
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comunicação em matemática, articulando de forma sintética, as 
informações para resolver problemas de diversas situações;  
2- compreender e identificar número considerando todos os aspectos 
que o compõe: seqüência: inclusão, agrupamento: conservação; 
ordenação, indicador de quantidade e código, aplicando-o no 
contexto social, na resolução de situações cotidianas que favoreçam o 
exercício da cidadania;  
3- Construir e desenvolver o conceito de estruturas aditivas e 
multiplicativas, utilizando-as na resolução de problemas no contexto 
social por diferentes procedimentos (cálculos mentais, cálculos 
escritos e o uso de calculadora);  
4. Reconhecer, identificar e relacionar formas geométricas 
bidimensionais e tridimensionais presentes na natureza e nas 
construções humanas estabelecendo analogias e relações entre elas, 
como recurso para leitura do mundo. 

 
 
 

 O agravante desta situação é que ambas as professoras afirmaram utilizar o 

planejamento anual para planejar sua prática. Assim, em tese, as professoras tomavam 

como referência para a organização do ensino os objetivos definidos no planejamento 

anual, no entanto, no momento de avaliar, as competências requeridas eram outras. 

Logo, havia uma incongruência entre o que era planejado, o que era ensinado e o que 

era avaliado.  

 No concernente ao plano de ensino, as professoras afirmaram que este não era 

uma exigência, nem da Secretaria de Educação, nem da direção da escola. De modo que 

"fica a critério do professor, a organização do seu tempo, do seu horário" 

(PROFESSORA B). A professora A afirmou consultar o planejamento anual para 

organizar suas aulas, porém não mencionou a elaboração de um plano de ensino mais 

sistemático, como é possível observar na sua declaração: 

 

 planejar tudo, tudo, tudo, não. Quando eu entrei logo na 
Rede Pública, a gente trabalhava no sábado e a manhã do 
sábado era só pra fazer o planejamento semanal. Então a 
gente planejava durante a semana, qual era o tema, qual 
era o material que ia utilizar, entendeu? Planejava mesmo 
a aula. Agora, não. Agora, a gente tem esse planejamento 
que é marcado, com data determinada e que nesse 
planejamento a gente faz... é... quais são os objetivos que 
a gente vai... que a gente precisa priorizar, entendeu?  ... 
Geralmente eu sempre tô consultando o meu 
planejamento anual... porque no planejamento anual tem 
lá todo o conteúdo... aí eu vou vendo pelo conteúdo 
(PROFESSORA A).   
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  Ficou evidente que a professora não planejava suas ações de forma sistemática e 

que a organização do ensino era feita com base nos conteúdos curriculares e não nos 

objetivos educacionais e nas necessidades sócio-cognitivas do educando, como 

pressupõe o Sistema de Ciclos e a avaliação formativa.  A ausência de planejamento da 

professora A pôde ser constatada em vários momentos, durante as aulas observadas, em 

que a professora folheava os livros a procura de tarefas para os alunos fazerem, como 

aconteceu no dia que a professora queria trabalhar uma poesia da agenda escolar dos 

alunos e passava folha por folha perguntando se eles já tinham lido a poesia, até 

encontrar uma que eles não haviam lido: 

 

- Professora A: a gente já leu essa? 
- Turma: já.  
- Professora A: e essa? 
-Turma: Já  
- Professora A: e essa? 
- Turma: não.   

 
 

 Além disso, no início das observações, a referida professora mostrou-se 

preocupada em ter que "planejar melhor" suas atividades pelo fato de estar sendo 

observada: "É que não explicaram direito. A vice-diretora já chegou dizendo que você 

ia ficar pra observar, aí a gente tem que fazer um planejamento melhor, preparar melhor 

as aulas" (PROFESSORA A).  

 A professora B também afirmou que usa o planejamento anual para organizar o 

ensino: "Daí eu vou tirando o meu dia-dia". Porém, informou que faz um planejamento 

semanal: 

eu geralmente penso na semana, né? Eu proponho algumas atividades 
para cada dia, embora eu não cumpra a risca. Às vezes eu começo 
uma atividade e vejo que aquela atividade não funciona, aí mudo pra 
outra... geralmente eu faço no caderno ou na minha agenda 
(PROFESSORA B). 

 
  
 Todavia, embora afirmasse fazer um plano de ensino sistemático, a professora B – 

a exemplo do que fazia a professora A – constantemente folheava os livros didáticos 

procurando atividades que os alunos ainda não tinham feito, para que eles as fizessem 

na hora, numa nítida atitude de improvisação e falta de planejamento.    

  Por seu turno, a professora C declarou organizar suas aulas, a partir do plano de 

aula que fazia na escola particular em que trabalhava no período da manhã. 
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Eu sou professora da escola particular, então lá tem um plano de aula 
que a gente faz, e eu trago esse plano de aula aqui pra escola... o que 
eu faço lá, eu faço aqui. Não... assim... os meninos são diferentes, 
mas... assim... hoje eu fiz uma leitura lá, eu faço uma leitura aqui, só 
que eu não vou pegar o mesmo livro, eu vou utilizar os materiais que 
tem aqui na escola, mas com o mesmo... eu sigo o planejamento da 
outra escola, com horários e tudo (PROFESSORA C).  

 
 

 No planejamento do ensino, a professora C desconsiderava, não só os objetivos 

estabelecidos pelo coletivo da escola, como também as necessidades sócio-cognitivas 

dos seus alunos, tomando como referência conteúdos e procedimentos  estabelecidos em 

outra instituição educacional, cujos objetivos educacionais provavelmente não 

coadunam-se aos objetivos perseguidos por uma escola pública – que procura responder 

ao direito à educação para a população em geral – e  cujo corpo discente apresenta 

características social, econômica, familiar, cultural etc. distantes da realidade dos alunos 

que estudavam na escola investigada. Assim, a professora organizava o ensino em 

função do que era planejado em outra instituição, porém avaliava os alunos com base 

nas competências elencadas no planejamento anual, o que demonstra uma incoerência 

entre as intenções educacionais, definidas pelo coletivo escolar, a organização do ensino 

e a avaliação.   

 Na lógica dos Ciclos e da avaliação formativa, o planejamento é visto como um 

movimento, como um processo dinâmico que necessita ser revisitado, redimensionado, 

redirecionado durante o ano letivo. O processo avaliativo apresenta-se como um 

elemento essencial para esse redimensionamento, oferecendo informações relevantes 

para fundamentar novas decisões, indicar alternativas de melhoria. 

 Com base nessa concepção, antes do segundo semestre do ano letivo, a Secretaria 

de Educação instituiu dois dias para a reunião de planejamento. Nestas reuniões, os 

profissionais da escola poderiam refletir conjuntamente sobre o trabalho pedagógico 

desenvolvido até aquele momento, debatendo sobre a pertinência dos objetivos traçados, 

reformulando alguns, mantendo outros, re-planejando o que fosse necessário. Nesse 

contexto, durante a pesquisa, fez-se necessária a observação destas reuniões de 

planejamento, com o intuito de analisar a contribuição das avaliações feitas pelas 

docentes no primeiro semestre, no redirecionamento da prática pedagógica da 

instituição.   

 Participaram das reuniões observadas: a coordenadora, as professoras e as suas 

respectivas estagiárias e a professora itinerante. A diretora estava de férias durante a 
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realização das mesmas. A coordenadora mediava a reunião e as professoras e estagiárias 

contribuíam na medida em que eram solicitadas.  

 As reuniões observadas caracterizaram-se primordialmente pelo planejamento de 

atividades referentes às datas comemorativas, como afirmou a coordenadora no início 

da primeira reunião: "Vê só, agora a gente vai fazer o planejamento das atividades... pra 

gente pensar um pouco em dia dos pais, folclores e dia das crianças". As professoras 

planejaram: o dia dos pais – data da comemoração, programação e lembrança para os 

pais; o dia da criança – data, temática, brinde para os alunos, programação e lanche; o 

folclore – data, programação e lanche. Como pode ser observado no seguinte trecho:  

 

bom, folclore. A gente pensou de fazer uma atividade no dia mesmo 
que é sexta-feira dia 22 de Agosto... a gente pensou de fazer aqui 
fora, com todo mundo num horário e os alunos irem participando das 
brincadeiras, tipo, um circuito focado pra brincadeira popular... teve a 
sugestão de ser um lanche diferente nesse dia. Um lanche, assim, 
regional ou mugunzá, que nunca mais veio, ou bolo de milho. 
(COORDENADORA).          
  

 É interessante ressaltar, que a coordenadora já havia realizado a reunião de  

planejamento no turno da manhã e sempre falava as definições tomadas pelas 

professoras deste turno, "Oh, como a gente já teve o planejamento de manhã, as 

meninas da manhã já deram um monte de sugestões, aí eu vou dizer o que elas disseram 

pra gente poder ver" (COORDENADORA). As docentes do turno da tarde acatavam 

tais decisões sem muita discussão.  

 Também fez parte da pauta do planejamento ações que eram necessárias para 

melhorar o ambiente da sala de aula. Com base nas sugestões do grupo da manhã, as 

professoras definiram como prioridade: pintar as salas com cores mais infantis; tirar o 

excesso de banca das salas; trocar as bancas de braço por bancas inteiras; criar espaços 

para expor os trabalhos feitos pelos alunos.   

 Grande parte do planejamento foi dedicada à classificação dos alunos para o 

projeto "Aprendendo com Alegria". A coordenadora pediu que as professoras fizessem 

uma estimativa dos alunos das suas salas, que iram para o grupo dos pré-silábicos, dos 

silábicos ou dos silábico-alfabéticos, como é possível identificar no diálogo abaixo: 
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 O único momento em que os conteúdos de aprendizagem foram discutidos ocorreu 

quando a coordenadora distribuiu uma folha mimeografada que continha uma grade 

com diversos gêneros textuais – epistolares, humorísticos, informativos, instrucionais, 

literário, publicitário – e os tipos textuais referentes a cada gênero como, por exemplo, 

bilhete, anedota, entrevistas, receita culinária, adivinha e anúncio, respectivamente.  As 

professoras deveriam selecionar os gêneros e tipos textuais que seriam trabalhados em 

cada ano do ciclo.   

 

 A outra coisa é o trabalho com gêneros textuais que é uma coisa que 
a gente falou no planejamento de Janeiro, lembra? Da necessidade da 
gente estabelecer que gêneros cada série ia trabalhar. No 
planejamento a gente voltou nesse assunto, aí dei uma cópia pra 
vocês, uma cópia não, uma folha mimeografada com umas propostas 
pra vocês pensarem, lembram? Aí eu fiz um quadrinho pra gente 
chegar a uma conclusão disso... então a idéia é a gente ir marcando o 
tipo que a gente definir, certo? (COORDENADORA).  

 
 

 Excetuando-se este momento, não houve qualquer menção aos objetivos 

educacionais, competências ou conteúdos instituídos no planejamento do início do ano. 

Como também, não foi observada a utilização dos registros avaliativos e das 

informações neles contidas no intuito de redirecionar o trabalho pedagógico. Infere-se, 

então, que o planejamento era concebido como um mero registro burocrático da 

atividade pedagógica, desarticulado do que acontecia no cotidiano da escola. Assim, 

atendia mais às necessidades administrativas do que mesmo às educacionais. De acordo 

 
-Coordenadora: Olha só... vamos fazer uma estimativa, que a 
gente vai ter que fazer uma sondagem para comprovar, mas só pra 
gente ver quantos grupos a gente formaria.  
- Professora B: no caso a gente teria que dividir em dois grupos, 
né? 
- Coordenadora: em três ... inicial – que seriam os pré-silábicos e 
os silábicos – depois os silábicos alfabéticos e os alfabéticos  
- Professora B: no silábico alfabético e alfabético, na sala, 
praticamente tem Renata. Porque vê: a gente tem Roberto que 
melhorou muito, mas ainda não pode ser considerado... eu 
consideraria intermediário ainda, né? Tem Everaldo, Natacha, 
Marina e Roberto que são intermediários. Jorge tá no silábico. Eu 
tenho mais, assim, no intermediário.  
-Coordenadora: mais ou menos quantos? Uns seis?  
-Professora B: uns oito... no inicial eu tenho Catarina que é muito 
atrasada 
- Coordenadora: a gente tá fazendo uma estimativa. A gente vai  fazer 
uma sondagem com a escrita das palavras direitinho, pra gente 
comprovar.      
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com Luckesi, "com a postura técnica e neutra na atividade de planejar, estamos 

assumindo a vida e a prática educativa, em específico, como uma coisa estática, 

definitiva, como se bastasse tão somente operacionalizá-la, sem necessidade de 

redimensioná-la" (1998, p.114).   

 Mediante o exposto, foi possível constatar que os objetivos educacionais foram 

estabelecidos no início do ano letivo, coletivamente, porém, de modo geral, não eram 

considerados nos momentos seguintes do trabalho pedagógico, dentre eles o processo 

avaliativo. Dessa forma, o distanciamento entre a intencionalidade educativa e a prática 

avaliativa, demonstra que a avaliação não tem contribuído para o cumprimento ou 

mesmo o redimensionamento dos objetivos pedagógicos da instituição, como prevê sua 

dimensão formativa.  

 Além da desarticulação entre o planejamento curricular e a avaliação, esta parece 

não contribuir para o professor re-planejar e reorganizar suas ações, uma vez que as 

professoras A e B organizam o ensino de forma improvisada, com base nos conteúdos a 

serem ensinados e em função dos capítulos do livro didático, e que a professora C traz 

um plano de ensino pronto de outra instituição, sem considerar as necessidades sócio-

cognitivas dos educandos, não requerendo, portanto, um processo de reflexão por parte 

das mesmas em relação às aprendizagens discentes e a sua própria prática.  Está questão 

será aprofundada na secção seguinte, na qual, abordar-se-á a relação entre a organização 

do ensino e a avaliação.  

 

 

4.3.2 – Organização do ensino  
 

 

 Como já foi afirmado anteriormente, não é possível analisar a prática avaliativa 

dissociada da prática de ensino, posto que, é na relação com o ensino que a avaliação 

ganha sentido e significado. Dessa forma, convém compreender como o ensino estava 

sendo organizado na escola investigada e quais suas implicações na ação avaliativa. 

Para tanto, serão analisados: as atividades de aprendizagem; clima e interações; e 

tratamento dado ao erro.  
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4.3.2.1 – Atividades de aprendizagem  

 

 

 O ensino por competência, com ênfase na interdisciplinaridade e contextualização, 

como requer a organização escolar por Ciclos, exige uma reinvenção da escola e suas 

práticas, a fim de superar a organização disciplinar dos conteúdos em direção a uma 

perspectiva emancipatória do currículo, na qual a escola contribuiria para formar alunos 

capazes de "articular diferentes saberes, conhecimentos, atitudes e valores, construídos 

dentro e fora da escola, ou seja, formar sujeitos competentes" (RECIFE, 2002, p. 07). 

Nessa perspectiva,   

o currículo, visto em movimento processual, pressupõe uma 
organização diferenciada, com uma estrutura que favorece a 
continuidade, a interdisciplinaridade e a integração coletiva da escola 
a este novo movimento, em que se respeitarão os ritmos e os tempos 
dos alunos (RECIFE, 2003, P. 132).  

 
 

  Nesta perspectiva, o professor precisaria criar dispositivos de diferenciação da 

ação pedagógica, com base na heterogeneidade dos alunos – herança cultural, nível de 

partida, relação com o saber, maneira de aprender, atitudes - e na concepção de que, 

para aprender, as situações de aprendizagem precisam estar associadas à vivência dos 

alunos e adequadas às suas necessidades sócio-cognitivas. Todavia, na escola 

investigada, a organização do ensino encontrava-se distante das diretrizes normativas, 

visto que, se dava de forma homogênea e através de exercícios padronizados e 

descontextualizados. 

 As professoras A e B possuíam práticas bastante semelhantes. O ensino era 

realizado por meio de tarefas que se sucediam durante todo o horário da aula, de 

maneira que os alunos passavam a maior parte do tempo copiando exercícios do quadro. 

De modo geral, não havia nem mesmo aulas expositivas, as professoras já entravam na 

sala e pediam que os alunos copiassem a tarefa, conforme pode ser observado nas 

seguintes falas: "Vamos começar, abram os cadernos e copiem" (PROFESSORA A); 

"Vamos pegar o caderno pra começar a aula" (PROFESSORA B).   

 A professora A copiava a tarefa no quadro e dava um tempo para os alunos 

responderem, porém, estrategicamente, os educandos copiavam a tarefa lentamente até 

que a professora fizesse a correção da atividade e eles pudessem copiar as respostas. 
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Todavia, a professora parecia não se importar com este fato e até reforçava este 

comportamento dos alunos. Ficava claro que o importante era que o quadro e os 

cadernos dos alunos estivessem preenchidos, independente deles terem aprendido ou 

não. Como foi possível constatar na correção da tarefa, descrita abaixo: 

 

Professora A – vocês vão começar a aula de hoje pela correção da 
tarefa de ontem.  Alguém colocou a resposta? Quem respondeu? 
(nenhum aluno respondeu à professora). Então eu vou colocar aqui a 
resposta no quadro. Olha Jaime, você que não veio ontem vá 
copiando. Quem não fez faz agora.   
Gustavo36- Tia, quem fez a tarefa precisa fazer de novo? 
Professora A – Não. É só pra quem não respondeu olhar aqui e 
responder agora, e quem faltou também.  

 
 

 A professora B não dava sequer o tempo para os alunos responderem, ela já 

copiava a tarefa com as respostas, os alunos não tinham nem a possibilidade de pensar, 

de construírem suas hipóteses, bastava copiar o que estava no quadro. Cite-se como 

exemplo uma atividade que a referida professora passou em que os alunos teriam que ler 

um texto, copiá-lo e circular as palavras que rimavam: 

 

Tarefa de classe  
1º ) Leia com ajuda: 
Lá em cima do piano 
Tem um copo de veneno;  
Quem bebeu morreu  
O azar foi seu  
 

 
     A tarefa pedia que os alunos lessem, mas a professor leu o texto rapidamente para 

os alunos, eles não conseguiram acompanhar a leitura e a professora não pareceu se 

importar com isto. Logo em seguida, circulou as palavras que rimavam, antecipando a 

resposta dos alunos: "Vamos circular pião, veneno, morreu e seu" (PROFESSORA B). 

Tais práticas tornavam a rotina escolar enfadonha e "desencantada" (SILVA, 2004). 

Para o referido autor este fato acontece quando a escola 

 

 se limita a proporcionar atividades centradas na cópia, na repetição, 
na memorização, afastando os aprendentes das surpresas, das 
descobertas e das inovações, tornando-se um espaço desencantador, 
pois todas as respostas já estão prontas, a exigência é só prestar 

                                                 
36 Todos os nomes citados neste estudo são fictícios, a fim de preservar a identidade dos alunos.  
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atenção na exposição do livro, no livro didático. Lá jaz o pálido 
"conhecimento" (Ibid, p.28).  

 
  

  Na sala da professora A, as tarefas eram mecânicas, não exigiam do aluno 

qualquer pensamento mais elaborado, eles tinham apenas que copiar do texto as 

respostas literais. Isto ficava ainda mais evidente nas questões de interpretação de texto, 

em todas elas os alunos tinham apenas que retirar as informações do texto, sem 

necessidade de interpretá-lo ou conferir-lhe sentido: 

 

Tarefa de classe 
- interpretação: 
1º)Qual o título do texto? 
2º)Qual o nome do autor? 
3º)Qual o parágrafo que você mais gostou? 
4º)Qual é o personagem da história?    

 
  
 Esta característica também estava presente nas tarefas de matemática, como no dia 

em que a professora A propôs fazer uma "situação problema" para os alunos 

resolverem, mas passou um problema artificializado e descontextualizado, que não 

exigia do aluno a mobilização dos diversos saberes para a resolução da questão, como 

prevê o ensino por competências. Antes de escrever a tarefa, a professora falou: "Vamos 

ver quem já terminou a atividade de português... tia vai passar um problema... uma 

situação problema pra vocês resolverem" (PROFESSORA A). Em seguida a docente 

copiou no quadro a seguinte questão: "João tem 20 anos, seu primo tem 8anos a mais 

que ele. Qual é a idade de João?". O que demonstra uma dissonância entre a proposta 

curricular do Município e a materialização do currículo na sala de aula.      

 Na turma da professora B, a situação era ainda mais gritante, visto que os alunos 

estavam se alfabetizando, a maioria deles não sabia ler, e grande parte das tarefas tinha 

o seguinte enunciado: "leia sozinho" ou "leia com ajuda". Entretanto, por nenhuma vez 

foi observada a leitura do texto pelos educandos, quando muito, a professora fazia uma 

leitura aligeirada e logo mandava os alunos copiarem, outras vezes a professora nem lia 

e eles apenas copiavam o texto. Não importava se os alunos não conseguiam fazer a 

leitura e não compreendiam o texto, o importante era que copiassem, conforme 

declarou: "pelo menos ele copia, agora a compreensão é que são elas" (PROFESSORA 

B).    
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 Tem-se, com isto, que a organização do ensino centrava-se na transmissão dos 

conteúdos, independente da aprendizagem dos alunos, distanciando-se da concepção 

dos Ciclos que coloca no desenvolvimento do educando, a centralidade das ações 

pedagógicas. Aproximava-se, portanto, de uma concepção tradicional do ensino. Na 

compreensão de Perrenoud "a preocupação central do sistema tradicional é que o 

programa seja cumprido, que ele tenha sido ensinado ainda que não tenha sido 

assimilado pela maioria dos alunos" ( 1999, p.153).  

 Constatou-se uma rigidez temporal na organização do ensino, que privilegiava o 

tempo do ensino e das docentes em oposição ao tempo de aprendizagem dos alunos. As 

professoras A e B apressavam os alunos constantemente durante a realização das 

atividades, em nome da "próxima tarefa" que tinham que fazer. Frases como: "termine 

logo, que senão não vai dar tempo. Você é muito vagaroso" (PROFESSORA A), ou 

ainda, "bora, andem logo que ainda tem outra tarefa" (PROFESSORA B), eram 

recorrentes durante as aulas e, mesmo sem grande parte dos alunos concluírem a 

atividade, as professoras realizavam a correção ou passavam à tarefa seguinte. Algumas 

vezes expunham os alunos que apresentavam um ritmo mais lento chamando-os de 

"vagarosos" ou "lerdos". A professora B também ameaçava os aprendizes que 

demoravam a copiar a tarefa com reprimendas do tipo: "Quem não terminou vai fazer 

depois comigo e de preferência num castiguinho" (PROFESSORA B).   

 Dessa forma, é possível afirmar que não havia uma flexibilização do tempo do 

ensino em respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem dos educando. Permanecia a 

lógica da adequação do aluno ao ensino, em oposição à adaptação do ensino às 

necessidades dos aprendizes, como exigem os Ciclos e a avaliação formativa. As 

práticas das docentes A e B, coadunam-se, assim, a uma perspectiva autoritária da 

avaliação, posto que, na acepção de Hoffmann "o autoritarismo em avaliação está em se 

exigir respostas preestabelecidas, em delimitar-se o tempo previsto para as construções 

individuais, em corrigir respostas que estão em construção, em outras posturas de igual 

natureza" (p. 93).  Uma fala emblemática acerca dessa adequação dos alunos ao ensino 

padronizado, foi feita pela professora B em um dos Conselhos de Ciclos observados:  

 

foi difícil colocar eles para trabalhar em cadernos, tive que explicar, 
né? Que insistir, né? Que eram aqueles meninos acomodados, que 
não sabiam fazer, desorganizados, lentos, né? Preguiçosos. Eram 
muito difíceis, então passei o primeiro semestre todinho tentando 
encaixar esses meninos, né? Para ver se eles conseguiam pelo menos 
tomar aquele ritmo da primeira série, né? (PROFESSORA B).    
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 A organização social das salas das professoras A e B privilegiava as atividades 

individuais e o silêncio era perseguido a todo o momento. A professora B tinha a prática 

de separar os alunos para que eles não conversassem e costumava alternar uma banca 

vazia e outra com aluno, para que eles ficassem distantes e ela mantivesse o controle. A 

referida professora explicitou que não gostava das bancas em semicírculo e que preferia 

que as mesmas ficassem dispostas em fileiras: "Eu acho que essas cadeiras assim (sem-

círculo) não dá certo, não. Tinha que ser uma atrás da outra, porque eles vêem esse 

espaço aí no meio e só querem brincar" (PROFESSORA B). Assim, as estruturas de 

interação eram centradas na figura da professora e o aluno permanecia na condição de 

passividade no seu processo de aprendizagem. Desse modo, as professoras perpetravam 

a cultura escolar de trabalho individual e da aprendizagem como acumulação de 

conteúdo e distanciavam-se da concepção sócio-interacionista, que fundamenta a 

organização escolar por Ciclos, na qual a aprendizagem é um processo socialmente 

construído. Posto que, de acordo com a proposta da Secretaria de Educação: 

 

enquanto na perspectiva teórico-inatista a organização do ensino se 
atrela rigidamente às faixas etárias e à execução individual de tarefas 
padronizadas, sustentada pela memória, como suporte cumulativo, na 
perspectiva sócio-interacionista a visão é ampliada pela ação de 
interlocução [...] Instala-se o sentido de cooperação, oportunizando, 
ainda, a elaboração concreta de significados e de situações 
significativas, as quais facilitam a aquisição dos conteúdos científicos 
(RECIFE, 2003, p.136).     
 

 
 Outro dado relevante é a prioridade dada às disciplinas de português e de 

matemática, em detrimento dos demais componentes curriculares. Na turma da 

professora A, nas dez aulas observadas houve atividade de português, em quatro delas 

também houve tarefa de matemática, e em uma aula foi realizada uma atividade de 

artes.  Na sala da professora B, foram observadas nove tarefas de português, uma de 

matemática e uma de ciências. Sendo assim, componentes curriculares como geografia, 

artes, história e ciências eram nitidamente relegados, como se fossem menos relevantes 

para a formação do educando.  Silva aponta como pressuposto da avaliação formativa, 

um currículo flexível e contextualizado, todavia alerta que, "flexibilizar o currículo não 

é sinônimo de subtrair conteúdos e objetivos, não é reduzi-lo, minimiza-lo, mas 

diversificar sua materialização" (2004, p.42).   
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 Na intervenção pedagógica da professoras A e B, não havia a interdisciplinaridade 

requerida pela proposta curricular, nem tampouco a contextualização dos conteúdos. 

Permanecia a forma fragmentada e descontextualizada do currículo disciplinar. Assim, a 

organização do ensino desconsiderava as outras dimensões do educando (afetiva, social, 

cultural...), bem como os saberes tácitos que permeiam a vida escolar e extra-escolar, 

não contemplando, portanto, a formação humana do sujeito integral, como requer o 

Sistema de Ciclos. Esta situação também foi relatada por Freitas, ao discorrer sobre a 

política de Ciclos implantada em alguns Municípios e Estados: 

 

a educação oficial prega a formação integral da personalidade da 
criança, mas, na prática contenta-se em montar um sistema 
educacional indigente e que permite, quando muito, a aprendizagem 
de algumas disciplinas, como português e matemática. De fato, o 
ensino dessas disciplinas passa a ser o objetivo central da escola, e 
não a formação integral do indivíduo em sociedade (2003, p.86).           

  

 Além de serem estereotipadas e de pouco contribuírem para a aprendizagem do 

educando, as tarefas eram utilizadas, pela professora B, como punição aos alunos que 

conversavam e, também, como uma forma de manter os alunos ocupados até que 

tocasse o sinal para o final da aula. Muitas vezes, durante a aula, a professora falava 

frases como:  

 

- eu vou passar uma tarefa enorme para essa turma ficar bem 
atrasada, porque tá merecendo;  
- quanto mais barulho eu escutar, mais tarefa eu vou passar; 
- olha, já passei três tarefas e Felipe nessa conversa; 
- eu vou passar uma tarefa bem grande agora, porque só assim 
Everaldo fica quieto.   
- bora que eu vou botar o segundo quesito. Vou botar bem muito que 
vocês merecem (PROFESSORA B). 

    
 

  Para Hoffmann, "há uma relação direta entre a avaliação e a proposta de 

atividades para os alunos, uma vez que as escolhas metodológicas dos educadores 

decorrem de suas intenções avaliativas ou acabam por configurá-las" (2005, p.94). 

Dessa forma, uma avaliação formativa, pressupõe uma organização do ensino 

diversificada e diferenciada. Diversificada no sentido de propor situações didáticas que 

suscitem diversas maneiras de representar o conhecimento, para que haja novas 

possibilidades de reorganização dos conhecimentos internalizados pelo aluno. 

Diferenciadas por propor atividades diferentes aos alunos, articuladas as suas 



 175

necessidades e possibilidades individuais. É neste contexto que a avaliação formativa 

ganha sentido, ao fornecer ao professor elementos que subsidiem encaminhamentos 

pedagógicos diferentes em consonância com os percursos individuais de aprendizagem 

do educando.  Em contrapartida, um ensino frontal, homogêneo, com exercícios iguais 

para todos, realizados ao mesmo tempo, explicações ao grande grupo e correções 

grupais – como foi observado na realidade investigada - tornam a prática docente 

repetitiva e prescindem de um processo de reflexão, coadunam-se, portanto, a uma 

perspectiva tradicional da avaliação.    

 A prática da professora C, distanciava-se um pouco das demais professoras 

observadas. A referida docente, iniciava sua aula sempre por uma leitura deleite, em 

seguida questionava os alunos oralmente, exigindo deles que elaborassem seu 

pensamento de modo a torná-lo compreensível ao restante da turma. Os alunos 

escutavam atentamente a fala do outro e a professora tinha o cuidado da garantir que 

todos falassem. Havia, com isso, um incentivo à comunicação e ao diálogo, 

aproximando-se da concepção do Ciclo que vê a aprendizagem como uma construção 

intersubjetiva. Além disso, antes de escrever a tarefa no quadro, a professora fazia rodas 

de conversa com os alunos, pedia que elaborassem conceitos, problematizava suas falas, 

de modo que exigia a participação ativa dos educandos durante as aulas. Também, 

propunha atividades concretas como, por exemplo, a utilização de recursos como massa 

de modelar ou o material dourado para que os alunos representassem contas de 

multiplicação, antes de escrevê-las no quadro. 

  A professora C utilizava, ainda, os espaços extra-classe, como a área ao ar livre 

do colégio, para trabalhar alguns conteúdos com os alunos. Como pôde ser observado 

no dia em que a atividade consistia na elaboração de um texto coletivo sobre as regras 

da brincadeira "o dono da rua". Durante a construção do texto os alunos apresentaram 

divergência em relação às regras da brincadeira, a professora, então, saiu da sala com a 

turma e brincou várias vezes com os alunos. Enquanto brincavam, os educandos iam 

construindo as regras conjuntamente até que todos chegaram a um consenso e voltaram 

para a sala pra concluírem o texto. Dessa maneira, quando os alunos iam copiar as 

tarefas, estas, de alguma forma, faziam sentido para eles. Tanto, que não foi observado 

nenhum tipo de engodo por parte dos alunos, na realização das mesmas. Todos 

realizavam as atividades – cada um a seu ritmo - e a professora não antecipava as 

respostas, diferentemente do que acontecia nas salas das professoras A e B.  
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 Todavia, apesar dos alunos participarem de forma mais ativa das aulas e destas 

não se restringirem à cópia de tarefas, ainda assim, a organização do ensino realizada 

pela professora C distanciava-se dos preceitos dos Ciclos, uma vez que a mesma 

destinava-se ao grande grupo e não atendia às necessidades individuas de aprendizagem 

de todos os educandos, bem como não contemplava a interdisciplinaridade requerida 

pela proposta curricular do Município. Embora a professora C não privilegiasse apenas 

o ensino de português e de matemática, as disciplinas eram trabalhadas isoladamente em 

função da lógica interna dos seus conteúdos, sem articulação delas entre si e com 

situações concretas vivenciadas pelos alunos.             

   Desta feita, constatou-se uma incoerência entre o que e como se ensina e o que e 

como se avalia. Ou seja, os objetivos educacionais e avaliativos eram formulados em 

torno de competências que os alunos deveriam desenvolver, porém a organização do 

ensino - homogênea, disciplinar e descontextualizada - não contribuía para que o aluno 

construísse estas competências. Além disso, alguns componentes curriculares como 

artes, geografia e história, eram negligenciados durante as aulas, mas, ainda assim, os 

alunos eram avaliados nas competências referentes aos mesmos, de modo que as 

professoras avaliavam o que não ensinavam.  

 Para elucidar estas afirmações pode-se ter como exemplo a seguinte competência 

elencada nas fichas avaliativas das professoras A e B, referente ao componente 

curricular matemática: "Construir e desenvolver o conceito de estruturas aditivas e 

multiplicativas, utilizando-as na resolução de problemas no contexto social por 

diferentes procedimentos (cálculos mentais, cálculos escritos e o uso da calcuradora)". 

Como os alunos da professora A podiam construir tais conceitos, se eles já eram dados 

prontos pela mesma? E, mais ainda, como os alunos podiam utilizá-los na resolução de 

problemas no contexto social, se os problemas elaborados pela professora não passavam 

de exercícios repetitivos, artificializados, descontextualizados da realidade sócio-

cultural em que os alunos estavam inseridos? Em relação à professora B a situação era 

ainda mais séria, posto que, o componente curricular matemática era nitidamente 

preterido na organização do ensino, dificultando aos alunos a construção de qualquer 

competência referente ao mesmo. Considera-se, com isso, que a avaliação, na escola 

pesquisada, tem ferido o princípio ético posto por Silva, pelo qual "não podemos avaliar 

o que não ensinamos, nem podemos avaliar diferente da maneira que ensinamos e 

planejamos" (2004, p. 62).  
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4.3.2.2 – Clima e interações  

  

 Na sala da professora A o clima era de "licenciosidade" (FREIRE, 1996). Os 

alunos entravam na sala correndo, ficavam em pé, conversavam a maior parte do tempo, 

não escutavam a professora, nem a obedeciam. Antes de iniciar as atividades a 

professora pedia várias vezes por silêncio, mas os alunos não a atendiam, até que ela 

desistia de falar e partia para a cópia no quadro, enquanto os alunos continuavam 

conversando: "Peraí que eu vou esperar o silêncio para poder falar... uma coisa é tia 

estar aqui explicando e vocês prestando atenção, outra coisa é vocês ficarem 

conversando. Assim eu não falo mais" (PROFESSORA A).       

 Os alunos não respeitavam a docente e afrontavam-na quando fazia alguma 

solicitação. Todos os dias, na hora do lanche, a professora pedia que os alunos fizessem 

uma fila, mas antes que ela acabasse de falar, eles saiam da sala correndo e gritando. O 

mesmo acontecia no final do horário em que a professora dava jogos para os alunos 

brincarem e quando se aproximava do horário da saída, pedia que  guardassem os jogos, 

mas eles saiam correndo e a professora guardava tudo sozinha. Era comum, também, os 

alunos gritarem quando tocava o sinal para o recreio e para irem embora. Houve um dia 

em que todos ficaram gritando e pulando no meio da sala pedindo que desse a hora de 

irem para casa, gritavam sem parar "cinco horas, cinco horas, cinco horas...". A 

professora assistia a tudo passivamente, ou melhor, impotente, e não conseguia 

organizar novamente a sala.  

 Alguns educandos apresentavam um comportamento agressivo e brigavam a 

chutes e pontapés no meio da sala. Para tentar contê-los a professora ameaçava tirar-lhes 

a aula de informática, "já sei! Amanhã vou tirar a informática que vocês gostam... 

amanhã vai ter um grupo que não vai pra informática, porque esse comportamento não 

pode ser" (PROFESSORA A). Entretanto, as ameaças de nada adiantavam, os alunos 

pareciam saber que a professora não as cumpriria. A docente, comumente, assistia 

atônita às brigas dos alunos. Por vezes, fazia alguns comentários: "vamos sentar. Eu 

nunca vi uma coisa dessas, uma sala que os alunos ficam chutando, empurrando. Nunca 

vi disso" (PROFESSORA A), porém, não conseguia mediar as situações adversas que 

emergiam na sala de aula. Não havia respeito na relação docente/discente, nem na 
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relação discente/discente. Várias vezes a professora tentava, em vão, fazer com que os 

alunos respeitassem a fala do outro: "Sabe o que está acontecendo? Ninguém está 

respeitando a vez do coleguinha". As relações, assim estabelecidas, dificultavam a troca, 

a interação e a construção conjunta de significados, como pressupõe a perspectiva 

sócio-interacionista da aprendizagem, defendida pelo Sistema de Ciclos. 

 Na sala da professora B, o clima era de autoritarismo, confronto e humilhação. A 

professora passava uma tarefa no início do horário e sentava-se em uma banca em frente 

à porta para que nenhum aluno saísse. Estes, por sua vez, ficavam em pé, corriam pela 

sala, jogavam lápis pelas janelas, brincavam e brigavam entre si. A professora 

permanecia sentada na banca, gritando com os alunos, visto que, segundo ela, "só 

funciona assim, no grito, porque se deixar...". Ora ameaçava os educandos, ora 

humilhava-os com reprimendas verbais e um extenso repertório de adjetivos 

pejorativos, tais como: cínico; teimoso; chorão; implicantezinho; lerdo; ridículo; 

palhaços; atrasado; chato; libertino; enrolão; enxerida; saliente. A título de ilustração, 

selecionou-se algumas frases que foram ditas pela professora B aos alunos:  

 

- Laura, porque tu tá de lado em? Tu é tão lerda; 
- sentem logo, seus palhaços;  
- mais tu é ridículo mesmo;  
- muito libertino você;  
- sabe o que eu vou dar pra vocês? Um castigo bem grande, porque 
vocês são teimosos (PROFESSORA B).             

  

 As ameaças também eram uma constante durante a "aula". A professora ameaçava 

levar os alunos para a diretoria, de deixá-los sem recreio, sem informática, ou mesmo de 

castigo na hora da saída. Como pode ser observado nas seguintes falas:  

 

- olha eu já vou começar a dizer quem vai ficar sem recreio. Vou 
levar pra coordenação; 
- deixe de ser cínico. Se continuar ligo para a diretora 
- Felipe vai ficar de castigo hoje. Já ficou ontem, vai ficar hoje 
também (PROFESSORA B). 

 
 

 Todavia, as atitudes autoritárias da professora não eram recebidas de forma 

passiva por todos os alunos, alguns deles reagiam jogando bola de papel ou lápis na 

professora, ou mesmo respondendo-a, conforme explicitado no diálogo abaixo: 
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- Professora B: você sabe o que é educação? Espere (gritou). 
- Felipe: espere você (gritou também) 
- Professora B: Espere (gritou mais ainda) 
-Felipe: Espere você (gritou novamente).       

 
 Não havia respeito na relação professora/aluno. A professora humilhava, 

constrangia, coagia e expunha os alunos, que, por sua vez, não obedeciam, enfrentavam 

e respondiam à professora.  

 Na avaliação classificatória, a possibilidade de reprovação configurava-se, para o 

professor, como um importante instrumento de dominação, uma vez que a ameaça de 

ser reprovado colocava o aluno em uma situação de subjugação e subserviência em 

relação ao docente. A supressão da reprovação e a assunção de uma avaliação na 

perspectiva formativa, visam romper com esta estrutura de poder e fazer da atividade 

pedagógica uma ação democrática, solidária e cooperativa, na qual todos sejam 

responsáveis pela sua aprendizagem e pela aprendizagem do grupo, num processo 

mútuo de educação.  Na sala da professora B, no entanto, ficou evidente que, em vez de 

romper com a lógica do autoritarismo e da coerção, a professora reforçava-a, apenas 

substituindo a reprovação por outros tipos de ameaça, numa nítida atitude de abuso de 

poder que resultava em prejuízos dos alunos. A professora B, criava um "arsenal de 

punições" (ROMÃO, 2005) e humilhações, cujo efeito mais maléfico era o desgaste da 

vontade de aprender, da motivação e, no limite, o assassinato da auto-estima do aluno.  

 Não foi observado na sala das professoras A e B, nenhuma forma de incentivo aos 

alunos, palavras de estímulo, elogios, ou mesmo atitudes de afetividade como abraços, 

beijos. Apenas, uma vez a professora A deu um abraço em um aluno, retribuindo uma 

carta que havia ganhado. Mas, de forma geral, as relações eram distantes e frias, 

limitando a concretização de uma avaliação formativa.      

 Segundo Perrenoud (1999) a avaliação formativa é uma maneira de regulação da 

ação pedagógica, regulação esta que acontece primordialmente por meio do diálogo. 

Posto que, é através deste, que o professor pode saber o que os alunos conhecem, como 

estruturam seus pensamentos, como aprendem, e, assim, assegurar o aperfeiçoamento  

contínuo do processo de aprendizagem. Para tanto, "é importante uma comunicação que 

favoreça um clima de cooperação, de confiança, de transparência, de igualdade, de 

liberdade, de racionalidade e de aprendizagem" (Ibid. p.128/129). A postura licenciosa 

da professora A e a atitude autoritária da professora B, vão de encontro a este preceito, 

distanciando-as, portanto, da prática avaliativa em sua dimensão formativa. Além disso, 

a postura de ambas as professoras ferem o que Paulo Freire denomina de "Ética 
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universal do ser humano" (1996), caracterizando-se pelo desrespeito à autonomia e à 

dignidade dos educandos. Para o referido autor: 

 

O professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que "ele 
se ponha em seu lugar" ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, 
tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever 
de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de 
ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do 
educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa 
existência (Ibid, p.66)  
 

 
 Realidade bem diferente foi observada na sala da professora C. A relação 

docente/discente era caracterizada por um profundo respeito e intensas demonstrações 

de carinho. Os alunos beijavam a professora no momento em que chegavam à sala e na 

hora em que iam embora para casa. Muitos deles traziam flores, cartas, bilhetes, a 

professora sempre retribuía com abraços e beijos. A docente colava as cartas que 

ganhava, na porta do seu armário, que já estava repleto delas.  

 Logo em seguida os alunos sentavam-se e conversavam baixinho. Quando a 

professora iniciava a leitura deleite, todos paravam a conversa e escutavam atentamente 

a leitura, "silenciosos" e não "silenciados" (FREIRE, 1996). Como já foi afirmado, a 

docente exigia constantemente a participação dos alunos durante toda a aula. A 

comunicação era contínua, tanto entre a professora e os alunos, como entre os próprios 

discentes. O clima era harmonioso e alegre. Enquanto faziam as atividades os alunos 

conversavam, cantavam, mas, geralmente, era em relação à temática da aula e a 

professora não reclamava.   

 Os alunos tinham muito respeito pela professora. Normalmente pediam licença 

para entrar e sair da sala, guardavam os jogos quando a professora pedia, só saiam da 

sala quando ela  consentia. Quando algum aluno agia em desacordo com essas regras a 

professora, calmamente, as repetia. Como aconteceu com Marisa, que abriu a porta da 

sala com força, deixou-a aberta e entrou correndo. Imediatamente a professora 

interrompeu a atividade e disse: "Marisa, volte, feche a porta, dê boa tarde e puxe a 

cadeira para sentar". Diferentemente do autoritarismo, as atitudes da professora C 

consistiam no que Freire (1996) chama de "exercício legítimo da autoridade" pelo qual 

o professor impede que a indisciplina de uma liberdade "mal centrada" desequilibre o 

contexto pedagógico, prejudicando assim o seu funcionamento.            
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 Além das demonstrações de afeto, a professora elogiava as tarefas dos alunos, 

deixando-os confiantes e enriquecendo sua auto-estima. A docente procurava estimular 

os alunos com palavras de carinho e incentivo: 

 

- certíssimo. Parabéns! Você é muito sabido mesmo; 
- ótimo. Sua letra está linda. Parabéns! 
- você é muito mais esperto do que eu já sabia;  
- olha que letra linda! Tá vendo que você sabe? (PROFESSORA C).  

 
  
 Todavia, em alguns momentos, a professora também utilizou ameaças para que os 

alunos fizessem silêncio: "se continuarem eu vou deixar sem recreio. Querem ficar sem 

recreio?". Porém, isto ocorreu poucas vezes, porque na maior parte do tempo os alunos 

estavam envolvidos na atividade e não era necessário chamar sua atenção.    

 De modo geral, o clima na sala da professora C era de colaboração, respeito 

mútuo, múltiplas interações, participação e, sobretudo, confiança. O que contribuía para 

que os alunos não tivessem medo de expressarem-se, de exporem suas idéias, suas 

dúvidas, facilitando a compreensão da professora acerca dos processos de aprendizagem 

dos educandos, favorecendo, assim, uma prática avaliativa de caráter formativo.   

 

 

4.3.2.3 – Tratamento dado ao erro  

 

 Um dos princípios essenciais à avaliação formativa é a concepção do erro 

enquanto um importante objeto de reflexão para que o professor reorganize sua prática e 

para que o aluno tome consciência de suas lacunas e proponha alternativas para superá-

las, desenvolvendo sua capacidade de auto-regulação (PERRENOUD, 1999).  

 Esta concepção advém da compreensão de que, quando o aluno erra, ele está 

interpretando, refletindo, elaborando hipóteses, ou seja, há uma lógica em seu 

pensamento, ainda que não seja a resposta desejada. Cabe ao professor compreender os 

mecanismos de raciocínio que levaram o aluno àquela resposta e fazer os 

encaminhamentos didáticos necessários para que ele chegue ao objetivo esperado. Para 

La Taille, "o erro pode tanto servir de precioso diagnóstico, quanto de prova do caráter 

ativo e criativo da inteligência infantil" (1997, p. 36).  

 Na entrevista, a professora A declarou que "todo erro era intenção de acerto... a 

gente não pode considerar o erro do aluno como uma coisa acabada, aquilo ali ele tá 
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processando e naquele momento aquilo pra ele é o certo", mostrando estar concatenada 

à idéia do erro enquanto uma etapa no processo de construção do conhecimento, como 

pressupõe a avaliação formativa. 

  No entanto, na sua prática, a professora não considerava o erro como um 

elemento para reflexão sobre a aprendizagem discente e o eliminava sumariamente das 

atividades dos alunos. Geralmente, quando os alunos acabavam de copiar as respostas 

do quadro, mostravam o caderno à professora, esta pegava uma caneta, apontava o erro 

e colocava a resposta certa, por cima da resposta do aluno. Nesse momento, fazia algum 

comentário, como: "não, não, não. É "j""; "aqui é com "o" e não com "u""; "está 

faltando um "m" aqui em "bom"". Como a maioria das respostas estava pronta no 

quadro, os erros diziam respeito mais a uma cópia mal feita do que a uma hipótese 

construída pelo aluno, não sendo tão profícuos em sua contribuição para o processo de 

ensino e aprendizagem.  

 Porém, mesmo quando alguns alunos tentavam fazer as atividades, sozinhos, e não 

chegavam à resposta desejada, a professora dava a resposta certa e não procurava 

compreender os processos mentais que levaram o aluno aquele resultado. Por vezes, 

rechaçava o erro, com frases como: "desaprendeu foi? Não tá sabendo mais armar" 

(PROFESSORA A). Infere-se, assim, a permanência da lógica da verificação do 

produto – avaliação tradicional - em detrimento da compreensão do processo – 

avaliação formativa.   

 A professora B mostrou-se contraditória ao afirmar, na entrevista, que "o erro é 

uma construção do aluno", porém, logo em seguida, disse ver o erro como "um balde de 

água fria... que você trabalha, trabalha, trabalha e vê que o aluno ainda erra certas 

questões". A referida professora, nestas falas, apontou características do erro tanto na 

perspectiva construtivista, enquanto etapa do processo de aprendizagem, quanto na 

perspectiva behaviorista, enquanto ausência de aprendizagem.  

 Todavia, no decorrer da entrevista, a docente deixou claro que discordava da 

concepção construtivista na qual, segundo ela, "o aluno errou... e deixa o erro, que ele tá 

errando e vai... eu acho que o aluno errou, no dia que você vê... eu chamo, falo que isso 

aqui tá errado, eu sou chata eu cobro" (PROFESSORA B).     

 Esta afirmativa da professora B pôde ser confirmada durantes as observações das 

aulas, nas quais ficou evidente a "visão culposa do erro" (ROMÃO, 2005) na prática 

docente. A todo o momento, a professora falava frases como: "se errar eu apago"; "eu 

quero a tarefa certa, que senão eu mando apagar", incutindo nos alunos o medo de errar 
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e, consequentemente, inibindo os seus esforços na construção de suas teorias 

espontâneas. Tem-se, com isso, que, além da professora não tomar o erro como uma 

importante ferramenta na compreensão dos processos mentais dos alunos, ainda levava-

os a abandonar os seus esforços espontâneos de reflexão sobre os fenômenos do mundo.    

 Invariavelmente, os erros "cometidos" pelos alunos da professora B, restringiam-

se a cópias mal feitas, visto que o ensino era pautado na repetição e na memorização de 

respostas certas expostas no quadro. Na verdade, a questão não era que os alunos não 

"fizessem" errado, mas sim que eles  não "copiassem" errado, conforme demonstram as 

seguintes falas da docente:  "vá copiar e sem erro"; "É "pi" e não "pe". Olhe no quadro e 

faça o certo"; "quero ver quem vai copiar errado"; "aqui não é com "h" é "o"... porque tu 

copia tudo errado em?". Os erros apresentados nestas condições parecem ser mais uma 

distração, do que uma prova de atividade intelectual dos alunos. Não constituem, 

portanto, objeto de reflexão.  

 Todavia, é pertinente tecer algumas considerações feitas por La Taille (1997) para 

esclarecer as concepções e atitudes da professora B. Quando a docente afirmou 

discordar do construtivismo por achar que esta concepção postula deixar o aluno errar 

sem que seja feita qualquer intervenção no sentido do acerto, na verdade, estava se 

referindo a um procedimento comum de "sonegação de informação" ou de "apologia ao 

erro" que alguns profissionais confundem com construtivismo, talvez até por não 

compreenderem o que de fato seja o construtivismo. Para La Taille, a concepção 

construtivista do erro "não implica a receita pedagógica que reza que nunca se deve dar 

a resposta certa e sempre deixar o aluno encontrá-la por si" (1997, p.41). Tratar o erro 

construtivamente não é "não intervir", mas sim intervir de maneira que o aluno possa 

refletir sobre os seus próprios processos, identificando suas lacunas, refazendo seu 

percurso, reconstruindo seus pensamentos, enfim, é fazer do erro uma fonte de tomada 

de consciência pelo aluno. De acordo com o autor supracitado, "O erro somente terá 

valor no processo de aprendizagem e desenvolvimento. O objetivo é naturalmente o 

acerto" (Ibid p.38). No entanto, a professora B distancia-se dessa concepção por apontar 

o erro e dar a resposta certa para ao aluno copiar, sem explicar suas causas ou indicar 

estratégias para a sua superação. Além disso, a atmosfera de ameaça e tensão gerada 

pelo medo de errar fazia com que os alunos não se arriscassem diante dos outros, não 

expressassem seus pensamentos, não expusessem suas dúvidas, empobrecendo o 

processo avaliativo.   
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 A professora B justificou que cobrava que os alunos acertassem por que "na vida 

eles também serão cobrados". E complementou: "Porque na vida é assim, a gente vai 

chegar lá fora e vai ser cobrado. Se a gente deixa correr solto, o aluno vai se habituando 

aquilo, que qualquer coisa que ele fizer tá bom. Não, qualquer coisa que ele fizer tá 

errado".  Subjaz a essa afirmação, a concepção de que a função social da escola é a 

manutenção do modelo social hegemônico e sua lógica mercadológica que seleciona, 

classifica e exclui, instruindo os indivíduos para se adaptarem a essa realidade perversa.  

Todavia, o compromisso dos Ciclos não é o treinamento de alunos para a sua 

"conformação" a esta realidade, mas sim a formação humana de sujeitos  críticos e 

autônomos, capazes de transformá-la.   

 Para a professora C, o erro "é o princípio do acerto... errou, vamos tentar 

novamente até chegar ao acerto... é a partida para chegada, pro acerto". Aproximava-se, 

assim, da concepção construtivista do erro.  A fala da professora era coerente com o que 

acontecia na sala de aula. De modo geral, quando os alunos erravam a professora pedia 

que lhe dissessem como haviam feito a atividade e indagava-os até que eles 

identificassem as lacunas do seu raciocínio. Outras vezes, explicava a atividade de 

várias formas até que os alunos conseguissem chegar ao resultado esperado. Em alguns 

momentos utilizava-se da maiêutica (LA TAILLE, 1997), ou seja, não dizia claramente 

que houve o erro, mas colocava argumentos que permitia ao aprendiz tomar consciência 

de possíveis problemas na sua argumentação. Como no dia em que a professora 

trabalhava a escrita de bilhetes e uma aluna não escreveu o remetente, em vez de 

apontar o erro, a professora fez a aluna perceber o que era necessário retificar:  

 

 - Professora C: com é que eu vou saber quem mandou esse bilhete 
para mim? O que é que está faltando? 
-Juliana: meu nome. 
- Professora C: Pronto. Vá lá e escreva.  

 
  
  A professora também utilizava a interação entre os alunos como uma forma 

trabalhar os erros. Normalmente pedia que os alunos que acertavam explicassem como 

tinham chegado ao resultado, àqueles que não obtinham sucesso na atividade. Esses 

momentos eram muito ricos, porque a ausência de uma hierarquia entre os alunos 

propiciava uma relação de reciprocidade e cooperação, promovendo um clima 

colaborativo e solidário em que um se sentia responsável pela aprendizagem do outro, 

gerando um processo de mútua educação.   
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 A forma como a professora C lidava com os erros dos alunos, contribuía para 

instaurar um clima de cooperação e participação que favorecia a exposição pelos alunos 

dos seus processos mentais, do seu raciocínio, permitia à professora compreender como 

aprendiam e o que sabiam, favorecendo a consecução de uma avaliação formativa. Visto 

que, "a ação avaliativa abrange justamente a compreensão do processo de cognição, a 

gênese do conhecimento" (HOFFMANN, 2000, p. 21).  

 Em síntese, é possível afirmar que, de forma geral, o planejamento, o ensino e a 

avaliação eram compreendidos como elementos estanques e desarticulados no fazer 

docente. Esta desarticulação contribuía para que a organização do ensino se tornasse 

descontextualizada, desinteressante, homogeneizada e disciplinar. Os educandos não 

eram respeitados em seus ritmos nem em suas necessidades sócio-cognitivas, não 

dispunham, portanto, do tempo e das intervenções necessárias para que evoluíssem no 

seu processo de aprendizagem. Não obstante, as professoras não consideravam a prática 

docente como um dos elementos limitadores da aprendizagem dos alunos e atribuíam a 

"não aprendizagem" dos aprendizes às questões de ordem social ou familiar. Conforme 

descrito nos depoimentos abaixo: 

 

a estrutura familiar interfere 99%.... por que uma vez que há uma 
desestruturação da família, que não há um cuidado com aquele aluno, 
um carinho, uma atenção, uma... digamos assim, um ambiente 
propício  para ele ter uma tranqüilidade mental que é importante 
(PROFESSORA B)            
 

é um problema de ordem social... o principal mesmo é a falta de 
interesse do pai, a falta de cobrança em casa, a falta de interesse deles 
(PROFESSORA C) 
 
eu acho que tem uma coisa social forte... são os alunos que têm 
conflitos familiares.. que têm perdas grandes no seu histórico de vida 
(COORDENADORA)  
 

 
 

 A professora A foi a única que apontou a prática do professor como um fator 

importante para a "não-aprendizagem" do aluno, contudo limitou-se à questão da 

disposição dos docentes para darem aula, sem necessariamente questionar os aspectos 

didático-pedagógicos: 
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 o professor também tem uma grande parcela porque quando você tá 
com condições, bem disposta para dar uma aula o rendimento é outro, 
você tá mais paciente, tá mais entusiasmada.Se você tá mais cansada, 
com problemas, isso tem muita influência (PROFESSORA A).  

 
 

 A meritocarcia também foi um argumento recorrente para justificar as 

"dificuldades" que alguns alunos apresentavam, como se o fato deles não aprenderem 

não tivesse nada a ver com a má qualidade do ensino a eles propiciado, mas sim pela 

sua incapacidade ou desinteresse em aprender. É o que demonstra os depoimentos 

abaixo: 

nós sabemos que a gente se esforça o máximo para ensinar, para eles 
aprenderem, mas a maioria não tá nem aí (DIRETORA); 
 
se eles não se apropriam é porque alguma deficiência em algumas 
áreas eles tem. Eles não têm é o diagnóstico, mas que eles têm a 
deficiência, têm. Aquela menina mesmo... Juliana, menina, ali é 
difícil viu? (PROFESSORA A);  
 

  depois dizem que o professor não ensina, mas eles só querem saber 
de baderna. Ficam brincando na hora da atividade, aí depois a culpa é 
do professor (PROFESSORA B).   
 

 Subjaz a estas falas, a tentativa de desresponsabilização do professor pelo fracasso 

escolar, e a culpabilização dos alunos – seja pelo seu patrimônio genético ou cultural - 

pelos seus insucessos. É fato que o fracasso escolar é um processo complexo que não 

admite explicações simplistas e minimalistas, ao contrário exige a compreensão dos 

diversos fatores que, articulados, atuam no cotidiano da escola, dentre eles: a má 

qualidade da formação dos professores, a falta de condições de trabalho, o baixo salário 

dos profissionais da educação, a precariedade da estrutura física das escolas, o grande 

quantitativo de alunos por sala, a falta de tempo para o professor planejar, organizar e 

avaliar a prática docente, etc. Todavia, se, por um lado, a responsabilidade pelo 

insucesso do aluno não pode ser imputada apenas ao professor, por outro, não se pode 

eximir o docente de sua responsabilidade para com a aprendizagem do educando.  

 Na acepção de Perrenoud (2000) não se deve desconsiderar as diferenças 

biológicas, psicológicas, culturais, econômicas e sociais dos alunos. Todavia, estas 

diferenças "extra-escolares" não se transformam em desigualdades de aprendizagem a 

não ser na maneira particular do funcionamento do ensino de tratar as diferenças. 

Assim, um sistema educacional que oferece a cada um dos alunos as mesmas condições 
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de aprendizagem, apenas constata as diferenças e reforça-as, tornando o êxito escolar 

desigual e reproduzindo as desigualdades sociais.  

 Além disso, para o referido autor, mecanismos como a reprovação escolar ou o 

apoio pedagógico fazem com que a escola não pense realmente sobre as diferenças, 

apenas trate seus efeitos, instituindo uma atmosfera de "indiferença às diferenças". 

Portanto, lidar com as diferenças sócio-cognitivas dos aprendentes, propiciando 

atividades de ensino que, por um lado, sejam condizentes com suas necessidade de 

aprendizagem e, por outro, sejam desafiadoras, interessantes, mobilizadoras, é 

responsabilidade do professor. É indispensável que ele reconheça seu papel na formação 

do educando e se comprometa tanto com a aprendizagem do aluno, quanto com a 

qualidade da sua prática, tomando-a como objeto de reflexão. De acordo com 

Hoffmann: 

 a otimização do espaço de aprendizagem é, portanto, de natureza 
avaliativa, pois é compromisso do professor organizar atividades 
graduais adequadas ao interesse e possibilidades do grupo, bem como 
de prestar ajuda a cada um dos alunos, ajustando suas intervenções 
aos progressos e obstáculos individuais (2005, p.94).         
 

 As explicações apresentadas pelas docentes para justificar o insucesso dos alunos, 

bem como as observações das intervenções pedagógicas, demonstraram que há a 

ausência de uma postura reflexiva das professoras em relação a sua prática e, bem 

assim, uma falta de compromisso das mesmas, sobretudo das professoras A e B, para 

com a aprendizagem dos alunos. Tais posturas comprometem sobremaneira a prática 

avaliativa, uma vez que, "o principal instrumento de toda avaliação formativa é, e 

continuará sendo, o professor comprometido em uma interação com o aluno" 

(PERRENOUD, 1999, p.81). Resta, então, compreender como a avaliação da 

aprendizagem estava se efetivando no cotidiano da escola.  

 

 

   

4.4. A PRÁTICA AVALIATIVA   
  

 A política de Ciclos tem como um de seus fundamentos a concepção de que todos 

podem aprender desde que sejam respeitados os seus ritmos e os seus percursos de 

aprendizagem. Nessa lógica, é dever da escola garantir oportunidades de aprendizagem 
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adequadas aos níveis social, cultural, econômico, cognitivo, emocional, de cada 

educando, a fim de que todos se desenvolvam enquanto seres humanos. Com isso, a 

avaliação ganha novas dimensões, uma vez que passa a ser concebida como o 

acompanhamento dos percursos individuais de aprendizagem, com vista a aproximar o 

planejamento e o ensino das necessidades discentes. Este acompanhamento se dá 

através de um processo contínuo e sistemático de coleta de informações, registro, 

reflexão e tomada de decisão no sentido de promover as ajudas necessárias para que o 

aluno seja incluído no processo educativo. Nesse sentido, o objetivo dessa secção é 

desvelar as práticas avaliativas vivenciadas no interior da escola. Para tanto serão 

abordados os seguintes aspectos: Concepção e função da avaliação; acompanhamento 

dos alunos na sala de aula; Instrumentos e formas de registro; Conselho de Ciclo; 

comunicação dos resultados aos pais.        

 

 

4.4.1 Concepção e funções da avaliação  
  

 De modo geral, as professoras definiram a avaliação como uma ação contínua, 

realizada durante "todos" os momentos na sala de aula, através da observação de "tudo" 

o que os alunos faziam ou produziam. Conforme é possível identificar nas falas abaixo:    

  

tem que ser diária, direto, tudo que a gente faz tá avaliando. O dia-a-
dia da gente é avaliando. Quando a gente olha, já tá avaliando, 
quando conversa, já tá avaliando... a gente tem que tá sempre 
avaliando (DIRETORA);  
 
a avaliação pra mim é uma coisa muito ampla... não é simplesmente 
alguns momentos, é o dia-a-dia mesmo. Todos os momentos na sala 
de aula a gente tá avaliando tudo, nas atividades, nos jogos, no dia-a-
dia mesmo, no que o aluno responde, no que ele brinca. Tudo 
envolve a avaliação (PROFESSORA B); 
 
é o processo que a gente vai observar o que a criança construiu... se 
dá de várias formas... observação contínua em sala de aula, ou através 
de um exercício, ou através de uma explanação que o aluno fizer em 
sala, de qualquer colocação que ele fizer diante dos conteúdos que a 
gente ta trabalhando (PROFESSORA C).  

 
  
 
  As concepções acima apresentadas demonstram que houve uma modificação no 

discurso em relação à avaliação, numa tentativa de aproximação com as diretrizes 
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normativas e com as teorias pedagógicas mais recentes, talvez até, em decorrência dos 

encontros de formação continuada oferecidos pela Rede Municipal de Ensino.  Todavia, 

as professoras apresentaram concepções muito abrangentes da prática avaliativa, como 

se o fato de ser contínua, fizesse da avaliação um processo formativo.  

 Na verdade, toda avaliação formativa é contínua, mas nem toda avaliação contínua 

é formativa. O importante não é a quantidade de informações coletadas, mas a qualidade 

dessas informações em relação aos objetivos educacionais e o uso que se faz delas, no 

sentido de contribuir para que o aluno seja incluído no processo educativo e que 

avancem no seu percurso de aprendizagem.  Sobre esta questão Perrenoud reitera:  

 

nem toda avaliação contínua pretende ser formativa. Em uma classe 
comum, muitas intervenções do professor, baseadas em uma 
apreciação realista da situação, não têm por objetivo principal 
contribuir diretamente para a progressão das aprendizagens ( 1999, p. 
80).  

 
  
 Outra característica da avaliação formativa é que as informações sejam 

sistematicamente registradas e, posteriormente, constituam objeto de reflexão do 

professor. O que seria inviável fazer se o professor avaliar "tudo", em "todos" os alunos, 

"todo" o tempo. Na compreensão de Hoffmann (2005), em muitas circunstâncias é 

impossível acompanhar as estratégias de aprendizagem de todos os alunos, todo o 

tempo. Assim, para a referida autora, quando o docente relata avaliar o aluno em todos 

os momentos, na prática, pode estar realizando "observações esporádicas, intuitivas, de 

caráter não intencional, centradas nos alunos que chamam mais atenção e/ou nas 

atividades programadas pelo professor" (Ibid, p. 82). Esta afirmação pôde ser 

corroborada nas observações de aula, nas quais não se observou a utilização do diário de 

classe para que as professoras anotassem informações referentes ao desenvolvimento 

dos alunos, demonstrando que as mesmas, confiavam apenas na memória ou na intuição 

para armazenarem estas informações37.   

 A professora A declarou se "prender" à avaliação diagnóstica, posto que, "A 

avaliação diagnóstica vê o aluno... até ele chegar àquela resposta... a gente procura ver... 

desde que você deu aquela aula, como é o desempenho dele, como foi que ele chegou a 

dar aquele tipo de resposta" (PROFESSORA A). A docente demonstrou-se 

contraditória. Ao mesmo tempo em que tentava apresentar a avaliação como o 

                                                 
37 Esta questão será retomada na secção referente aos instrumentos e formas de registro.  
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acompanhamento do processo de aprendizagem, na sua fala, enfatizava mais as 

respostas dos alunos. Demonstrando ter um conhecimento superficial do que seja, de 

fato, a avaliação diagnóstica, que, segundo Luckesi, "é um instrumento de compreensão 

do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões 

suficientemente satisfatórias para que possa avançar no seu processo de aprendizagem" 

(1998, p.81).      

 Esta contradição ficou ainda mais evidente quando a referida professora afirmou 

que a função da avaliação "é dar uma resposta daquilo que você tá tentando passar pro 

aluno, aquele conteúdo, aquela matéria. É você ver o que é que daquilo tudo... de toda 

aquela aula que você deu pra ele... se ele aproveitou aquele conhecimento" 

(PROFESSORA A).  A fala da docente remete ao paradigma positivista – alicerce do 

sistema de seriação - que compreende a aula como uma transmissão de conteúdos, a 

aprendizagem como a acumulação destes conteúdos e a avaliação como a verificação da 

aprendizagem. Enquanto o paradigma Sócio-histórico - que fundamenta o Sistema de 

Ciclos – concebe o ensino como uma construção conjunta de significados, a 

aprendizagem como a construção do conhecimento pelo aluno e a avaliação como o 

acompanhamento desses processos.  

 A professora B afirmou que a avaliação tem a função de "ver em que nível o aluno 

tá e a partir daí procurar trabalhar com ele de onde ele está... além de direcionar o 

trabalho do professor, serve também para orientar o aluno", aproximando-se da função 

reguladora da avaliação (SILVA, 2004), cujo intuito é promover situações didático-

pedagógicas mais condizentes às reais necessidades dos alunos, bem como conscientizar 

o próprio educando de sua trajetória de aprendizagem, favorecendo a sua auto-

regulação.   

 A professora C apresentou uma opinião semelhante a da professora B, ao afirmar 

que "é através da avaliação que a gente pode rever todo o processo, retornar, ou 

adiantar, ou avançar no processo de construção das competências". Assim, na fala das 

docentes, a avaliação emerge como um importante elemento para repensar o ensino e 

aproximá-lo das necessidades de aprendizagem dos educandos, como prevê a sua 

dimensão formativa.  

 Todavia, havia uma incoerência entre o discurso das professoras e a prática na sala 

de aula.  Conforme foi relatado na secção anterior, a professora B organizava suas aulas 

de forma improvisada com base nas atividades do livro didático e através de exercícios 

mecânicos, repetitivos e padronizados, o que permite inferir que a avaliação não estava, 
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de fato, sendo usada para que a professora repensasse sua prática, nem tampouco para 

aproximá-la dos níveis sócio-cognitivo dos aprendentes. Da mesma forma, a professora 

C relatou que organizava o ensino com base no planejamento diário que realizava em 

outra instituição, do que se supõe que a docente não utilizava as informações advindas 

da avaliação para re-planejar sua prática.  

 Além da função reguladora, Silva (2004) aponta ainda a função diagnóstica e 

prognóstica da avaliação, pela qual se mapeia as histórias de vida dos educandos, seus 

saberes, suas experiências, suas formas de aprender, para que o trabalho pedagógico 

seja significativo para os aprendentes. Visa conhecer o aluno para aproximar o ensino 

das suas reais necessidades. Todavia, o que se percebeu na escola foi a realização de 

testes de sondagem com a intenção de verificar o nível de aprendizagem do educando 

para classificá-los nos grupos dos "pré-silábicos", "silábicos" e "alfabéticos" do projeto 

"Aprendendo com Alegria". Esta prática, apontada pelas docentes como um 

diagnóstico, na realidade, tinha uma função classificatória e não diagnóstica. Hoffmann 

(2005) corrobora ao afirmar que práticas tradicionais de sondagem revelam, muitas 

vezes, ações que se destinam a agrupar alunos por graus de dificuldade em relação a 

padrões pré-estabelecidos. Para a autora, estas ações têm natureza classificatória e 

"podem trazer enormes prejuízos aos educandos, pois, através dessas práticas, criam-se 

preconceito a respeito dos alunos que podem afetar todo o seu ano escolar" (Ibid, p.86). 

Na acepção de Silva (2004) o uso da avaliação para classificar os alunos e organizá-los 

em grupos de fracos, médios e fortes, tem contribuído para a "institucionalização de 

práticas de discriminação e de exclusão dos aprendentes".  

 Apesar das professoras apresentarem concepções coerentes com a perspectiva 

formativa da avaliação, as práticas docente e pedagógica pareciam não ter superado as 

intenções classificatórias e seletivas da avaliação tradicional. Assim, as práticas 

discriminatórias e excludentes não se restringiam às divisões dos grupos para a 

execução do projeto, mas também estavam presentes no interior da sala de aula, na 

relação direta entre o professor e aluno, na forma como a docente acompanhava ou não 

o desenvolvimento do educando, como se verá ma se secção seguinte. 

 

 

4.4.2 – Acompanhamento aos alunos na sala de aula   
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 Do ponto de vista oficial, a organização curricular por Ciclos contempla o 

percurso individual de aprendizagem do aluno, com isso, a avaliação assume novos 

sentidos e passa a ser concebida enquanto "processo de acompanhamento didático-

pedagógico, representa, na prática, a possibilidade dialógica de compreensão de como o 

aluno aprende e de como ele poderia aprender" (RECIFE, 2003 p. 153). Favorecendo a 

criação de seqüências didáticas que atendam às necessidades particulares de cada 

aprendiz.  

 Para acompanhar os alunos, a professora A normalmente circulava pela sala com 

as mãos para trás a fim de verificar quem estava fazendo as atividades e falava frases de 

tipo: "eu vou passar para ver quem está fazendo, quem começou". A docente perguntava 

constantemente se os alunos já haviam acabado: "Acabou Fábio? Ai meu Deus do céu, 

não saiu do canto Fábio?". Apressava-os dizendo que só iam sair para o recreio depois 

que copiassem a tarefa ou que ia "passar o visto": "Daqui a pouco eu vou passar o visto 

no caderno de Bernardo e de Bianca e não vai ter nada pronto". Depois de um certo 

tempo a docente pegava uma caneta e passava pelas bancas dando o visto nos cadernos. 

É importante destacar que, na maioria das vezes, a professora dava o visto quando os 

alunos ainda estavam copiando o enunciado das questões, sem que eles tivessem sequer 

começado a responder. O que demonstra que esta atitude da professora tinha fins 

burocráticos e não pedagógicos de acompanhar a forma como os alunos realizavam a 

atividade.  

 A professora B entrava na sala, passava um exercício no quadro e depois se 

sentava em uma banca em frente à porta para que os alunos não saíssem da sala.  

Permanecia nessa banca a maior parte da aula, quando falava, era para reclamar com os 

alunos, mandando-os "sentarem", "ficarem quietos", "calarem a boca", "copiarem a 

tarefa" e em todo momento perguntava "quem já tinha terminado". Quando algum aluno  

ia até a professora para tirar alguma dúvida ela era ríspida e mandava que eles 

voltassem a sentar. Como no diálogo abaixo:  

 

Roberto - Tia me ensina. 
Professora B - Não, vá responder. Você tem preguiça de 
pensar  

 

  Algumas vezes, quando percebia que a maior parte dos alunos havia acabado de 

copiar a tarefa, a professora B se levantava e folheava o caderno dos discentes que ainda 

estavam copiando, apenas para ver onde eles estavam, mas não os ajudava. Ao 
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contrário, eles normalmente eram humilhados. Como aconteceu quando a professora 

folheou o caderno de uma aluna para verificar se faltava muito para ela acabar a cópia, 

"Deixa eu ver uma coisa aqui. Também, nem adianta, não tem compreensão. Fez só o 

começo não foi?".  Infere-se, assim, que a professora não acompanhava os percursos de 

aprendizagem dos alunos, interessava-se apenas em verificar se concluíam ou não a 

atividade.    

 Para Perrenoud (1999) a avaliação formativa apresenta-se sobe a forma de 

regulações interativas, ou seja, de uma observação e de uma interação em tempo real, 

indissociáveis das intervenções didáticas propriamente ditas. Estas regulações podem 

incidir diretamente na aprendizagem, intervindo nos funcionamentos intelectuais dos 

alunos centrados em uma atividade. Ou podem ser regulações indiretas que agem sobre 

as condições de aprendizagem: motivação, participação, ambiente, situação didática. 

Ainda segundo o autor, as "regulações interativas sobrevêm ao longo de todo o processo 

de aprendizagem. É baseada na comunicação contínua entre professores e alunos" (Ibid. 

p.106). Pode-se afirmar, portanto, que as práticas das professoras A e B não constituíam 

uma observação formativa, uma vez que não havia regulação, nem da aprendizagem, 

nem no ensino.  

 As atitudes das docentes coadunam-se, sim, a uma perspectiva tradicional da 

avaliação, na qual, segundo Hoffmann (2005), há uma grande preocupação com o ritmo 

dos alunos em relação às atividades propostas. Visto que, o que está em jogo é o 

controle do professor para que todos façam a tarefa ao mesmo tempo e cheguem à 

mesma resposta. Permanece a lógica da verificação em detrimento do acompanhamento 

da aprendizagem. Ainda de acordo com a autora, na concepção tradicional da avaliação: 

 

Na realização das atividades o professor centra-se no fazer/não fazer 
genérico, ao invés de observar estratégias de aprendizagem do aluno: 
Como fez? Por onde começou? O que lhe significou o obstáculo? 
Como o superou? Pediu ajuda a quem? Que hipóteses e dúvidas 
surgiram? (HOFFMANN, 2005, p. 97). 
 

  
Um dado relevante sobre esta questão é que frequentemente as docentes  utilizam 

o grande quantitativo de alunos por turmas para justificar a impossibilidade de realizar 

um acompanhamento individualizado das aprendizagens. No entanto, na escola 

observada, este argumento não poderia ser utilizado pelas professoras, visto que as salas 
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das professoras A e C havia uma média de 20 alunos e que na turma da professora B 

este número era ainda menor, com uma média de dez alunos por aula.  

 A professora C era a que mais se aproximava das regulações interativas 

(PERRENOUD, 1999). A docente andava pela sala constantemente, observava os 

alunos realizando as tarefas, sentava-se ao lado deles para ajudá-los quando era 

necessário. Ao observar que um aluno havia errado, perguntava como ele havia chegado 

àquela resposta, para compreender seus mecanismos de raciocínio e só então intervir. 

Fazia regulações diretas nas formas como os alunos pensavam e, na maioria das vezes, 

os alunos conseguiam chegar, por meios próprios, à resposta desejada. Nitidamente, 

havia uma preocupação da professora em relação às aprendizagens dos discentes, ainda 

que o ensino ocorresse de forma homogênea.  

 Nesse contexto, tornam-se pertinentes as considerações de Perrenoud (1999) 

quando este autor afirma que uma diferenciação sistemática do ensino parece ainda não 

ser compatível com as condições de trabalho da maior parte das escolas de massa. 

Portanto, quanto mais a avaliação formativa estiver atrelada a pedagogias fortemente 

diferenciadas, mais ficará restrita a escolas experimentais ou classes-piloto. Dessa 

forma, o autor propõe uma concepção mais ampla da avaliação, considerando como 

formativa "toda prática de avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar as 

aprendizagens em curso, qualquer que seja o quadro e qualquer que seja a extensão 

concreta da diferenciação do ensino" (PERRENOUD, 1999, p. 78). É nesse sentido que, 

das professoras observadas, a professora C era aquela que mais se aproximava de uma 

avaliação formativa. Isto porque, apesar de não diferenciar o ensino, a referida 

professora acompanhava continuamente os percursos dos alunos, promovendo uma 

regulação interativa e contribuindo para a otimização das suas aprendizagens.     

 Perrenoud (2000) alerta, também, que nenhuma pedagogia é totalmente 

indiferenciada. Sempre há uma parcela de diferenciação em uma ação pedagógica, ainda 

que ela não seja intencional. Muitas vezes, sem ter consciência, os professores se 

interessam por aqueles alunos com quem que se identificam, que respondem mais 

rápido, que são bem comportados, investindo grande parte do tempo em intervenções 

direcionadas a estes discentes, tendem, assim, a "favorecer os favorecidos". Em 

contrapartida, os alunos que apresentam resistência em participar das atividades, que 

demoram a realizá-las, que tem dificuldades, que conversam, são vistos pelos 

professores como um estorvo e muitas vezes os docentes economizam seus 
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investimentos nestes aprendizes, prejudicando-os ainda mais. Sobre esta questão o autor 

reitera: 

a intervenção junto a um aluno em dificuldade pode ser vivenciada 
como uma relação conflitual, uma empreitada incerta, em suma, uma 
experiência pouco gratificante. O professor pode ter a impressão de 
estar trabalhando por nada, de "chocar-se contra uma parede", de 
"carregar um peso morto". Como poderia tratar da mesma maneira os 
alunos que aguçam o sentido de sua profissão e aqueles que fazem 
dela um calvário? (PERRENOUD, 2000, p. 27).      

 

 Este processo de "diferenciação selvagem" (PERRENOUD, 2000) foi observado 

com freqüência na sala das professoras A e B. Na turma da professora A, os alunos que 

apresentavam um ritmo mais lento de aprendizagem eram visivelmente preteridos pela 

professora. Muitas vezes, eles não faziam as atividades, não participavam da aula, mas a 

professora não se aproximava deles para ajudá-los. Em alguns momentos se dirigia a 

estes alunos apenas para mandar que copiassem a tarefa, mas não fazia qualquer 

intervenção no sentido de contribuir para a aprendizagem dos mesmos. A docente 

atribuía a dificuldade desses alunos a alguma deficiência não diagnosticada, "fora os 

especiais, tem esses alunos que tem essas dificuldades, que não são considerados... não 

são diagnosticados" (PROFESSORA A). Este juízo de valor fazia com que a professora 

achasse estes discentes incapazes de aprender e, com isso, não se comprometia com seu 

desenvolvimento.  

  Um caso especial da professora A, era o aluno Bernardo. Já no primeiro dia de 

observação, a professora falou que ele não sabia ler porque tinha um "bloqueio na 

leitura". Durante uma aula em que cada aluno deveria ler uma parte do texto escrito no 

quadro, na vez de Bernardo, ele disse que não sabia ler e, em vez da professora ajudá-lo 

na leitura, pediu que o aluno seguinte lesse. Ou seja, se o aluno não sabia ler, continuou 

sem saber, sem que fosse feito nada pela professora para que esta situação fosse 

modificada. Após a conclusão da atividade, a professora fez o seguinte comentário, em 

voz alta, sobre Bernardo: "ele é tão bom em matemática, mas na leitura ele tem esse 

bloqueio, e na medida em que ele vai criando resistência, ele não vai conseguir... ele lê 

mas não entende o que está lendo, copia, mas não entende".  Mas, talvez não fosse o 

aluno quem tivesse resistência e achasse que não iria conseguir, e sim a professora que 

achava que ele não tinha essa capacidade e não lhe oportunizava situações de 

aprendizagem.  
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 Isto pôde ser confirmado durante a observação de um encontro do projeto 

"Aprendendo com Alegria". Neste projeto, Bernardo ficou na sala dos "silábicos", na 

turma da professora C. No primeiro encontro, a professora C fez a leitura de uma estória 

e, em seguida, pediu que cada aluno lesse um trecho do livro. Quando chegou a vez de 

Bernardo, ele, novamente, disse que não sabia ler, mas em vez de passar para o aluno 

seguinte – como fez a professora A - a professora C insistiu que ele lesse, disse que ele 

conseguiria, que era muito inteligente e o aluno conseguiu ler, ainda que com alguma 

dificuldade. E foi assim também na realização das tarefas. Na sala da professora A, 

Bernardo não fazia nenhuma atividade, já na turma da professora C, ele era quase 

sempre o primeiro a acabar, fazia tudo com vontade e normalmente recebia um elogio 

como forma de incentivo. O que demonstra que o "insucesso" desse aluno na sua 

aprendizagem não se devia a uma incapacidade sua em aprender, mas sim à ausência de 

oportunidades de aprendizagem, em decorrência de um juízo de valor negativo da 

professora A em relação a ele.   

 Posturas discriminatórias e excludentes ocorriam com freqüência na sala da 

professora B. Os alunos que apresentavam um ritmo mais lento de aprendizagem eram 

isolados pela própria professora para que não atrapalhassem o desempenho dos outros 

educandos: "Everaldo sai de junto de Jorge. Tu faz bem direitinho e ele fica 

atrapalhando"; "Renata eu quero que você saia de perto de Catarina, que Catarina é 

muito atrasada nas tarefas".  

 Além desses comentários desabonadores, estes discentes eram excluídos da "aula" 

e ficavam a maior parte do tempo, sozinhos, sem realizar as atividades. Segundo a 

professora, alguns destes educandos não faziam as atividades porque eram "dispersos", 

"mal comportados" ou tinham "alguma deficiência". É o caso, por exemplo, de Janaína, 

que a professora B dizia "não ter jeito" porque possuía um "distúrbio": "Janaína a gente 

sabe que é um distúrbio. Os outros trelam, mas pelo menos cumprem a obrigação".  No 

entanto, em vez da professora tentar ajudar a aluna, passava as aulas sem se aproximar 

da mesma. Normalmente só no final do horário a docente se dirigia à aluna, mas, 

mesmo assim, apenas para repreendê-la por demorar a copiar: "Janaína já copiou a 

tarefa? Eu aqui esperando, e tu aí esperando a bezerra passar"; "Terminasse Janaína? 

Toda vez eu tenho que parar minha vida por causa dessa menina"; "Janaína nem 

começou. Tá pensando que vai largar hoje". Mesmo sem destinar qualquer tipo de 

atenção ou ajuda à aluna, a professora exigia que ela ficasse após o final da aula até 

acabar de copiar a tarefa. Assim, diariamente, Janaína passava todo o período da aula 
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sem realizar nenhuma atividade e quando todos iam embora, inclusive a professora, 

aluna permanecia na sala concluindo a cópia do exercício.  

 Outro exemplo relevante era o aluno Felipe da professora B. Na sala da referida 

docente o aluno passava a maior parte do tempo brincando, não se sentava, não fazia a 

atividade e a professora o chamava todo o tempo de "mal educado", "teimoso" e 

mandava-o, em vão, copiar a tarefa. Passava-se a aula toda nesse processo: a professora 

dizendo que o aluno copiasse e o aluno correndo pela sala, respondendo à professora, 

Um dia, inclusive, ele chegou a agredir a docente com um pontapé. Comumente, 

quando chegava ao final do horário, a professora dizia que Felipe só sairia da sala 

quando acabasse de copiar a atividade, em alguns minutos, o aluno copiava tudo e ia 

embora. Ou seja, ele não deixava de fazer a atividade porque tinha algum "problema" de 

"falta de concentração" ou "hiperatividade", como a professora dizia, mas sim porque 

não tinha interesse em realizar as atividades propostas pela docente. 

 O mais surpreendente aconteceu quando Felipe participou do projeto "Aprendendo 

com Alegria", na sala dos "silábicos", na turma da professora C. Nos encontros 

observados, o aluno participava ativamente das aulas, beijava a professora, se 

empenhava na realização das atividades, normalmente as concluía durante o período da 

aula. Enfim, parecia outra criança. Supõe-se que a mudança de atitude do aluno entre 

uma sala e outra se deveu ao tratamento dispensado pela professora C aos alunos. Como 

já foi relatado, a referida docente tratava os aprendizes de modo mais afetivo, dava mais 

atenção às suas necessidades, tentava ajudá-los, escutava-os, exigia sua participação nas 

aulas, com isso, os alunos se sentiam sujeitos do processo de ensino e aprendizagem e 

se envolviam durante sua realização.  

 Dessa forma, o que estava implícito nas atitudes das docentes A e B era a lógica 

da homogeneidade, na qual as diferenças nas trajetórias de aprendizagem, são 

confundidas com dificuldades e acabam gerando atitudes de discriminação e exclusão, 

conforma denuncia Hoffmann, 

 

É necessário não considerar diferenças como dificuldades, mas com 
rumos individuais, jeitos diferentes (corretos e lógicos) de pensar, 
reações individuais ao convívio em grupo, concepções prévias, e 
muitas outras manifestações diferentes e naturais entre seres 
humanos. Se nos referirmos a diferenças como dificuldades, 
retrocedemos a ações classificatórias, de procurar ajustar trajetórias 
individuais dos alunos a trajetória padrão do grupo. Quem é diferente, 
nessa visão, tende a ser discriminado (2005, p.103).    

 



 198

 Mediante o exposto, constatou-se que a eliminação da avaliação tradicional não 

foi suficiente para que a lógica da classificação, da estigmatização e da exclusão fosse 

substituída pela lógica do respeito às diferenças e da inclusão de todos os alunos no 

processo de ensino e aprendizagem, como pressupõe o Sistema de Ciclos.  

 Para tentar compreender este processo, tornam-se elucidativas as considerações de 

Fernandes e Freitas (2006) acerca dos aspectos formais e informais da avaliação. Na 

concepção desses autores, o professor não avalia apenas os conhecimentos acadêmicos 

dos estudantes, mas também os seus comportamentos e seus valores e atitudes. Os 

conhecimentos, de modo geral, são avaliados formalmente - através de provas, trabalhos 

– e geram um resultado palpável, por meio de notas ou conceitos. Já os demais aspectos 

são avaliados informalmente, no dia-a-dia, durante as aulas, nas conversas com os 

estudantes. É no âmbito informal da avaliação que estão os juízos de valor.  

 Segundo estes teóricos, no cotidiano da sala de aula, as várias situações 

vivenciadas por professores e alunos vão propiciando a emergência permanente de 

juízos de valor, tanto do professor em relação ao aluno, quanto do aluno em relação ao 

professor. Estes Juízos acabam por conformar imagens e representações entre 

docente/discente e discente/discente e podem interferir tanto positivamente quanto 

negativamente na dinâmica da sala de aula. Normalmente, os professores tendem a 

orientar suas estratégias didáticas em função de seus juízos de valor sobre os estudantes, 

com isso, quando um juízo de valor negativo passa a nortear a ação docente "há um 

contínuo prejuízo do estudante, pois o preconceito que se forma sobre ele termina por 

retirar as próprias oportunidades de aprendizagem do estudante" (Ibid, p. 124). Além 

disso, esses juízos de valor muitas vezes são expressos publicamente durante as aulas e 

acabam por afetar negativamente a auto-imagem do educando, retirando do aluno a 

motivação para aprender.  Nesse contexto, segundo os autores, os resultados das 

avaliações formais tendem apenas a confirmar os resultados da avaliação informal e de 

uma relação professor/aluno mal sucedida. Para Fernandes e Freitas, 

 

mesmo nas situações de organização curricular baseada em ciclos e 
em progressão continuada, o fato de se eliminar o poder de 
reprovação dos instrumentos avaliativos não significa que não esteja 
havendo avaliação. Tanto os ciclos quanto a progressão continuada 
permanecem fazendo uso de técnicas informais de avaliação inerentes 
ao processo de ensino e aprendizagem que podem até ser mais 
perversos que as próprias provas formais, quando usadas com 
propósitos classificatórios e excludentes (2006, p.124).  
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 Assim, os juízos que as professoras A e B formavam sobre os seus alunos serviam 

para classificá-los entre: "fracos" e "fortes"; "sabidos" e "deficientes"; "pré-silábicos", 

"silábicos" e "alfabéticos"; "trelosos" e "obedientes"; "bons" e "maus";  e acabavam por 

configurar os investimentos que as docentes faziam em uns alunos, bem como a 

ausência de acompanhamento destinado a outros, do que decorria um processo de 

exclusão subjetiva (FREITAS, 2003), no interior da sala de aula.  

 Contudo, Fernandes e Freitas, afirmam que "se os juízos de valor é algo inerente 

ao ser humano, o uso que é feito de tal juízo com o objetivo de classificar e excluir, não 

é" (2006, p.123). A professora C, por exemplo, em poucos momentos também exprimiu 

juízos de valor negativos referentes a alguns alunos, como: burrinha, desatento, 

brincalhão, desligada, etc. Porém, estes comentários eram feitos apenas para a estagiária 

sem que os outros alunos os escutassem, e, além disso, a professora procurava dar 

atenção individualizada a todos, mesmo àqueles que considerava terem "dificuldade". 

Dessa forma, a despeito dos juízos de valor negativos que construía, a professora C ao 

menos buscava incluir todos os alunos no processo de ensino e aprendizagem.      

 

      

4.4.3 Instrumentos e Forma de registro  

 

 No concernente aos instrumentos avaliativos as docentes apresentaram respostas 

semelhantes e afirmaram avaliar os alunos através das "tarefas diárias da sala de aula", 

de "jogos", de "brincadeiras", de "trabalhos em grupo" e atividades extra-classe, como 

"aula-passeio", "feira de conhecimento" e "trabalho de campo". Todas as professoras 

revelaram, ainda, que faziam uma "ficha de verificação" para observar o rendimento dos 

alunos. 

- Às vezes eu gosto de fazer... uma vez no mês ou de quinze em 
quinze dias... uma atividade que seja no quadro mesmo, eles 
copiando no caderno, ou então em uma ficha mimeografada 
(PROFESSORA A) 
 
- A gente pode fazer uma fichinha de verificação, a gente entrega pra 
eles, observa... mas sem data... isso é continuamente (PROFESSORA 
C).  
 
- Eu faço... umas três ou quatro vezes por ano, mas pra avaliar o 
geral... mas não considero como avaliação mesmo, de colocar nota 
(PROFESSORA B). 
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 No depoimento acima, a professora B demonstrou ter uma concepção restrita da 

avaliação, confundindo o processo avaliativo com o ato de atribuir uma nota. Além 

disso, não soube precisar os aspectos que seriam avaliados nestas fichas, apresentando a 

avaliação de forma genérica, o que facilita a ocorrência de arbitrariedades e 

imprecisões.   

 Na sala da professora A, foi observada a aplicação de uma dessas fichas. A 

professora entrou na sala e disse que "primeiro eles iriam fazer o exercício". 

Imediatamente os alunos se sentaram e a professora distribuiu uma folha mimeografada 

para cada aluno com uma cruzadinha impressa. Em seguida, a professora pediu que 

cada um colocasse seu nome na ficha e leu o enunciado da questão. Depois, sentou-se 

ao birô e ficou observando, de longe, os alunos fazerem a atividade. Houve um 

momento em que um aluno foi até a professora para tirar uma dúvida, a docente 

imediatamente disse: "vá fazer, vá fazer. Eu não vou responder não". O curioso era que, 

durante as aulas, a professora constantemente dava as respostas para os alunos, mas no 

momento da prova eles tinham que saber responder sozinhos. Na medida em que iam 

acabando, os alunos entregavam a folha à professora, que as colocava em cima do birô. 

É interessante ressaltar que o comportamento dos alunos neste dia foi diferente de todas 

as outras aulas observadas. Todos sentaram sem que a professora precisasse pedir, 

permaneceram em silêncio, fizeram a atividade e concluíram-na no tempo estipulado 

pela docente. O que demonstra que eles estavam habituados a este procedimento, bem 

como estavam condicionados a sua realização. Nitidamente, consistia em um processo 

de verificação do rendimento dos alunos, sem qualquer finalidade pedagógica.        

    Os instrumentos avaliativos são os dispositivos utilizados pelos educadores para 

coletar informações referentes às aprendizagens discentes e aos efeitos da ação docente. 

Sua elaboração e aplicação estão diretamente atreladas à natureza dos objetivos 

educacionais e às finalidades da avaliação. Dessa forma, a discussão sobre instrumentos 

não é uma questão técnica, mas, sobretudo, política dos fins a que servem. O objetivo 

dos Ciclos é a formação integral do educando e a inclusão de todos os alunos no 

processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, a finalidade da avaliação que se 

pretende formativa é conhecer a forma como os alunos aprendem, o que eles sabem e o 

que lhes falta saber para atingir os objetivos educacionais, no intuito de ajudá-los nesse 

percurso. Logo, os instrumentos precisam fornecer informações que contribuam para 

esses fins. 
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 Para Zabala (1998) a formação integral pressupõe um currículo que contemple não 

só os conteúdos factuais, mas também os conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais. Ainda segundo esse teórico, cada um desses conteúdos requer formas 

diferentes de avaliar e instrumentos adequados a sua natureza. A prova seria pertinente 

para avaliar os conteúdos factuais, mas seria ineficiente para observar os demais 

conteúdos curriculares. Nesse contexto, o autor sugere a utilização de debates, trabalhos 

em grupo, elaboração de situações problema, exposições, diálogos, em fim, uma 

diversidade de atividades complexas e conflitantes, o menos artificializadas possível, 

que permitam ao professor observar: 1) o que os alunos entenderam, assim como a sua 

capacidade para utilizar convenientemente os conceitos aprendidos – conteúdos 

conceituais; 2) até que ponto os alunos sabem dialogar, debater, trabalhar em equipe – 

conteúdos procedimentais; 3) suas opiniões e atuações nas atividades promovidas – 

conteúdos atitudinais. Nesse sentido, Zabala revela que "o meio mais adequado para nos 

informarmos do processo de aprendizagem e do grau de desenvolvimento das 

competências que os meninos e meninas alcançaram constitui na observação sistemática 

de cada um deles nas diferentes atividades e tarefas" (1998, p.209). 

 Todavia, ao afirmarem observar os alunos nas "atividades do dia-a-dia", as 

professoras A e B demonstraram avaliar os alunos através de exercícios repetitivos e 

estereotipados que, além de não respeitarem a natureza dos objetivos e conteúdos 

educacionais, não possibilitavam aos alunos: pensarem de forma reflexiva; construírem 

suas hipóteses; utilizarem seus conhecimentos prévios na realização das atividades. 

Assim, os instrumentos utilizados pelas docentes forneciam informações que não 

permitiam às mesmas compreenderem o percurso de aprendizagem dos educandos, 

impossibilitando a consecução de um processo avaliativo de caráter formativo. .  

 Além disso, as informações obtidas eram utilizadas com fins classificatórios e 

acabavam por rotular os alunos e excluí-los do processo de ensino e aprendizagem. 

Dessa forma, o fato das professoras utilizarem uma prova, por si só, não é suficiente 

para dizer que a avaliação praticada era tradicional, porém o uso sancionador que se 

fazia das informações obtidas através dos instrumentos avaliativos, permite inferir que 

as docentes não haviam se apropriado das finalidades formativas da avaliação.  

 Como foi citado anteriormente, a professora C propunha atividades mais 

diversificadas e que requeriam uma participação maior dos discentes, favorecendo a 

observação dos processos mentais dos alunos pela docente. Todavia, tais atividades 

muitas vezes estavam desarticuladas dos objetivos educacionais definidos no 
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planejamento, indo de encontro ao critério da "pertinência" proposto por Silva (2004), 

pelo qual, é necessária uma coerência entre os instrumentos, o planejamento e a sua 

efetivação. Para o autor, este critério também "pressupõe a superação da fragmentação 

do trabalho pedagógico e do currículo. É improvável que um currículo não integrado e 

uma ação educativa desarticulada possam comportar e favorecer um processo avaliativo 

formativo regulador" (Ibid, p. 78).  

 Silva (2004) enfatiza, ainda, a necessidade de escolher e implementar 

instrumentos avaliativos que incentivem a autonomia e a cooperação dos educandos. O 

autor aponta a auto-avaliação e a avaliação mútua entre os alunos como estratégias que 

fazem do "processo avaliativo uma ação compartilhada que favorece a criação de 

situações didáticas estimuladoras e de posturas autônomas" (Ibid, p.66).  Todavia, estas 

estratégias não foram citadas por nenhuma das professoras observadas. Segundo 

Fernandes e Freitas (2006), a auto-avaliação é uma prática distante do cotidiano da 

maioria das escolas, mas que precisa ser incorporada ao trabalho pedagógico para levar 

o educando a um maior compromisso com sua aprendizagem, bem como para tornar a 

construção do conhecimento um processo mais criativo e menos mecânico. Desse 

modo, "orientar a avaliação para uma prática formativa, contemplando a auto-avaliação, 

torna-se um pressuposto para avançarmos em direção a uma necessária coerência com 

uma concepção mais atual de ensino e aprendizagem" (FERNANDES E FREITAS, 

2006, p. 131). 

 Para sistematizar as informações coletadas, a Secretaria de Educação forneceu a 

cada docente um registro avaliativo38 de natureza qualitativa, o qual as professoras 

denominavam de "caderneta", em substituição às notas e aos boletins tradicionais. O 

referido documento era dividido em 11 secções, quais sejam: 1) a identificação do 

estudante (continha dados referentes ao nome, endereço, filiação, etc. Que deveriam ser 

preenchidos pela secretaria da escola); 2) a freqüência do estudante; 3) Relato de 

vivências do processo de ensino e aprendizagem; 4) aspectos atitudinais; 5) avaliação 

dos processos de desenvolvimento das competências; 6) orientações do primeiro, 

segundo e terceiro conselho de ciclo; 7) parecer final e observações gerais sobre os 

estudantes; 8) retrato da turma feito pela professora no início e ao final do ano letivo; 9) 

registro dos conteúdos e procedimentos didáticos; 10) planejamento anual (continha: as 

competências instituídas - selecionadas pelas professoras e coordenadora na primeira 

                                                 
38 O referido documento encontra-se nos anexos.  
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reunião de planejamento do ano -; conteúdos; procedimentos didáticos; avaliação. 

Como também, uma folha de indicações da Secretaria de Educação para o 

planejamento, com competências e conteúdos que os professores podiam selecionar de 

acordo critérios da equipe da escola); 11) projetos didáticos.  

 De acordo com a Secretaria de Educação, o registro possibilita "a sistematização 

da dinâmica da sala de aula e permite ao professor estabelecer relações e nexos entre os 

diferentes intervenientes de sua prática tornando possível analisar os diversos momentos 

da trajetória escolar do aluno e de seu desenvolvimento" (RECIFE, 2003, p.166). 

Segundo Silva (2004), o registro permite ao professor desconstruir e reconstruir seu 

fazer docente, com base em uma reflexão a partir de dados sistematizados no cotidiano 

da escola. Dessa forma, possui uma natureza educativa, intencional e sistemática.   

 No concernente à periodicidade dos registros, as professoras afirmaram ter que 

preencher diariamente a freqüência do aluno e os conteúdos e procedimentos didáticos 

utilizados na aula. As secções referentes aos aspectos atitudinais e à avaliação das 

competências, eram preenchidas bimensalmente, antes do Conselho de Ciclo. As 

orientações dos conselhos de ciclo eram escritas após cada conselho, mas não havia uma 

data determinada. O parecer final era definido no último conselho de ciclos e 

preenchido posteriormente pela docente. O planejamento anual era escrito após a 

primeira reunião de planejamento, no início do ano letivo.  Em relação anotações das 

vivências do processo de aprendizagem, as docentes A e B relataram não ter um dia 

determinado e que dependia do desempenho do aluno:  

 

não tem data marcada, vai depender da resposta do aluno... por 
exemplo, eu tô trabalhando pontuação de texto  e alguns que já estão 
conseguindo... que eu já observo que ele usa o ponto e logo depois 
ele usa uma letra maiúscula... então eu vou registrando... no momento 
que você observa que o menino avançou, aí coloco no registro: 
avançou na pontuação de texto. São os avanços, quando um aluno 
dominou aquele conteúdo que você tava trabalhando... quando tem 
uma coisa boa... que ele fez um trabalho direitinho, que ele deu uma 
resposta, que ele gostou.  (PROFESSORA A).   
 
 a gente tem a parte da frente que depende do dia. Você pode 
observar um dia um aluno, outro dia você observou outro detalhe 
noutro aluno e assim você vai. (PROFESSORA B).  

 
 
 Na análise dos registros das docentes, foi possível verificar que as informações 

referentes às "vivências do processo de aprendizagem", que, em tese, seriam as mais 
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relevantes para o processo avaliativo, eram realizadas de forma esporádica. No registro 

da professora A se observou anotações nos meses de Março, Abril e Junho. Cada aluno 

tinha, em média, duas observações a seu respeito.  A professora B registrou informações 

nos meses de Março e Setembro. O que demonstra que este aspecto não era de fato 

sistematizado pelas docentes.  

 Já a professora C afirmou anotar estes aspectos todos os dias: "a gente usa 

diariamente porque na caderneta da gente tem a parte que a gente coloca as vivências 

que a criança... da forma como ela participou, o que ela construiu, o que ela não 

construiu". No entanto, no seu registro, só havia anotações sobre cinco alunos, feitas nos 

meses de Fevereiro e Março. Os demais alunos não possuíam nenhuma informação 

registrada acerca das vivências do processo de aprendizagem.  

 Dessa forma, considera-se que os únicos elementos registrados continuamente 

eram os conteúdos e procedimentos utilizados na aula e a freqüência dos discentes. 

Todavia, as anotações sobre os aspectos mais importantes acerca do desenvolvimento 

do aluno – como as vivências do processo de aprendizagem - ficavam a critério do 

professor e tornavam-se assistemáticas ou mesmo inexistentes. Outras informações 

relevantes eram registradas bimensalmente, posto que, as professoras demonstraram 

vincular o preenchimento das secções referentes à avaliação das competências e dos 

aspectos atitudinais à realização dos Conselhos de Ciclos. Desse modo, é possível 

afirmar que um registro mais contínuo e sistemático acerca dos percursos de 

aprendizagem dos alunos ainda não estava sendo praticado no interior da escola.      

 As docentes também declararam não haver um momento específico para fazer as 

anotações no registro, nem espaços adequados destinados a este fim. As professoras 

afirmaram que as anotações eram registradas entre uma "atividade e outra na sala de 

aula", "durante o recreio" dos alunos, na "secretaria do colégio" no momento em que 

chegavam ou saiam da instituição. Na observação dos Conselhos de Ciclos foi possível 

constatar que algumas professoras preenchiam as competências construídas ou em 

construção pelos alunos antes do início da reunião, sem contar com nenhuma anotação 

de suporte, o que fazia da avaliação um ato intuitivo e impreciso, semelhante ao 

preenchimento de uma ficha de múltipla escolha.  

 Compreende-se que a falta de um momento específico na carga horária da 

professora para preencher o registro, pode ser um grande limitador da qualidade das 

informações registradas, como relatou a professora A, "às vezes até eu lembro daquilo, 

aí vai passando o dia, vai passando o outro dia e eu digo: tenho que registrar isso... é no 
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momento que você tem oportunidade. Às vezes eu já preenchi no horário do recreio". 

Assim, as anotações tornavam-se assistemáticas e informações importantes 

provavelmente se perdiam pelo caminho.  

 De modo geral, os registros ficavam na Secretaria da escola no período da manhã. 

Quando as professoras chegavam, à tarde, uma funcionária da secretaria levava-os às 

salas para que elas preenchessem a freqüência, especificando a quantidade de meninos e 

meninas, bem como o espaço referente aos conteúdos e procedimentos didáticos 

trabalhados na aula. As professoras anotavam estas informações enquanto os alunos 

faziam alguma atividade, em seguida, pediam que algum deles levasse o registro de 

volta à secretaria. Quando as professoras demoravam a devolvê-lo, a funcionária 

retornava à sala de aula para buscá-lo e deixá-lo na secretaria, onde permaneceria até a 

aula do dia seguinte. Desta feita, percebeu-se o preenchimento do registro como uma 

ação formal e burocrática que tinha a finalidade de prestar contas à direção da escola do 

que tinha sido realizado na sala de aula naquele dia.  

 A Secretaria de Educação apresentava o registro como um importante elemento 

para reflexão do professor tanto sobre sua prática, quanto sobre as aprendizagens 

discentes.  Nesse contexto, enfatizava a importância da ação de registrar "o cotidiano da 

sala de aula, pois o professor, ao revisitar suas memórias, distingue o vivido, olhando-o 

de um modo particular, imprimindo, assim, um significado as suas próprias ações, 

avaliando-as e orientando-as quando necessário, numa dinâmica reflexiva" (RECIFE, 

2003, P.167). Todavia, a ausência de um tempo e de um espaço específico para o 

preenchimento do registro, como também a rotina burocrática instituída na escola, 

impossibilitava às professoras de anotarem informações importantes em relação a cada 

aluno e a sua própria prática, bem como um processo reflexivo sobre as mesmas.    

 O caráter burocrático do registro pôde ser confirmado na afirmação da diretora 

quando declarou que os registros deveriam estar sempre atualizados e permanecer na 

escola para quando a inspeção fosse verificar a documentação da instituição: 

 

é uma exigência da Secretaria ter esses registros, e aqui é 
acompanhado principalmente pela inspeção... é sempre atualizado, no 
caso a transferência tem que ter os dias letivos e registrar as 
competências construídas ou em construção. E quando vem a 
inspeção, pode vir também o pessoal da Secretaria, aí nós temos que 
estar com tudo aqui (DIRETORA). 
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 Sendo assim, segundo a diretora, as professoras só podiam levar o registro para 

casa em situações de emergência administrativa, "Só um caso extra. Quando vai ter um 

conselho, se ela não tiver atualizada, aí nós somos flexível para ela levar pra concluir" 

(DIRETORA). A professora C ratificou e disse que solicitava à direção levar o registro 

para casa "quando tinha necessidade, quando estava com alguma coisa pendente". 

Todavia, a coordenadora contradisse estas informações e revelou que "é uma 

determinação que esse documento fique na Secretaria, a gente, inclusive, nem pode 

levar pra casa". A professora A corroborou a fala da coordenadora ao dizer que "não 

pode levar para casa... geralmente eu preencho na escola" (PROFESSORA A). De um 

modo ou de outro, o que estava em questão era o preenchimento do registro para 

cumprir as exigências administrativas, sem considerar a pertinência das informações 

registradas para o cumprimento dos objetivos educacionais, tampouco, para subsidiar a 

reflexão/ação docente.          

 A professora B foi a única que relatou possuir um registro complementar do 

desenvolvimento dos alunos, pois, segundo a mesma, o espaço destinado às vivências 

de aprendizagem dos alunos era insuficiente para as anotações que fazia, "eu não sei 

fazer muita síntese, então escrevo demais. Aí de repente começo a preencher e, aí já 

passou o espaço que era pro ano todo". A referida docente declarou utilizar a agenda 

para anotar "uma coisa importante que eu vi do aluno, que ele precisa melhorar". 

Entretanto, durante as aulas não foi observada a utilização da agenda para a professora 

anotar informações referentes aos alunos. Algumas vezes, a docente pegava a agenda 

para ameaçar os alunos que estavam "mal comportados", falando frases como: "eu vou 

pegar minha agenda e fazer uma lista com o nome de quem está conversando. Eu vou 

fazer isso todo dia"; "eu vou anotar na minha agenda o nome de quem não está se 

comportando... eu vou anotar aqui: Alexandre, Everaldo e Roberto não fizeram a tarefa. 

Quem foi que não fez? Deixa eu anotar...". Nessas ocasiões, a professora fingia anotar 

algo na agenda, mas não fazia registro algum. O que demonstra que a agenda da 

professora B talvez não estivesse cumprindo a finalidade educativa de sistematizar 

informações para que a mesma pudesse compreender as relações entre a ação docente e 

a aprendizagem do aluno.   

 A coordenadora descreveu como finalidades do registro: informar aos pais sobre 

faltas e o desenvolvimento dos alunos, como também para questões de freqüência 

referente aos benefícios do governo recebidos por algumas famílias, porém não citou a 

importância do mesmo para o redirecionamento da prática pedagógica: 
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Serve pra muita coisa... às vezes um pai vem fazer um 
questionamento a nível de falta, a nível de desenvolvimento, a gente 
dá uma olhadinha lá no que o professor registrou... para questão de 
faltas, também, dos alunos... a questão de bolsa, do bolsa escola, 
bolsa família, a gente precisa ver a freqüência (COORDENADORA). 

 
 

 As informações registradas, em tese, deveriam contemplar o processo de 

desenvolvimento de cada educando, considerando os objetivos educacionais e os limites 

e potencialidades de cada um, bem como os efeitos do trabalho docente na 

aprendizagem discente. Na acepção de Zabala, para que os registros permitam ao 

professor conhecer em profundidade a complexidade dos processos que cada um realiza 

necessitam conter informações sobre "o que se espera de cada aluno, o processo 

seguido, as dificuldades que encontrou, sua implicação na aprendizagem, os resultados 

obtidos e as medidas que é preciso tomar" (1998, p.213). Sobre esta questão, as 

diretrizes normativas apontam que: 

 
Cabe ao professor apontar os avanços dos alunos, suas áreas de maior 
interesse, seus movimentos nas interações da dinâmica escolar, com o 
grupo-classe e a inserção na comunidade, sua postura na construção 
do conhecimento, o elenco de competências construídas e as que 
estão em processo de construção, bem como as ações propositivas, no 
sentido de fazer com que o aluno estabeleça as relações e conexões 
necessárias ao seu avanço (RECIFE, 2003, p.168).        

       
 
 No espaço destinado às "vivências do processo de aprendizagem", as informações 

registradas pela professora A se restringiam ao fato dos alunos saberem ou não ler e 

produzir texto, como também, se os mesmos participavam e concluíam as atividades, 

conforme os seguintes exemplos: "aluno lê, produz textos é participativo e conclui as 

atividades"; "aluna não lê, nem produz texto, necessita do MAIS". Em algumas 

anotações utilizou adjetivos como "lento" ou "interessado". Os avanços registrados 

também diziam respeito a estes aspectos, observe-se: "o aluno está mais participativo, 

concluindo as atividades".  

 Por seu turno, a professora B geralmente iniciava as anotações pelo aspecto 

comportamental dos alunos, utilizado adjetivos como: "voluntarioso"; "indisciplinado"; 

"dispersa"; "dependente"; "tímida"; "inquieta"; "interessado"; "organizada", algumas 

vezes também citava que o aluno costumava "se atrasar nas atividades". Em seguida, 

fazia alguma apreciação acerca da capacidade dos alunos conseguirem ler ou não 
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padrões silábicos simples e compostos, como também se "reconhece e nomeia as letras 

do alfabeto". Por fim, em, alguns casos, registrava que o aluno necessitava de atividades 

que permitissem "o domínio de padrões simples e complexos", ou o "domínio 

progressivo do Sistema de escrita alfabética", ou "o domínio progressivo das 

regularidades e irregularidades da língua portuguesa". Por exemplo: "aluno voluntarioso 

e indisciplinado, necessita de atividades que permitam o domínio progressivo do 

sistema de escrita". Ou ainda, "aluna voluntariosa e inquieta, porém costuma realizar as 

atividades propostas. Reconhece e nomeia as letras do alfabeto. Lê várias palavras 

compostas por padrões silábicos simples".     

 Como foi já foi afirmado, a professora C fez observações no espaço destinado às 

vivências de aprendizagem, apenas sobre cinco alunos e, ainda assim, nos meses de 

fevereiro e março, não constando nenhum registro sobre os outros alunos. As poucas 

anotações diziam respeito a aspectos variados, de modo que não era possível vislumbrar 

uma lógica entre elas. A professora registrou que uma aluna "acompanhou a letra da 

música, reconheceu a música trabalhada", em uma outra anotação sobre a mesma aluna 

afirmou que havia conseguido "organizar palavras em ordem alfabética". Em relação 

aos outros aprendentes registrou: "aluna construiu as competências dos números 

antecessor e sucessor"; "acompanha todos os trabalhos, tem compreensão", "acompanha 

as competências (conteúdos) apresentados. Já construiu a maioria das competências".  

 Nesse contexto, considera-se que as informações registradas pelas docentes eram 

imprecisas e inconsistentes, não sendo profícuas para que as mesmas pudessem 

compreender os processos de aprendizagem dos alunos. Ou seja, dizer que um aluno 

participa ou conclui uma atividade, não ajuda a entender de que forma se deu essa 

participação, ou ainda, os saberes que ele mobilizou para chegar ao resultado pretendido 

e concluir a atividade. A abrangência das informações não permitia compreender, 

também, se o aprendiz havia ou não construído as competências elencadas na ficha de 

avaliação e, principalmente, como estava se dando esse processo de construção. Tome-

se como exemplo a professora A que apenas registrava se os alunos sabiam ou não "ler 

e produzir texto", sendo esta informação insuficiente para saber como os alunos estavam 

construindo as seguintes competências, selecionadas pela docente:  

 

1. Aprender e usar o sistema de escrita alfabética, fazendo uso da 
língua em diferentes contextos; 

2. Estabelecer relações entre textos verbais e não-verbais 
considerando a realidade sociocultural; 
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3. Compreender as características das tipologias e gêneros textuais; 
4. Produzir textos de diversos gêneros, considerando suas 

especificidades e contextos sociais de uso.  
 
 
 As professoras A e B priorizavam ou mesmo se restringiam às anotações 

referentes ao componente curricular "língua portuguesa" ficando os demais 

componentes à parte dos registros docentes. Por sua vez, a professora C confundiu 

competência com conteúdo ao dizer que a "aluna construiu as competências dos 

números antecessor e sucessor". A título de ilustração, uma das competências em 

matemática, selecionadas pela professora C, foi: "apropriar-se de diferentes linguagens, 

utilizando palavras, números, símbolos e imagens para estabelecer uma efetiva 

comunicação em matemática, articulando de forma sintética, as informações para 

resolver problemas de diversas situações". Enquanto, "antecessor e sucessor" eram os 

conteúdos de aprendizagem.  

 Além da imprecisão e da desvinculação entre as informações registradas e os 

objetivos avaliativos, as anotações referentes às ações propositivas eram escassas e 

abrangentes e pouco diziam do que as professoras se propunham a fazer para ajudar os 

aprendizes. As únicas ações propostas pela professora A para que os alunos superassem 

suas "dificuldades" consistiu no encaminhamento de dois deles para o projeto MAIS. Já 

a professora B registrava as ações de forma ampla, como "atividades que permitam o 

domínio de padrões simples e complexos", todavia não especificava quais seriam essas 

atividades. Nesse contexto, considera-se que as informações registradas não 

contribuíam para que as docentes entendessem o que os alunos sabiam, o que lhes 

faltava saber - considerando os objetivos educacionais e as suas possibilidades – e como 

aprendiam, a fim de propiciarem as ajudas adequadas às necessidades individuais de 

aprendizagem. Com isso, as anotações relativas às "vivências do processo de 

aprendizagem" eram pouco significativas para uma prática avaliativa que se pretendia 

formativa. 

 Todavia, é necessário ressaltar que, no registro avaliativo, o espaço destinado à 

anotação dessas informações era muito restrito e, de fato, não permitia às docentes 

fazerem registros mais detalhados, tornando imprescindível que cada uma delas tivesse 

o seu registro pessoal e "informal" para que informações importantes não deixassem de 

ser sistematizadas.   

 Em relação aos "aspectos atitudinais", no registro das docentes havia uma lista 

com estes aspectos, tais como: "revela confiança em si próprio"; "integra-se nos 
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grupos"; "expressa suas opiniões", etc. A professora teria avaliar esses aspectos de 

acordo com uma legenda39 que também já vinha impressa no próprio registro. 

Entretanto, a maioria das atitudes avaliadas pressupunha uma organização do ensino que 

propiciasse a participação, o diálogo, a colaboração, o pensamento reflexivo e a 

autonomia dos estudantes, o que não acontecia na sala das professoras A e B, 

demonstrando, novamente, haver um descompasso entre a prática de ensino e a prática 

avaliativa.  

 Para ilustrar essa assertiva, tome-se como exemplo o seguinte aspecto atitudinal 

que as professoras deveriam avaliar: "pede ajuda quando precisa". Na sala da professora 

B, em poucos momentos foi observado o pedido de ajuda de alguns alunos, mas, quando 

isto acontecia, imediatamente, a professora os repreendia e dizia que não ia ajudar 

porque eles tinham "preguiça de pensar". Assim, a docente desencorajava os alunos a 

pedirem ajuda quando precisavam. Logo, se a professora preenchesse que o aluno agia 

dessa forma "ocasionalmente" ou "nunca", não era por uma incapacidade do mesmo, 

como o registro fazia supor, mas sim porque o clima e as relações estabelecidas na sala 

de aula não favoreciam ao aprendente desenvolver esse tipo de atitude. 

 No que se refere ao espaço destinado à "avaliação dos processos de 

desenvolvimento das competências", este consiste em grades que contém as 

competências sugeridas pela Secretaria de Educação, em cada componente curricular, 

dentre as quais os profissionais da escola deveriam elencar aquelas que seriam avaliadas 

em cada ano/ciclo. Ao lado das competências, havia um espaço, o qual as professoras 

deveriam preencher, bimensalmente, com as seguintes siglas: CC (competência 

construída) e CE (competência em construção). Como foi dito, muitas vezes as docentes 

preenchiam esses espaços com base na memória, alguns dias, ou mesmo, momentos 

antes da realização do Conselho, sem contar com nenhum registro pessoal que 

subsidiasse esse procedimento.  

 Também em relação às competências foi constatada uma incoerência entre o 

planejamento anual, o ensino e a avaliação. As competências elencadas coletivamente, 

no planejamento anual, muitas vezes eram substituídas por outras ou subtraídas pelas 

professoras na ficha avaliativa, demonstrando que as mesmas não consideravam as 

decisões tomadas pelo coletivo no momento em que avaliavam a aprendizagem do 

                                                 
39 1 (sempre)                     4 (nunca) 
    2 (frequentemente)        5 (não observado) 
    3 (ocasionalmente)  
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aluno. Além disso, da mesma forma que o ensino desfavorecia a construção de alguns 

aspectos atitudinais pelos alunos, não contribuía para a construção da maioria das 

competências selecionadas nos registro avaliativo. Para exemplificar, as professoras A e 

B elencaram na ficha avaliativa a seguinte competência: "identificar-se como ser 

histórico, escrevendo a própria história e considerando as histórias individuais como 

parte integrante dessas histórias". Era muito improvável que os alunos conseguissem 

construir tal competência através de um ensino descontextualizado, repetitivo e 

artificializado, no qual os alunos eram apenas objetos, como acontecia na sala das 

referidas professoras. Desta feita, o registro do processo de construção das 

competências caracterizava-se por ser intuitivo e desarticulado dos demais elementos da 

ação docente, trazendo poucas contribuições às aprendizagens dos alunos e à prática das 

professoras.   

 No espaço destinado às "orientações dos conselhos de ciclos", as docentes 

deveriam registrar os encaminhamentos definidos a partir das discussões tecidas em 

cada Conselho de Ciclo.   

 No registro da professora A, as orientações eram praticamente as mesmas para 

todos os alunos, com pequenas variações. Nas orientações referentes ao primeiro 

conselho, percebeu-se que a professora registrou cinco tipos de encaminhamentos, nos 

quais agrupou os alunos: 1) "incentivar a leitura e a escrita"; 2) "incentivar a leitura, 

participando do MAIS"; 3) "incentivar a leitura"; 4) "Continuar no MAIS. Incentivar a 

leitura e a construção de pequenos textos". 5) "incentivar a leitura e a adição e a 

subtração". No segundo conselho, a professora repetiu as orientações do primeiro, mas 

com pequenas modificações. Formam seis tipos de orientações, nas quais os alunos 

eram agrupados: 1) "reforçar as atividades com as quatro operações"; 2) "enfatizar a 

produção de texto, dando ênfase na ortografia e pontuação"; 3) "incentivar a leitura e a 

produção de pequenos textos. Continuar no MAIS"; 4) "Continuar no MAIS para 

avançar na leitura"; 5)"incentivar a leitura e a produção de textos"; 6) "produzir textos 

visando à ortografia e à pontuação; incentivar a resolução de problemas envolvendo a 

adição e a subtração". Na realização do terceiro conselho, a professora não esteve 

presente porque estava de licença, com isso, no momento da análise do registro, não 

havia nenhuma informação referente a este conselho.    

 No registro da professora B, as orientações após o primeiro Conselho eram feitas 

da seguinte forma: a professora iniciava dizendo se o aluno ou aluna estava na fase "pré-

silábica", "silábica", "silábica-alfabética" ou "alfabética". Em seguida, informava se o 
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educando sabia ou não compreender e utilizar o Sistema de Notação alfabética (SNA). 

Por fim, orientava: "intensificar o trabalho com gêneros textuais. Realizar produções 

coletivas e individuais de textos.", ou "promover atividades que permitam a apropriação 

do sistema de escrita", ou "introduzir orientações para o domínio progressivo das 

regularidades e irregularidades ortográficas da língua portuguesa". Para ilustração foram 

destacados os seguintes exemplos: "aluno encontra-se na fase silábica-alfabética. 

Compreende e utiliza o SNA. Intensificar o trabalho com diversos gêneros textuais. 

Realizar produções coletivas e individuais de texto"; "O aluno encontra-se na fase 

silábica, compreende e utiliza o SNA com dificuldades. Promover atividades 

relacionadas a habilidades que permitam apropriação do sistema de escrita".    

 Nas orientações do segundo conselho, a professora foi mais sucinta e agrupou os 

alunos em três tipos de orientações, que se assemelhavam muito às feitas no primeiro 

conselho: 1) "Trabalhar as regularidades e irregularidades ortográficas de maneira 

reflexiva e lúdica"; 2) "Realizar trabalho diversificado utilizando materiais diversos"; 3) 

"Explorar produções de textos diversificadas – trabalhar leitura e interpretação de 

diversos gêneros textuais".  

 No espaço relativo às orientações do terceiro conselho a professora agrupou os 

alunos em quatro tipos de orientações: 1) "dar continuidade ao trabalho nos grupos de 

estudo (silábicos). Promover atividades relacionadas a esse nível"; 2) "vivenciar jogos 

de alfabetização diversificados"; 3) "trabalhar com material concreto para assimilação 

de conceitos matemáticos básicos. Explorar atividades que estimulem a comunicação 

oral"; 4) "vivenciar leitura/interpretação de gêneros textuais diversificados, explorar 

produções de textos e atividades que trabalhem ortografia".  

 No registro da professora C, as anotações referentes ao primeiro Conselho de 

Ciclo, de modo geral, eram iniciadas pela classificação do aluno nas fases: "pré-

silábica", "silábica", "silábica quantitativa" e "silábica qualitativa". Em seguida 

informava se o aluno havia se apropriado ou não do Sistema de Escrita Alfabética 

(SEA). Por fim, orientava que os alunos com "dificuldades" participassem do projeto 

MAIS. Os alunos especiais deveriam ir para a SAPE (Sala de Apoio Pedagógico 

Especializado). E os alunos com um bom desempenho deveriam "ser explorados nas 

suas potencialidades". Observe-se: "encontra-se na fase pré-silábica, tem uma caligrafia 

excelente, porém não se apropriou ainda do SEA, deverá participar do projeto MAIS"; 

"já construiu a maioria das competências trabalhadas, assim como já se aproximou do 

S.E.A. Deverá ser explorado nas suas potencialidades".  
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  Em relação ao segundo conselho de ciclo, a professora C iniciava as anotações 

registrando se os alunos haviam avançado ou não na leitura, em seguida dizia se haviam 

se apropriado ou não do SEA, ou ainda, se tinham construído ou não as competências 

trabalhadas. Por fim, orientava que os alunos que apresentaram dificuldades 

continuassem no projeto MAIS e participassem do projeto "Aprendendo com Alegria". 

Os alunos que apresentaram um bom desempenho deveriam ser "explorados nas suas 

potencialidades" ou "participar de uma atividade extra-classe", como pode ser 

constatado nas seguintes anotações: "Avançou na fase de leitura, porém ainda não se 

apropria do SEA, deverá continuar no projeto MAIS e participar do segundo nível do 

projeto Aprendendo com Alegria".  "O aluno ainda não se apropriou do S.E.A, 

apresenta dificuldade na maioria das competências trabalhadas. Deverá continuar 

participando dos projetos oferecidos pela escola, nível um, projeto "Aprendendo com 

Alegria"". 

 Os registros das docentes foram analisados após a realização do terceiro conselho 

de Ciclo. Entretanto, no momento da análise, a professora C ainda não havia registrado 

as orientações referentes a este Conselho.      

 Mediante o exposto, considera-se que as informações relativas às "orientações dos 

conselhos de ciclos" caracterizavam-se por sua generalidade, inconsistência e restrição 

aos conteúdos referentes aos componentes curriculares português e matemática. . As 

professoras B e C permaneceram classificando os alunos entre "pré-silábicos", 

"silábicos" e "alfabéticos", porém essa classificação pouco contribuía para compreender 

o nível de desenvolvimento dos alunos. Havia uma ênfase na leitura, escrita e 

apropriação do Sistema de Notação Alfabética, ficando os demais componentes 

curriculares negligenciados também neste momento. As docentes não faziam menção às 

competências que os alunos teriam que desenvolver, deixando as informações 

inconsistentes em relação aos objetivos educacionais instituídos.  

 No concernente aos encaminhamentos, as ações propostas pelas professoras A e B 

eram muito superficiais e pouco diziam do que as docentes efetivamente fariam para 

ajudar os alunos a aprenderem. Nos encaminhamentos descritos pela professora B, foi 

percebida, também, uma incoerência entre o que a professora propunha e a sua prática 

na sala de aula, por exemplo, um dos encaminhamentos definido pela referida docente 

foi: "Trabalhar as regularidades e irregularidades ortográficas de maneira reflexiva e 

lúdica", no entanto, por nenhum momento, durante as aulas observadas, a professora 

realizou atividades que fossem lúdicas, tampouco reflexivas. Por seu turno, as 
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orientações propostas pela professora C, restringiram-se ao encaminhamento da maior 

parte dos alunos para os projetos MAIS e "Aprendendo com Alegria", sem considerar as 

ações que deveriam ser desenvolvidas no interior da sala de aula, pela própria docente, a 

fim de contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, infere-se 

que as orientações registradas pelas professoras geravam pouco impacto no cotidiano da 

sala de aula.          

  O quarto e último conselho de ciclo, realizado no final do ano letivo, subsidiava o 

preenchimento do parecer final. Este consistia em cinco alternativas que vinham 

impressas no registro avaliativo, dentre as quais a professora deveria selecionar aquela 

que mais se aproximava do nível de desenvolvimento dos alunos. As alternativas eram:  

 

Nº 01 – O (a) estudante apresentou bom rendimento escolar, 
participando das atividades propostas com empenho e dedicação. 
Demonstrou através das situações vivenciadas a construção das 
competências instituídas, estando apto (a) a prosseguir os estudos no 
ano/ciclo subseqüente. [    ] 
 

Nº 02 – O (a) estudante apresentou um bom rendimento escolar, 
participando das atividades propostas. Demonstrou, no processo 
avaliativo, ter construído a maioria das competências instituídas, 
estando apto a prosseguir os estudos no ano/ciclo subseqüente com 
um acompanhamento adequado. [    ]. 
 
Nº 03 - O (a) estudante apresentou um baixo rendimento escolar, teve 
pouca participação nas atividades propostas estando em fase de 
construção das competências. Deve prosseguir no ano/ciclo 
subseqüente com acompanhamento sistemático e oferta de outras 
oportunidades de estudos. [     ].  
 
Nº 04 – O (a) estudante apresentou baixo rendimento escolar. Não 
participou das atividades propostas e apresenta dificuldade na 
construção da maioria das competências. Por indicação do conselho 
de ciclo deve ficar retido no 3º ano do 1º ciclo.  
 
Nº 05 – O (a) estudante deve ficar retido no ano/ciclo por não 
freqüentar a 75% das horas aula do respectivo período letivo [     ].  
 

 
 
  Abaixo dessas alternativas do parecer final, havia um espaço no qual a 

professora poderia registrar "observações gerais sobre o estudante", com o intuito de 

"fornecer o maior máximo de informações possíveis para o professor que dará 

continuidade ao trabalho no ano que se seguirá" (RECIFE, 2003, p. 168). No entanto, as 

professoras A e B, utilizavam esse espaço apenas para repetir o que já estava dito nos 
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pareceres que vinham impressos no registro. Para todos os alunos que correspondiam à 

primeira alternativa do parecer, a professora A fez a mesma anotação: "o aluno está apto 

para prosseguir os estudos no ano/ciclo subseqüente", para aqueles que correspondiam à 

segunda e à terceira alternativas, a professora A registrava, respectivamente: "o aluno 

está apto a prosseguir os estudos no ano/ciclo subseqüente com um acompanhamento 

adequado"; "o aluno deve prosseguir no ano ciclo/subseqüente com acompanhamento 

sistemático e oferta de outras oportunidades de estudos".   

 A professora B seguia este mesmo procedimento e repetia nas observações as 

informações que já constavam no próprio parecer. Para todos os alunos que 

correspondiam ao nível um do parecer, a professora anotava: "aluno apto para 

prosseguir os estudos no ano/ciclo subseqüente". Para alunos referentes ao segundo 

nível do parecer, a professora registrava: "aluno apto a prosseguir os estudos no 

ano/ciclo subseqüente, com um acompanhamento adequado no uso do SEA", em  

alguns deles acrescentou: "apresenta dificuldade no domínio dos padrões silábicos 

simples". Em relação aos alunos correspondentes ao terceiro nível do parecer a 

professora registrava "o referido aluno apresenta dificuldades no domínio letra/som. O 

aluno está apto a prosseguir no ano ciclo, subseqüente com acompanhamento 

sistemático e ofertar outras oportunidades de estudo". Desse modo, considera-se que as 

observações registradas pelas referidas docentes não acrescentavam informações ao que 

já estava descrito nos pareceres, tornando-se, de certa forma, desnecessárias e 

irrelevantes.   

 As observações registradas pela professora C eram bastante variadas e 

direcionadas a cada aluno especificamente. De modo geral, a professora escrevia algo 

sobre o comportamento dos alunos como: participativo, violento, interessada, tranqüila, 

indisciplinado, carente. Em seguida, dizia se o aluno havia construído as competências, 

ou se tinha apresentado dificuldade nesse processo, porém não especificava quais eram 

essas competências. Por fim, para os alunos que apresentavam um bom desempenho, a 

professora apenas dizia que estavam aptos a freqüentar o ciclo subseqüente. Aqueles 

que se encontravam no segundo e terceiro nível do parecer, a professora informava que 

deveriam: ser "orientado por psicóloga"; ou continuar "participando dos projetos para 

favorecer a leitura".  Tome-se como exemplo a seguinte observação registrada pela 

professora C:  
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 É um estudante inteligente, porém indisciplinado e violento. Durante 
o ano participou de brigas e agressões às estagiárias. Seu 
comportamento não favoreceu a construção das competências. O 
aluno deverá ser encaminhado para um apoio psicológico. Está apto 
para freqüentar o 1º ano do 2º ciclo.  

 
 
 A professora C registrou que duas alunas não estavam aptas a freqüentar o ciclo 

subseqüente, mas que por terem sido retidas no ano anterior não poderiam permanecer 

no mesmo ciclo. Assim, a docente registrou que as referidas alunas passariam para o 

ciclo subseqüente com a condição de participarem dos projetos oferecidos pela 

Secretaria de Educação e pela escola, como também de terem um acompanhamento 

psicopedagógico.  

 A coordenadora informou, e o próprio parecer apresentado pela Secretaria de 

Educação sugeria, que os alunos podiam ser retidos em todos os anos dos ciclos por 

falta. Porém, por competência, a retenção só era permitida no terceiro ano do primeiro 

ciclo. Dessa forma, na sala da professora C foram retidos cinco alunos. Segundo relato 

da coordenadora, destes alunos, uma tinha Síndrome de Down e suas limitações não 

permitiam que prosseguisse para o ciclo posterior. Os demais não puderam prosseguir 

porque não haviam construído a maioria das competências e "corriam o risco de ficarem 

perdidos" no ciclo subseqüente. Nas observações referentes a estes alunos, a professora 

C registrava que haviam participado dos projetos oferecidos pela Secretaria e pela 

escola, mas que, mesmo assim, não haviam se apropriado do SEA. Em seguida 

complementava com alguma informação referente ao comportamento dos alunos: 

"dispersa", "indisciplinada", "prestativa", "amável" e concluía afirmando que os alunos 

não poderiam prosseguir para o ciclo subseqüente. Como pode ser observado na 

seguinte anotação feita pela professora C: "Apesar de freqüentar todos os projetos de 

leitura, ainda não se apropriou do Sistema de Escrita Alfabética. É uma criança 

indisciplinada, necessita de orientação. O estudante não está apto a freqüentar o ciclo 

seguinte". Desta feita, considera-se que as observações registradas pela professora C, 

apesar de serem direcionadas a cada aluno e não agrupadas como faziam as professoras 

A e B, também eram superficiais e pouco significativas tanto para subsidiar as ações da 

professora do ano seguinte, como para contribuir com continuidade do processo de 

aprendizagem dos alunos.  

 Contudo, é necessário destacar que não só as observações registradas pelas 

professoras eram inconsistentes, mas também as próprias alternativas referentes ao 
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parecer final, postas pela Secretaria de Educação, eram pouco contributivas para a 

compreensão do nível de desenvolvimento dos alunos e, consequentemente, para a 

melhoria da qualidade das ações pedagógicas.  

 Em uma avaliação formativa, as informações coletadas e sistematizadas pelos 

professores, têm o intuito de subsidiar a construção do juízo de valor e o processo de 

tomada de decisão pelo professor, no sentido de traçar intervenções adequadas ao nível 

sócio-cognitivo dos alunos, garantindo a inclusão dos mesmos no processo de ensino e 

aprendizagem. Silva (2004) aponta três tipos de decisão que estão relacionadas a cada 

momento da avaliação. A primeira refere-se a decisões de planejamento provenientes 

das informações coletadas na avaliação diagnóstica-prognóstica. A segunda diz respeito 

às decisões que ocorrem na implementação do trabalho pedagógico, na tentativa de 

aproximar o que foi planejado das necessidades de aprendizagem dos alunos. A terceira, 

refere-se aos pareceres de finais de ciclos e incidem no encaminhamento acerca da 

reorganização curricular. Ainda segundo o autor, estas três modalidades de decisão 

estão articuladas e propiciam um aperfeiçoamento do trabalho pedagógico e a 

otimização das aprendizagens. Entretanto, considera-se que as informações registradas 

pelas docentes da escola investigada eram genéricas, superficiais e inconsistentes 

fragilizando os juízos de valor construídos pelas professoras, e bem assim às decisões 

tomadas a partir das anotações realizadas. Nesse sentido, é possível afirmar que as 

informações constantes nos registros causavam pouco impacto tanto na prática docente, 

quanto no trabalho pedagógico da instituição.  

 De acordo com Perrenoud (2000), grande parte das decisões de progressão do 

aluno, tanto em relação a novas situações didáticas, quanto a outros grupos, muitas 

vezes tornam-se um dilema seja porque os indícios são contraditórios, seja pela falta de 

critérios sólidos. Dessa forma, para que haja uma regulação ótima das aprendizagens, o 

autor considera necessário dispor de instrumentos eficazes que possibilitem conclusões 

claras e legítimas. A clareza das informações refere-se à pertinência dos instrumentos e 

dos raciocínios, bem como à força dos argumentos, o que exige uma melhor formação 

dos professores em psicologia cognitiva, em didática e em avaliação formativa para que 

os mesmos acompanhem os progressos das pesquisas nessas áreas. Nesse contexto, a 

inconsistência das informações registradas pode ser decorrente, entre outras coisas, de 

uma fragilidade teórica das docentes. Isto pôde ser confirmado nas entrevistas, quando 

as professoras foram questionadas se haviam lido alguma obra que tratasse da temática 

da avaliação e todas elas apresentaram respostas vagas e fugidias:  
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 eu acho que já li, viu? Agora, faz um tempinho que eu não leio nada 
sobre avaliação. Tanto é que eu não tô com nada assim em mente, né? 
Se eu tivesse lido alguma coisa recentemente, eu taria lembrando pra 
lhe dizer (PROFESSORA A);  

 
 
 olhe, que eu me lembre eu tenho muita coisa com Jussara Hoffmann, 

vários textos e já vi alguns vídeos também, né? Um DVD do 
Ministério... pesquiso também na internet... mas, assim... ler um livro 
específico eu não me lembro não. Acho que eu li quando tava 
fazendo a especialização, mas não lembro bem... lembrar, assim, não 
lembro, não (PROFESSORA B); 

 
 
 já, de Maria Helena. É... "prática avaliando"... como é?... "Avaliar 

com os pés no chão"... não me lembro bem o nome, não tô... Maria 
Helena, lembra dela não? Ela é professora da FAFIRE40... é... "avaliar 
com os pés no chão"... e outros livros que eu já li (PROFESSORA 
C).       

  

 Estes depoimentos demonstram a não superação da dicotomia entre teoria e 

prática, distanciando a ação realizada pelas docentes de uma avaliação formativa. Isto 

porque, um dos pressupostos desta forma de avaliar é a concepção de uma relação 

dialética entre teoria e prática, na qual a teoria dá significado à prática e esta confronta a 

teoria à realidade, propiciando a reconstrução, tanto da teoria, quando da própria 

realidade, numa dinâmica de "ação- reflexão fundamentada - ação refletida" (SILVA, 

2004, p. 48).  

  Ainda segundo Perrenoud (2000), a legitimidade das informações depende dos 

conceitos partilhados pelos professores. Para o autor, com "a falta de um confronto, o 

professor desenvolve processos de decisão que se tornam muitas vezes rotinas pouco 

questionadas e, portanto, pouco evolutivas" (Ibid, p. 126). Em contrapartida, as decisões 

geridas em grupo permitem aos sujeitos verbalizarem seus conhecimentos e suas ações, 

se justificarem, exporem suas idéias, fundamentarem seus argumentos para torná-los 

consistentes, o que torna o processo decisório mais enriquecido e consciente. No 

Município do Recife, a Secretaria de Educação criou o Conselho de Ciclo, como um 

espaço legítimo para discussões e decisões coletivas, com o intuito de fortalecer o 

trabalho pedagógico de cada instituição. A dinâmica do Conselho de Ciclo será 

desvelada na secção seguinte.    

 

                                                 
40 Congregação de Santa Dorotéia do Brasil – Faculdade Frassinetti do Recife.   
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4.4.4 O Conselho de Ciclo  

 

 Do ponto de vista oficial, o Conselho de Ciclo foi constituído como um espaço 

para deliberação e decisão coletiva acerca da prática pedagógica e sua organização com 

vista a consolidar o trabalho em equipe, tornando a aprendizagem discente uma 

responsabilidade de todos os profissionais que atuam na instituição educacional, bem 

como da família e da comunidade.  O objetivo principal do conselho é refletir sobre 

questões relativas ao planejamento, ao desenvolvimento dos aprendizes e à intervenção 

pedagógica, a fim de construir coletivamente um conjunto de estratégias que permitam 

ao aluno avançar no seu processo de aprendizagem seja dentro de um mesmo grupo ou 

de um grupo para o outro, é, portanto, um momento coletivo de avaliação.   

 As professoras B e C apontaram como principal função do Conselho de Ciclo a 

definição de encaminhamentos para ajudar o aluno a aprender, observe-se: 

 

na hora do conselho de ciclo é como uma espécie de 
encaminhamento... você observou tal e tal alunos... cada um deles 
tem seu probleminha... aí, o que você acha... o que você propõe pra 
melhorar... aí você dá o direcionamento (PROFESSORA B)            
  

 durante o conselho de ciclo que a gente vai ver um meio de ajudar... 
como é que a gente vai fazer pra que essa criança construa as 
competências que ele não construiu (PROFESSORA C).  

 
 
 A professora A destacou a importância do conselho de ciclos para a troca de 

experiências entre as profissionais que atuam na escola, "no momento do conselho de 

ciclo é onde a gente se reúne e tem a oportunidade tanto de ouvir as outras colegas, de 

trocar experiências, às vezes até de colegas que já foram professoras daquele aluno, 

né?" (PROFESSORA A). As concepções das docentes coadunam-se, portanto, ao que 

preconiza o Sistema de Ciclos. 

 De acordo com o calendário da Secretaria de Educação, no ano da pesquisa houve 

quatro Conselhos de Ciclos. O primeiro foi realizado no mês de Maio, o segundo no 

mês de Julho, outro no mês de Setembro e o último no mês de Dezembro.  De modo que 
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os intervalos entre um conselho e outro não eram regulares. Durante o segundo 

Conselho de Ciclo, a coordenadora demonstrou insatisfação em relação ao calendário 

oficial, por considerar que o intervalo entre o primeiro e o segundo conselhos foi muito 

pequeno e insuficiente para registrar avanços significativos em relação à aprendizagem 

dos alunos. 

 

Depois do primeiro conselho a gente só trabalhou Junho, aí ficou 
muito ruim, né?... ficou muito ruim porque foi um tempo muito curto. 
Porque, na verdade, o primeiro conselho aconteceu tarde, era pra o 
primeiro conselho ter sido em Abril, pro segundo ser em Maio... em 
Junho, né? E não foi, foi dia 30 de Maio o primeiro e a gente só teve 
Junho, porque em Julho eles entraram em recesso... aí, quer dizer, a 
gente, na verdade, só teve Junho que é um mês tumultuado por conta 
do São João (COORDENADORA).  

 
 

 Neste estudo foram observados o segundo e o terceiro conselho de ciclos. Do 

segundo conselho participaram: a coordenadora, a professora da educação infantil e sua 

estagiária e as professoras A, B e C. A diretora não esteve presente porque estava de 

férias e a professora itinerante não compareceu por causa de uma cirurgia de 

emergência a qual sua irmã fora submetida. Além disso, o segundo ano do segundo 

ciclo encontrava-se sem professora e estagiária de modo que não houve nenhum 

representante desse ano/ciclo.  

 No terceiro conselho houve um número maior de participantes, quais sejam: a 

diretora; a coordenadora; a professora da educação infantil; as professoras B e C e suas 

respectivas estagiárias; três estagiárias do primeiro ano do segundo ciclo; duas 

estagiárias do segundo ano do segundo ciclo; e a professora itinerante. A professora A 

não esteve presente neste conselho porque estava de licença. Houve, também, a 

participação excepcional da professora da Educação de Jovens e Adultos e sua 

estagiária, posto que a referida docente não pôde comparecer ao conselho realizado no 

turno da manhã, como de costume.  

 Oficialmente o conselho deveria ser composto pela "coordenação pedagógica e 

demais professores do mesmo e/ou outro ciclo, representantes da comunidade, 

representantes de pais e alunos" (RECIFE, 2003, p. 164). No entanto, em nenhum dos 

conselhos observados houve representação de pais, alunos e comunidade. Na entrevista, 

a diretora informou que era comum a participação desses representantes nos conselhos, 
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porém, houve imprevistos que impossibilitaram a presença dos mesmos nos conselhos 

supracitados, conforme revela a seguinte fala:  

 

 

é comum a participação no Conselho de Ciclos desses 
representantes... faltou a representação de pai, de comunidade e de 
aluno. Aluno nós não temos porque agora tá concluindo e os alunos 
do conselho são do curso de EJA e a EJA concluiu o ano passado 
esses alunos. A comunidade não veio porque nós marcamos o 
conselho e ela também tinha um trabalho nesse dia. E a representante 
de mãe de aluno estava com um problema também de doença. Mas 
foi convidada a representante da comunidade e a representante dos 
pais (DIRETORA). 
 

 
 Quando questionada sobre o papel desses representantes na realização dos 

conselhos, a diretora afirmou: "eles ficam cientes dos problemas que existem", indo de 

encontro ao que preconiza a política, vez que, na proposta oficial, estes representantes 

não são colocados como espectadores das discussões, mas como sujeitos desse processo 

com poder de argumentação e decisão.   

 Todavia, a coordenadora contradisse a diretora e declarou que desde que atuava na 

escola investigada nunca houve a participação de representantes de pais, alunos e 

comunidade, o que acreditava ser por falta de convite: "eu vou te dizer uma coisa, eu 

acho que é falta de convite. Desde que eu entrei nessa escola, nunca participou, nem eu 

soube de ninguém que tenha sido convidada... falta de convite mesmo, eu acho, pra 

participar" (COORDENADORA).  

 A dinâmica dos dois conselhos observados foi muito semelhante. A coordenadora 

mediava a reunião e solicitava que cada professora iniciasse sua fala por uma descrição 

da turma, de modo geral, e, em seguida, comentasse sobre os alunos que apresentavam 

dificuldades para que fossem definidos os encaminhamentos referentes a cada um deles: 

"você dá um apanhado geral da turma, não é?... aí depois a gente vai falando sobre cada 

um. Quem tiver bem você só vai citando e quem precisa de algum encaminhamento, a 

gente vê o que vai fazer" (COORDENADORA).  

 A ordem das falas era definida da sala que tinham os alunos mais novos até a que 

tinha os alunos mais velhos, ou seja, a professora da educação infantil iniciava e a 

estagiária do segundo ano do segundo ciclo encerrava o conselho. Cada professora 

falava sobre seus alunos, a coordenadora escutava tudo atentamente e anotava no 

caderno os encaminhamentos definidos nas discussões. Na maior parte do encontro, 
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sobretudo da metade do conselho em diante, apenas a professora que estava falando, a 

coordenadora e a professora itinerante participavam da discussão, as demais teciam 

conversas paralelas, liam jornais, preenchiam os registros, demonstravam impaciência, 

ou simplesmente permaneciam em silêncio. No terceiro conselho, por exemplo, antes 

que a estagiária do primeiro ano do segundo ciclo iniciasse sua fala, a professora C 

sussurrou: "é tua vez, né? Vê se tu fala pouquinho pra encurtar". De modo que o 

conselho tornava-se um enfadonho momento de relato de problemas, para os quais a 

coordenadora e a professora itinerante deveriam encontrar a solução.  

 De acordo com a proposta da Secretaria de Educação, o Conselho de Ciclo seria 

um momento de socialização e reflexão acerca das informações coletadas e registradas 

pelo professor no cotidiano da sala de aula. Tais informações subsidiariam discussões e 

decisões acerca dos elementos das práticas docente e pedagógica, visando o 

desenvolvimento do educando em sua integralidade. Assim, para a Secretaria de 

Educação,  

no conselho de ciclo, os educadores, a partir do registro do 
acompanhamento do aluno e do grupo, refletirão sobre questões de 
natureza epistemológica e de transposição didática, avaliando, 
planejando e construindo a prática pedagógica desenvolvida em cada 
área do conhecimento. Esse momento contemplará, ao mesmo tempo, 
as dimensões relativas às atitudes e valores, aprendizagens sócio-
afetivas e culturais e os saberes específicos, e, concomitantemente, 
analisará de modo interdisciplinar os diferentes conteúdos 
curriculares (RECIFE, 2003, p. 166).    
 

  No concernente à utilização do registro avaliativo durante os conselhos, as 

professoras B e C apenas o folheavam para ler o nome dos alunos, mas não liam as 

informações nele contidas. No terceiro conselho, inclusive, a professora C copiou o 

nome dos alunos em uma folha de papel e não abriu o registro por nenhuma vez durante 

todo o encontro. O que demonstra que as anotações feitas no registro avaliativo das 

docentes não contribuíam para a reflexão coletiva acerca da aprendizagem do aluno, 

bem como da prática pedagógica. A professora A era a única que folheava o registro 

página por página e lia as anotações feitas, antes de falar sobre os alunos. No entanto, 

como fora afirmado anteriormente, as informações registradas eram inconsistentes e 

pouco contributivas para melhorar a qualidade do processo educativo. A coordenadora 

afirmou que os registros tinham que estar preenchidos antes da realização do conselho, 

mas que era inviável ler as informações acerca de todos os alunos, devido ao grande 

quantitativo de turmas. 
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Elas têm que fazer o registro pra no conselho estar pronto. Agora, no 
dia do conselho, como é todo mundo pra falar de todas as turmas, a 
gente não lê cada caderneta. Elas vão passando os alunos e vão 
falando sobre aqueles que estão bem, os que estão com problemas, a 
gente pára e discute (COORDENADORA).  

 
 As discussões sobre os avanços dos alunos eram muito escassas e se restringiam a 

informações breves e superficiais que pouco diziam sobre o desenvolvimento dos 

mesmos. A professora B permanecia classificando os alunos em pré-silábicos, silábicos 

e silábico-alfabéticos e os avanços diziam respeito apenas à passagem de um nível de 

escrita para o outro, como pode ser constatado na sua fala: "Roberto era um pouco lerdo 

nas atividades, muito acomodado, mas agora já melhorou bastante, já é um silábico-

alfabético" (PROFESSORA B). A professora C também utilizava esta classificação para 

descrever o progresso dos alunos: "Adriana... que ela avançou... tá quase alfabética"; 

"José Pedro tá ótimo, tá alfabético" (PROFESSORA C). A professora A registrava os 

avanços referentes à participação, a comportamento, à conclusão das atividades, mas 

não abordava as demais dimensões da formação discente, como a construção dos 

saberes específicos, o que tornava as informações inconsistentes e pouco profícuas 

como elemento para reflexão, seja individual ou coletiva. Conforme se observa no 

seguinte relato: 

 na aprendizagem ela tá bem melhor, já tá lendo algumas palavras. Às 
vezes ela erra, mas em relação... que ela não fazia nada, né? E tinha 
uma dificuldade tremenda... pelo menos tá participando. Ela termina, 
conclui as tarefas com todo mundo... para quem não fazia, quem não 
acompanhava, às vezes nem entendia, né? O que eu passava pra 
fazer, nem entendia pra responder, ou às vezes só queria copiar a 
resposta, agora não, agora ela faz (PROFESSORA A).  

  

 O conselho de ciclo também é um espaço privilegiado para discussões acerca de 

dificuldades relativas ao ensino e à aprendizagem, tendo-as com objeto de reflexão com 

vista à construção conjunta de estratégias de superação. Na compreensão de Perrenoud, 

no que se refere à reflexão sobre a prática docente, o trabalho em equipe favorece "uma 

forma mais aprimorada de questionamento, estabelecendo o diálogo em torno do 

sentido das atividades, de seus objetivos, das instruções e dos modos de animação" 

(2004, p.148). Em relação à reflexão sobre as aprendizagens, este teórico afirma que "se 

a equipe tratar as dificuldades de aprendizagem dos alunos coletivamente, dará para si 

mesma a chance de compreender melhor os fracassos, suas causas e de encontrar 
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estratégias de atendimento que uma pessoa sozinha não poderia conceber" (Ibid, p. 

146).  

 Todavia, as dificuldades de aprendizagem relatadas pelas docentes, em sua 

maioria, diziam respeito a aspectos comportamentais, rotulando os alunos de 

"trabalhosos", "desligados", "atrasados", "distraídos", "lerdos", ou à quantidade de 

faltas, sem considerar os obstáculos enfrentados pelos alunos nos seus processos 

mentais, na construção do seu conhecimento em relação aos objetivos educacionais 

estabelecidos. Estes, por sua vez, eram nitidamente preteridos na fala das docentes 

durante os conselhos e, por conseguinte, no processo avaliativo. A título de ilustração, 

foram selecionados os seguintes depoimentos:  

  

Pablo só é trabalhoso... assim... muito teimoso, muito desobediente, 
muito cansativo e gosta muito de sair da sala e... assim... não gosta 
muito de receber limites, né?  Ele é trabalhoso, muito trabalhoso 
(PROFESSORA A);  
 
Catarina não tem... assim... iniciativa nenhuma. Não tem ação. Isso 
nos estudos também, muito lenta, muito atrasada, né? Demais... 
assim... em tudo... até pra falar ela é lerda, erra (PROFESSORA B);  
 
Ana Cláudia, problema, dificuldade mesmo de aprendizagem... 
Tatiana, só falta muito... Augusto é o velho da minha sala, o pai da 
turma. Agora aprender, não aprende nada. Eu nunca vi, um bloqueio 
total ali. (PROFESSORA C).  

 
  
 Dessa forma, considera-se que as informações relatadas pelas professoras eram 

pouco relevantes para compreender os percursos de aprendizagem dos alunos e, 

consequentemente, para encontrar os modos de ajudá-los. Sendo assim, a fragilidade das 

considerações feitas pelas docentes, fragilizava, também, as decisões tomadas 

coletivamente. Algumas vezes as professoras falavam sobre as dificuldades dos alunos e 

não era feito nenhum encaminhamento. Contudo, quando havia orientação, estas eram 

direcionadas a ações realizadas fora da sala de aula. A decisão que predominava era o 

encaminhamento das famílias para conversar com a professora itinerante, seja para que 

a mesma desse alguma orientação aos pais ou aos alunos, seja para que direcionasse o 

aluno a algum serviço especializado como a SAPE ou fonoaudióloga, ou ainda para que 

a professora itinerante solicitasse uma avaliação neurológica do educando, como é 

possível constatar nos seguintes diálogos observados durante os conselhos:  
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Professora A – Maurício sabe tudo, entende? Tudo. Ensina todo 
mundo, mas a produção dele não sai nada.  
Coordenadora - Eu vou ter que conversar com a professora 
itinerante. Eu acho que conversar direito com ele, né? Porque a 
professora Itinerante é psicóloga e a gente vê se ela vê isso, né? Se 
ela pode, tem condição de conversar com ele uma vez ou mais de 
uma vez e se ela achar necessário, faz um encaminhamento, um 
atendimento, né? 
Professora B – Janaína, tem que pedir uma avaliação, porque ela tem 
problema neurológico... Natacha, que tá com psicopedagoga, 
melhorou, mas eu não tenho avaliação, assim, pra ver distúrbio, né? 
Coordenadora – Então, o que a gente pediu avaliação pra professora 
itinerante foi Janaína e Natacha, né? 
Professora B – É. Aí dizer a ela que esses meninos são aéreos 
demais na sala... que a gente sabe que é problema neurológico.  
 
Professora C -  Murilo não avança, não sai do lugar. Não sei o que 
danado eu faço mais. Olha quantos projetos ele faz parte: projeto 
MAIS, vai pro alfaletramento, que é outro projeto, e não vai pra canto 
nenhum. Apesar de que ele já tá escrevendo, que ele não escrevia, né? 
Ele não saía do lugar. Mas de compreensão, ele não compreende 
nada, nada, nada, nada. Não era pra você falar com a mãe dele sobre 
a super-proteção?  
Professora Itinerante – Murilo... super-proteção... chamar a mãe  
(anotou na agenda). Pode agendar pra sexta. Sexta vai ser o dia das 
mães, fica melhor pra gente.  
 
 

 É nesse contexto que a professora itinerante acabava assumindo certo 

protagonismo nos conselhos, sendo responsável por grande parte dos encaminhamentos 

definidos nestes momentos. Sobre a função da professora itinerante, a coordenadora 

declarou:  

 Antigamente a professora itinerante atendia os alunos especiais... 
agora ela não faz mais esse atendimento, quem faz esse atendimento 
é a SAPE e o trabalho dela é fazer articulação, facilitar a inclusão 
desses alunos nas salas. Então, é conversar com professor, orientar 
professor, orientar estagiário... os alunos, por exemplo, que tem 
dificuldade da aprendizagem.. a gente conversa com ela, tenta ver 
esse aluno... ele tem uma dificuldade de aprendizagem, mas apesar da 
gente trabalhar com ele sozinho, individual, ele não tá aprendendo... 
ela ajuda, faz encaminhamento pedi à mãe pra fazer uma avaliação 
(COORDENADORA)     

   

 

  A seguinte fala da professora B ilustra bem a centralidade que a professora 

itinerante adquiria nos conselhos de ciclos, como se fosse apenas sua a obrigação de 

resolver os problemas relatados pelas docentes: "eu jogo esses problemas pra minha 
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amiga, professora itinerante, resolver... fez aí a lista dos problemas, fez?" 

(PROFESSORA B).  

 Os outros encaminhamentos realizados referiam-se a: atividades extra-classe, para 

os alunos que estavam acima do peso ou que ficavam ociosos em casa; incluir ou 

manter o aluno nos projetos desenvolvidos pela Secretaria de Educação e pela escola; 

adaptar as atividades da educação infantil para as alunas com deficiência que estavam 

no ensino fundamental; ou mesmo realizar um concurso de caligrafia para estimular os 

alunos que estavam com letras ilegíveis. 

 Durante o segundo conselho, a coordenadora explicou que as professoras 

deveriam anotar os encaminhamentos definidos no registro avaliativo, na secção 

referente às orientações do conselho de ciclo. Todavia, na análise desses registros, foi 

possível constatar que os encaminhamentos registrados pouco tinham a ver com as 

discussões tecidas nestes encontros, ficando a critério das professoras as orientações 

anotadas.  Como ilustração, tem-se a seguinte orientação registrada pela professora A 

em relação ao aluno Fábio: "reforçar as atividades com as quatro operações". Porém, em 

nenhum momento, esse encaminhamento foi discutido no referido conselho.  Da mesma 

forma, a professora B registrou como encaminhamento para um grupo de alunos 

"realizar produções coletivas e individuais de texto", mas esta orientação não foi 

definida nem durante, nem pelo conselho. Isto demonstra que havia uma distância entre 

as ações coletivas e as particulares no interior da escola e que o conselho de ciclo, tal 

como estava sendo realizado, não era suficiente para superar o isolamento da ação 

docente e a lógica individualista do "cada um por si" (PERRENOUD, 2004, p. 158).   

     Em ambos os conselhos de ciclo observados, não houve discussões acerca de 

estratégias pedagógicas que as professoras poderiam desenvolver no interior da sala de 

aula, como também, houve uma ausência de reflexão acerca do planejamento, do 

currículo, dos objetivos educacionais, das intervenções pedagógicas, indo de encontro 

às intenções estabelecidas para estes momentos. O conselho transcorria como se a 

prática docente fosse inquestionável, indubitável, imutável, como se as ações 

desenvolvidas pelas mestras não precisassem ser refletidas, redimensionadas, 

redirecionadas, como se os "problemas" – normalmente relativos às questões de 

comportamento - estivessem nos alunos, na sua família, na sua condição social e as 

professoras nada pudessem fazer para ajudá-los, centralizando nas mãos da professora 

itinerante os encaminhamentos que poderiam contribuir para a superação das suas 

"dificuldades".   Dessa forma, as práticas docente e pedagógica não constituíam objeto 
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de reflexão e, por conseguinte, da avaliação. Assim, o sujeito do processo avaliativo era 

apenas o aluno e o objeto, a sua aprendizagem, aproximando a prática avaliativa 

desenvolvida na instituição da perspectiva tradicional da avaliação.  

 Observou-se, também, a ausência de discussões teóricas que servissem de base  

para as reflexões e decisões definidas, de modo que as falas das docentes e os 

encaminhamentos estabelecidos, fundamentavam-se nas suas impressões pessoais, nas  

suas intuições, nas suas experiências, fazendo do trabalho pedagógico puro ativismo, 

caracterizado pela separação entre a teoria e a prática.   

 Importa destacar que nos Conselhos de Ciclo foi possível constatar uma 

discrepância entre o que as mestras diziam que faziam e a sua prática efetiva na sala de 

aula. Durante os encontros coletivos, as docentes buscavam expressar idéias e atitudes 

que consideravam que seriam aceitas pelo grupo, ainda que a sua fala fosse exatamente 

o oposto do que faziam na interior da sala de aula, conforme demonstra a declaração 

feita pela professora B:  

agora que eu consigo, assim, trabalhar com a turma, de trabalhar um 
texto e passar uma tarefa, e eles terem mais autonomia, né? Então, eu 
passei o primeiro semestre todinho mexendo nisso, né?  De ter 
autonomia. Mas ainda é uma turma que tem muito aluno lerdo, né? 
Muito aluno com problema, né? (PROFESSORA B).  
 
 

Nesse depoimento, a professora B expressou que o objetivo das atividades 

desenvolvidas no primeiro semestre foi desenvolver a autonomia do educando, porém, 

na prática, os alunos da referida docente eram objetos de um ensino descontextualizado 

e repetitivo que em nada contribuía para a construção de sua autonomia. Todavia, o 

discurso da professora B fazia com que todas as participantes do conselho pensassem 

que a mesma havia, de fato, organizado seu ensino a fim favorecer a construção de 

sujeitos autônomos e que se o aluno não construiu sua autonomia era por um 

"problema" pessoal. Assim, a incoerência entre o discurso proferido no coletivo e as 

ações realizadas no âmbito particular da relação docente/discente, mascarava a realidade 

e tornava o processo avaliativo obscuro e injusto. 

 A Secretaria de Educação apresenta o Conselho de Ciclo como um momento 

privilegiado para discutir e decidir o avanço do aluno de um grupo para o outro, de 

acordo com o seu desenvolvimento, o que possibilitaria a progressão do educando 

durante o ano letivo, promovendo a adequação do ensino ao nível de aprendizagem do 

mesmo.  Entretanto, em nenhum dos conselhos observados constatou-se discussões 
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acerca da progressão dos alunos. No terceiro conselho, apenas discutiu-se a 

transferência de uma aluna que passou do turno da manhã para a tarde em razão de uma 

discussão entre a sua irmã e a professora, conforme relatou a diretora:  

 

 

 

Júlia teve um probleminha na sala, a irmã viu que ela tava chorando e 
entrou na sala, só não chamou a professora de bonita. Aí a professora 
ficou muito chocada. A mãe veio, conversou comigo, aí pra evitar 
maiores problemas, aí botamos Julia à tarde, porque a professora 
também se sentiu melhor (DIRETORA).  

 
  

 Dessa forma, considera-se que a progressão contínua do aluno em função do seu 

desenvolvimento, independente do período do ano letivo, que deveria ser realizada 

através de uma avaliação formativa, ainda não fora incorporado na prática da instituição 

pesquisada.   

 Todavia, no terceiro Conselho de Ciclos, já emergiram discussões acerca da 

retenção dos alunos com deficiência. A professora B relatou que as alunas com 

deficiência da sua sala não poderiam avançar porque não tinham "compreensão" 

suficiente para passar para o ciclo seguinte, a professora itinerante ratificou e disse que 

elas poderiam utilizar uma resolução do Conselho Municipal de Educação41 para 

justificar a retenção destas alunas: "Nessa série pode haver retenção... tem uma 

resolução da educação especial... eu acho que vai ter que ser... pelo menos, com 

Raquel... não sei Priscila, né? Mas Raquel a gente vai ter que segurar mais um 

pouquinho" (PROFESSORA ITINERANTE).  Já em relação à retenção de um aluno 

com deficiência do segundo ano do segundo ciclo, a professora itinerante mostrou-se 

contrária por acreditar que mesmo já estava na escola há muito tempo e que não teria 

mais o que oferecer a ele: "do ponto de vista pedagógico a escola não tem mais o que 

oferecer a ele, se ele ficar, repetir a série, que ele poderia, né? Eu poderia recorrer à lei 

da educação especial, mas acho que não vai ser uma boa pra ele" (PROFESSORA 

ITINERANTE).  

 Desse modo, em vez de discutirem as ações que poderiam ser desenvolvidas nos 

dois meses e meio de aula posteriores ao Conselho de Ciclo, as docentes já previam a 
                                                 
41 De acordo com a coordenadora, a professora itinerante se referia a Resolução CME/ CEB  nº 02, de 11 
de Setembro de 2001, artigo 8º, capitulo VII, que dispõe sobre a possibilidade de retenção de alunos 
inclusos em ensino regular em qualquer ano  por até duas vezes.  
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retenção dos alunos antes mesmo do final do ano letivo, numa espécie de condenação 

prévia que poderia desembocar em uma falta de oportunidade de aprendizagem para 

estes alunos. Corroborando esta assertiva, ao final do ano letivo, as alunas com 

deficiência foram, de fato, retidas e a coordenadora justificou a retenção da seguinte 

forma: "a gente já começou o ano achando que as meninas deveriam tá numa série 

menor... como a gente não pôde mexer com isso porque elas vieram com documentação, 

aí as duas ficaram retidas". A retenção configurava-se, portanto, como a confirmação de 

uma sentença estipulada desde o início do ano, caracterizando o trabalho pedagógico 

realizado como uma pseudo-inclusão. 

 Um ponto positivo observado no terceiro conselho, foi a troca de informações 

acerca dos alunos entre as professoras regentes das salas e as professoras que 

desenvolviam o projeto "Aprendendo com Alegria". Nestes momentos, foi possível 

submeter o desenvolvimento do educando a outro olhar que não o da professora da sua 

sala regular, o que permitia a desconstrução ou, pelo menos, o questionamento de 

alguns juízos de valor negativos construídos pela professora regente sobre alguns 

alunos, obrigando-a a rever seus pensamentos e sua postura. Como foi o caso do aluno 

Augusto, da sala da professora C, o qual a referida docente dizia ter um "bloqueio na 

aprendizagem". Porém, no projeto, ele ficou na sala da coordenadora que disse perceber 

uma disposição do aluno em aprender, contradizendo a fala da professora C, como pode 

ser observado no diálogo abaixo:  

 

Professora C – Augusto ainda continua com dificuldade de 
aprendizagem  
Coordenadora – Augusto não me dá problema. O problema que ele 
me dá, assim, que às vezes ele sai da sala pra fazer uma 
brincadeirinha ali, né?  Isso, mas só. Ele tem realizado as atividades... 
fazendo um pensamento mais avançado ainda do que eu tô propondo, 
não me dá trabalho não... porque ele tá num movimento de interesse 
Professora C – ele é de veneta, uma hora ele tá muito interessado, 
mas tem dia que...  
Coordenadora – Não, eu não tenho problema com ele, não. Ele é... 
assim, ele é questionador, ele fala, pergunta, aí você manobra aquilo 
pra aprendizagem. Ele não se recusa a fazer, não dá problema de 
bater, de brigar. Às vezes ele se altera um pouquinho, mas, assim, 
não é nada que você não contorne, entendeu?  
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 Estas trocas permitiam ir além da visão unilateral apresentada pelas professoras 

regentes, muitas vezes, imbricada pela sua visão de mundo, ou pela história relacional 

ou didática estabelecida com cada aluno. Sobre esta questão Perrenoud reitera:  

 

 Em uma profissão que trabalhe com seres humanos, a pluralidade dos 
olhares possibilita, principalmente, que se enfrentem situações nas 
quais o professor faz parte do problema seja porque constuiu uma 
relação tensa com o aluno, seja porque não encontra, em sua própria 
cultura ou história pessoal, as chaves para estabelecer um diálogo, 
depositar confiança, mobilizar (2004, p. 147).  

  Contudo, as informações trocadas eram relativas ao comportamento ou a aspectos 

gerais de aprendizagem, sem fazer referência aos processos mentais do educando em 

relação aos objetivos educacionais estabelecidos.  

  Nesse contexto, considera-se que o Conselho de Ciclo acontecia como um relato 

de problemas e reclamações - com base em informações superficiais, intuitivas e pouco 

significativas - para os quais as soluções estavam em ações desenvolvidas fora da sala 

de aula por outros profissionais que não as professoras regentes. Assim, estes momentos 

distanciavam-se de sua função formativa e negligenciavam o seu potencial educativo.  

  

      

4.4.5 – Comunicação dos resultados aos pais    

 

 Após cada Conselho de Ciclo os resultados obtidos e as decisões estabelecidas 

eram comunicados aos pais através de encontros que as professoras denominavam de 

"plantões pedagógicos". Tais plantões não faziam parte do calendário escolar oficial, 

mas foram instituídos pela equipe pedagógica da instituição pesquisada. O que 

demonstra que a mesma reconhecia a importância da articulação entre a família e a 

escola para o desenvolvimento do educando. De acordo com Perrenoud (2004) os pais 

precisam ser informados regularmente sobre as diversas formas de avaliação do seu 

filho e os resultados desse processo para que possam desempenhar seu papel. Contudo, 

o autor destaca que não é função dos pais regular as aprendizagens, mas sim favorecer a 

escolarização dos filhos despertando o desejo de aprender, apoiando o seu trabalho 

escolar e acompanhando-o quando feito em casa.  

 O plantão pedagógico era realizado no horário regular de aula, no pátio do colégio. 

Enquanto as docentes estavam no plantão, as estagiárias ou os funcionários 

administrativos ficavam com os alunos nas salas.  O referido encontro era dividido em 



 231

dois momentos. No primeiro momento, a diretora falava com os pais sobre assuntos 

gerais da escola como: a obrigatoriedade do uso da farda; os projetos desenvolvidos na 

escola, o papel da professora itinerante no acompanhamento dos alunos; questões de 

higiene, alimentação etc. Estas informações eram transmitidas de forma aligeirada e 

superficial. No segundo momento, as professoras sentavam-se em bancas, dispostas 

uma ao lado da outra, e os pais formavam filas em frente àquela em que estava a 

professora do seu filho. O atendimento era individual e tinha como base as informações 

contidas no registro avaliativo. De modo geral, as professoras folheavam o registro em 

frente aos pais, mostrando as anotações feitas em cada secção. Em seguida os pais 

assinavam uma ata declarando que estavam cientes das informações acerca do 

desenvolvimento do seu filho. Os depoimentos abaixo sintetizam esse momento:  

 

depois do conselho de ciclo a gente tem o plantão pedagógico... a 
gente faz uma parte geral pra falar dos pontos gerais de pauta e 
depois cada mãe conversa com o professor... a gente bota uma 
mesinha e cada mãe conversa... vê questão de falta, vê questão de 
desenvolvimento (COORDENADORA)   
 

primeiro a diretora faz um encontro, conversa com os pais, faz uma 
leitura deleite, conversa sobre os assuntos gerais da escola, da farda, 
de tudo e depois cada professor fica num espaço onde os pais vão até 
o professor e a gente conversa, diz o que é que o aluno tá precisando, 
o que é que ele tá fazendo, o que ele construiu, o que ele não 
construiu, quais os projetos que eles estão participando, aí os pais são 
informados (PROFESSORA C) 
 
após cada conselho de ciclo a gente informa aos pais o 
desenvolvimento do aluno com base no que a gente viu... eu converso 
com cada pai, peço que eles assinem, mostro o que a gente tá fazendo 
por aluno melhorar e o que eles podem fazer também, pra ajudar no 
trabalho da gente (PROFESSORA B).  

    

 A professora A relatou que, além informar sobre as anotações do registro, 

entregava aos pais as atividades desenvolvidas pelo aluno naquele período: "nesse dia 

eles vêm e o que a gente tiver de trabalho feito, a gente passa pra eles, entrega. 

Geralmente a gente junta, grampeia as atividades e conversa".  

 Silva (2004) considera que, em uma avaliação formativa, os informes devem 

conter dados relevantes do processo de ensino-aprendizagem. Perrenoud (2004) reitera 

essa assertiva ao afirmar que os professores deveriam utilizar os dados coletados no 

processo avaliativo para elaborar sínteses periódicas não só dos conhecimentos 

adquiridos por cada aluno, "mas também de suas dificuldades, de sua trajetória, dos 
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obstáculos encontrados e das estratégias pedagógicas tentadas e consideradas" (p. 35). 

Todavia, ao serem baseados nas informações contidas nos registros - caracterizadas pela 

sua inconsistência e imprecisão - os resultados apresentados eram pouco significativos 

para que os pais pudessem ter ciência do processo de aprendizagem dos seus filhos.  

 É necessário relatar, ainda, a ênfase dada ao aspecto comportamental do estudante, 

durante esses encontros. As professoras pareciam aguardar esses momentos para 

fazerem reclamações acerca do mau comportamento de alguns alunos a seus pais.  

Como é possível constatar na fala da professora A, ao retornar de um dos plantões 

pedagógicos: "Mário, o que é que nós conversamos agora mesmo com a sua mãe? Você 

disse que ia se comportar, que iria respeitar tia, você prometeu" (PROFESSORA A).  A 

seguinte fala da professora B, durante uma aula, também é emblemática para ilustrar 

esta questão: "todo dia eu anoto quem é mal comportado pra no dia da reunião dizer à 

mãe" (PROFESSORA B).  

 O aspecto comportamental predominava também nas comunicações informais que 

ocorriam no dia-a-dia do trabalho pedagógico, as quais pareciam se restringir às queixas 

feitas sobre comportamentos inadequados dos alunos, conforme se observa nas falas a 

seguir: "faltam 10minutos. Deixa eu ver se o portador de Natacha chegou pra eu fazer 

uma queixinha... quando os portadores chegarem eu vou fazer um bocado de 

reclamação" (PROFESSORA B); "Olhe eu vou chamar a sua mãe para conversar sobre 

o seu comportamento. Vai ficar uma semaninha em casa" (PROFESSORA C). Nesse 

prisma, o sistema de comunicação aos pais assemelhava-se mais a um termo de ajuste 

de conduta, do que a uma troca de informações - centradas nos avanços e 

potencialidades do aluno - que ajudassem a família a fomentar o trabalho desenvolvido 

na escola.            

 Nesse contexto, embora houvesse uma tentativa de articulação entre a família e a 

escola, através desses encontros sistemáticos, com o intuito de contribuir com o 

desenvolvimento do educando, a natureza das informações comunicadas acabava 

comprometendo a consecução dessa intencionalidade.  

 Considera-se, portanto, que a substituição das notas por pareceres qualitativos não 

foi suficiente para enriquecer o sistema de comunicação, uma vez que, assim como os 

dados numéricos, as informações registradas não possibilitavam construir uma 

representação precisa do que os alunos verdadeiramente dominavam em relação às 

competências visadas e, bem assim, os modos adequados de ajudá-los. 
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     5. A PRÁTICA AVALIATIVA: PARA 

ONDE OS RESULTADOS APONTAM  
 

 

 

 

 Os resultados e a discussão dos dados apontaram algumas evidências acerca da 

prática avaliativa realizada na realidade investigada. No que se refere às concepções 

acerca da avaliação, constatou-se que houve uma mudança no discurso das docentes, 

uma vez que todas afirmaram avaliar os alunos "continuamente", "em tudo", "todo o 

tempo". Todavia, considera-se que tal mudança adivinha de uma tentativa de 

aproximação do discurso às diretrizes normativas. No entanto, as professoras 

apresentavam conceitos abrangentes e pareciam confundir avaliação contínua com 

avaliação formativa, demonstrando terem um conhecimento superficial sobre esta 

temática.   

 Houve, também, uma incoerência entre o discurso das professoras e as suas ações, 

quando as mesmas afirmaram que consideravam a avaliação como um importante 

elemento para repensar o ensino e aproximá-lo das necessidades de aprendizagem dos 

alunos, mas, na prática, não utilizavam as informações advindas da avaliação para 

refletirem e planejarem o seu fazer docente. 

 No concernente ao estabelecimento dos objetivos, constatou-se que os objetivos 

educacionais que, em tese, deveriam nortear o processo avaliativo, foram estabelecidos 

coletivamente em uma reunião de planejamento realizada pelo coletivo da escola no 

início do ano letivo. Todavia, tais objetivos não eram considerados nos demais 

momentos do trabalho pedagógico, assumindo uma função meramente burocrática sem 

qualquer articulação com o que acontecia na sala de aula.  

  A organização do ensino era feita com base nos conteúdos a serem ensinados, nos 

capítulos dos livros didáticos ou em planejamentos realizados em outra instituição de 

ensino. O que demonstra que a avaliação não estava contribuindo para o cumprimento e 

redimensionamento dos objetivos educacionais, tampouco para planejar ou redirecionar 

as intervenções pedagógicas em consonância com as necessidades de aprendizagem dos 
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discentes. Logo, ainda não era compreendida como uma ação integradora dos elementos 

da prática docente.   

 Em relação aos instrumentos avaliativos, as professoras afirmaram utilizar a 

observação das atividades realizadas no dia-a-dia da sala de aula para avaliarem os 

alunos. Todavia, acredita-se que os exercícios mecânicos, padronizados, 

descontextualizados não exigiam um esforço intelectual dos alunos no sentido de 

refletirem, levantarem hipóteses, construírem suas teorias espontâneas, argumentarem,  

questionarem, relacionarem o que sabem com o que estavam aprendendo. Assim, eram 

pouco profícuos pra produção de informações significativas que ajudassem as 

professoras a compreenderem os processos mentais dos alunos, a forma como 

aprendiam, o que sabiam e o que lhes faltava saber em relação aos objetivos 

educacionais estabelecidos.     

 Além disso, a visão culposa do erro e a eliminação sumária do mesmo, faziam 

com que os alunos tivessem medo de expressarem seus pensamentos, de exporem suas 

dúvidas, o que certamente impedia as professoras de se aproximarem dos modos de 

raciocínio dos alunos, empobrecendo sobremaneira o processo avaliativo formativo.    

 Todas as professoras revelaram, ainda, que utilizavam "fichas de verificação" 

como instrumento avaliativo, o que, por si só, não significaria que a avaliação praticada 

era tradicional, visto que o mais importante não é o instrumento em si, mas a utilização 

que se faz das informações coletadas. Contudo, durante as observações, a aplicação 

dessas fichas foi percebida como um procedimento puramente burocrático sem qualquer 

função educativa, no sentido de orientar as aprendizagens dos alunos ou a reorganização 

do ensino, o que demonstra que as docentes ainda não haviam se apropriado 

efetivamente das finalidades formativas da avaliação.   

 O acompanhamento dos alunos realizado pelas docentes A e B, restringia-se a 

verificar se os alunos haviam feito ou não a atividade, sem que observassem as 

estratégias de aprendizagens dos educandos. O que revela a permanência da lógica da 

verificação do produto – avaliação tradicional - em detrimento do acompanhamento dos 

processos – avaliação formativa.   Apenas a professora C acompanhava 

continuamente os modos de pensamento dos alunos, pedindo-lhes que explicitassem os 

raciocínios utilizados na resolução das atividades e promovendo regulações interativas 

(PERRENOUD, 1999) que contribuíam para a otimização das aprendizagens discentes. 

Com isso, ainda que a professora C não realizasse regulações indiretas (PERRENOUD, 
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1999) através da diferenciação do ensino, considera-se que, das docentes observadas, 

ela era a que mais se aproximava de uma "observação formativa" (Ibid). 

       O registro avaliativo foi percebido como um procedimento que visava mais 

atender às exigências administrativas, do que oferecer elementos significativos que 

subsidiassem o redirecionamento das práticas docente e pedagógica. Nas informações 

registradas os aspectos comportamentais ganhavam destaque com anotações do tipo: 

"trabalhoso", "indisciplinado", "vagaroso", ficando as demais dimensões do educando 

relegadas nesse processo.         

 Outro fator relevante no que concerne aos registros era a impertinência das 

informações em relação aos objetivos educacionais. Cada docente anotava aquilo que 

achava mais relevante, porém, invariavelmente tais anotações não faziam menção às 

competências instituídas pelo coletivo da escola, o que tornava a prática avaliativa 

arbitrária e não-intencional.  

 Percebeu-se também que as anotações eram realizadas de forma esporádica e 

assistemática, tendo como base apenas a memória e a intuição das docentes. Os únicos 

aspectos anotados diariamente eram os conteúdos e procedimentos trabalhados nas 

aulas, porém estas anotações tinham como finalidade prestar contas à direção do que 

havia sido ensinado em cada dia, sem qualquer finalidade pedagógica. 

  As professoras preenchiam os registros nas "brechas" do trabalho docente e não 

havia na instituição um espaço adequado para este procedimento. Ademais, os registros 

avaliativos eram obrigados a permanecerem na instituição e as professoras só podiam 

levá-los para casa em caso de "emergência administrativa". Constatou-se que a rotina 

burocrática e a ausência de local e tempo adequado ao preenchimento do registro, 

configuravam-se como um grande limitador da qualidade das informações registradas, 

tanto para o cumprimento dos objetivos educacionais, quanto para subsidiar a 

reflexão/ação docente. Dessa forma, a substituição do boletim e das notas por registros 

qualitativos não foi suficiente para fornecer informações relevantes e úteis para 

organizar o ensino em função das necessidades de aprendizagem dos alunos.   

 Observou-se, ainda, uma ausência de reflexão, seja coletiva ou individual, em 

relação à prática docente, ou seja, as informações coletadas não eram utilizadas para que 

as professoras refletissem sobre sua prática na tentativa de aproximá-la das necessidades 

discentes, com vista a incluir o aluno no processo de ensino e aprendizagem. Ao 

contrário, as anotações cumpriam o papel de classificar os alunos em "pré-silábico", 

"silábico" e "silábico-alfabético", ou entre os que tinham e os que não tinham 
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dificuldade. A partir dessas classificações os alunos eram distribuídos entre os níveis 

dos projetos complementares de aprendizagem, ou eram encaminhados para que a 

professora itinerante conversasse com os pais daqueles que apresentavam mais 

"problemas" com o intuito de encaminhá-los para serviços extra-escolares como: 

fonoaudiológico, psicopedagógico, ou mesmo neurológico. 

 Tem-se, com isso, que todas as decisões relativas aos alunos com maiores 

dificuldades ficavam restritas a ações desenvolvidas fora da sala de aula, por outros 

profissionais que não as professoras regentes, o que demonstrava uma nítida 

desvinculação entre a avaliação e a organização do ensino, bem como um 

descompromisso das docentes para com a aprendizagem do aluno e a qualidade da sua 

prática.  

 Essa assertiva pôde ser confirmada, quando as docentes imputaram os insucessos 

dos alunos a fatores de ordem social, familiar ou meritocrática, sem considerar a 

qualidade do ensino como um fator preponderante para a aprendizagem discente. Nesse 

sentido, compreende-se que os princípios que estavam norteando a prática avaliativa na 

escola investigada eram: a classificação, a seleção e a meritocracia, distanciando-se de 

sua dimensão formativa. 

 Esse cenário demonstra que o princípio da homogeneidade permanecia norteando 

a organização do trabalho pedagógico, fazendo com que os alunos que apresentavam 

um ritmo mais lento de aprendizagem fossem descriminados e excluídos.   

 Processos de discriminação e exclusão foram constatados tanto no nível 

institucional, quando os alunos foram divididos por níveis de escrita nas salas do projeto 

"Aprendendo Com Alegria" e aqueles que ficavam nas salas dos "pré-silábicos" eram 

rotulados como "bobos" ou "burros" pelos demais, quanto no interior da sala de aula 

quando as professoras A e B isolavam, humilhavam, não se aproximavam, não 

forneciam qualquer tipo de ajuda aos alunos que apresentavam um ritmo mais lento de 

aprendizagem, fazendo com que estes educandos ficassem à margem do processo 

pedagógico. Nesse sentido, constatou-se que, a despeito das intenções governamentais 

de tornar o processo educativo mais democrático e includente, através da adoção dos 

Ciclos de Aprendizagem, práticas excludentes persistiam dentro desse sistema. 

 Ademais, a falta de participação dos alunos no processo avaliativo, a discrepância 

entre o que e como as professoras ensinavam e o que e como avaliavam, como também 

a ausência de uma meta-avaliação, caracterizavam a prática avaliativa como uma ação 

anti-democrática  e anti-ética.      
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 Percebeu-se que as mudanças na prática avaliativa ficaram restritas aos aspectos 

técnico-instrumentais sem considerar os fundamentos epistemológicos que a 

sedimentam. Por exemplo, todas as professoras pareceram compreender que a avaliação 

tinha que ser contínua, porém demonstraram não conhecer a intenção includente desse 

processo, uma vez que os resultados obtidos continuavam sendo usados com finalidades 

seletivas e excludentes.   

 Atribui-se esta "fragilidade epistemológica", entre outras coisas, à falta de 

preparação dos educadores para atuarem nos Ciclos de Aprendizagem, uma vez que 

todas as docentes afirmaram que a implantação do referido sistema no Município do 

Recife ocorreu de forma repentina e impositiva sem qualquer envolvimento dos 

profissionais da educação responsáveis por sua concretização. As professoras receberam 

os Ciclos como uma proposta pronta, sem participarem de sua concepção ou construção 

o que limitou sobremaneira a compreensão das mesmas acerca dos fundamentos e 

objetivos dessa política e, consequentemente, a sua efetivação no cotidiano escolar. 
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Considerações finais  

 

 

 
 As evidências apontadas pelos resultados permitiram tecer algumas considerações 

a fim de responder, ainda que de forma provisória e contingente, os questionamentos 

suscitados por essa pesquisa.  O desenvolvimento desse estudo partiu de dois 

pressupostos. O primeiro considera que a adoção de uma política de Ciclos de 

Aprendizagem - por estar fundada em princípios como a democracia, a inclusão e o 

respeito às diferenças - requereria uma mudança nas concepções e práticas avaliativas. 

Estas passariam a ser assumidas como um processo contínuo, qualitativo, interativo e 

democrático superando a lógica da classificação e seleção presente no sistema seriado. 

O segundo compreende a que as diretrizes políticas não são diretamente aplicáveis ao 

cotidiano da sala de aula, dada a complexidade do ato educativo. Assim, acredita-se que 

a efetivação de uma avaliação mais qualitativa dependeria, entre outras coisas, da re-

contextualização e re-significação dessa prática pelas docentes. A partir dessas 

premissas, nesse estudo, buscou-se compreender as práticas avaliativas dos professores 

em uma organização escolar por Ciclos de Aprendizagem, identificando as 

aproximações e os distanciamentos entre os preceitos desse sistema e a sua 

materialização no cotidiano escolar.  

  Na realidade investigada, constatou-se que o planejamento, a organização do 

ensino e a avaliação emergiam no cotidiano escolar como práticas estanques e 

desarticuladas. Distanciando a prática avaliativa das docentes do que preconiza o 

Sistema de Ciclos.      

 O ensino padronizado, mecânico e descontextualizado, como também o 

acompanhamento precário e superficial realizado pelas docentes, associados a uma 

fragilidade teórica das mesmas acerca das teorias da aprendizagem, da didática e da 

avaliação, fazia com que as informações registradas fossem imprecisas, abrangentes e 

inconsistentes. Do que decorria uma fragilidade das decisões tomadas a partir delas. 

Logo, as decisões definidas referiam-se a ações desenvolvidas fora da sala de aula, sem 
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considerar a qualidade das ações docentes como um elemento indispensável à 

aprendizagem dos alunos. Considera-se, assim, que a avaliação não estava cumprindo o 

seu papel formativo de fornecer elementos significativos para subsidiar a reflexão/ação 

docente.   

 Identificou-se que as práticas avaliativas caracterizavam-se por serem anti-

democráticas, injustas, anti-éticas, assistemáticas e arbitrárias. E que os princípios que 

as norteavam eram a homogeneidade, a meritocracia e a classificação. Nesse prisma, 

compreende-se que não houve uma re-significação dessas práticas pelas docentes em 

consonância com os preceitos dos Ciclos de Aprendizagem. O que se observou foi a 

adequação das novas exigências às velhas práticas, bem como a permanência da lógica 

excludente no cotidiano escolar.  

 Desta feita, apesar do Sistema de Ciclos requerer uma avaliação formativa, a 

prática avaliativa não estava contribuindo para que os alunos fossem incluídos no 

processo de ensino e aprendizagem. Ao contrário, muitas vezes, as classificações, os 

julgamentos e as decisões provenientes dessa prática promoviam uma exclusão 

subjetiva do educando no interior da sala de aula.            

       Considera-se, então, que, embora nas últimas décadas a avaliação tenha evoluído 

muito no âmbito político-conceitual no sentido de ser compreendida como um processo 

mais justo, democrático, qualitativo, interativo e includente - sobretudo pela crescente 

adoção dos Ciclos de Aprendizagem em vários estados e municípios - a prática 

avaliativa, mesmo com alguns avanços, ainda apresenta-se muito presa às antigas 

concepções de uma avaliação autoritária, arbitrária e excludente, do que decorre um 

enorme prejuízo ao desenvolvimento dos alunos.      

 Especificamente em relação à realidade investigada, acredita-se que essa atitude 

de conservação dos princípios da homogeneidade e da classificação, frente às mudanças 

pretendidas pelos Ciclos de Aprendizagem, adveio, entre outras coisas, da 

incompreensão dos profissionais da escola acerca dos fundamentos epistemológicos - 

como a concepção de homem, de sociedade, de educação, da função social da escola, de 

aprendizagem – que alicerçam tal sistema. Com isso, as mudanças operadas na prática 

avaliativa foram superficiais e se restringiram aos aspectos técnico-instrumentais, sem 

considerar as intenções educacionais propriamente ditas.  

 Percebeu-se, também, que o processo de formação continuada não tem sido 

profícuo em suprir as lacunas estabelecidas pela implantação verticalizada dos Ciclos, o 

que pode ser em decorrência da distância, atribuída pelas docentes, entre as temáticas 
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trabalhadas nas formações e a realidade do cotidiano escolar. Ademais, supõe-se que as 

formações têm priorizado os aspectos técnico-instrumentais dos ciclos, em detrimento 

de questões de fundo que dão sentido às mudanças propostas. 

 É importante ressaltar, ainda, que algumas condições estruturais e conjunturais são 

importantes impeditivos à consecução de uma avaliação formativa, como, por exemplo: 

os baixos salários pagos aos profissionais da educação, a falta de tempo na carga horária 

dos professores para que possam estudar, refletir, planejar e organizar sua prática, 

ausência de um ambiente motivador e prazeroso, entre outras.    

    Mediante o exposto, constatou-se que a adoção do Sistema de Ciclos no 

Município do Recife não foi suficiente para que houvesse mudanças substanciais na 

prática avaliativa das docentes. Nesse sentido, a avaliação formativa parece ser ainda 

uma realidade distante do cotidiano escolar, configurando-se, portanto, como um 

desafio que requer, entre outras coisas, uma política efetiva de valorização do 

magistério que inclua uma melhor remuneração aos profissionais da educação, melhores 

condições de trabalho, períodos para estudo, planejamento e avaliação incluídos na 

carga horária dos professores, bem como um processo de formação continuada que 

priorize a fundamentação epistemológica dos Ciclos de Aprendizagem, subsidiando a 

prática docente e enriquecendo a práxis educativa. Todavia, considera-se que o principal 

elemento para que haja uma alteração efetiva nas práticas avaliativas é mesmo o 

comprometimento político de todos – governo, profissionais da educação, família, 

alunos - no sentido de superar a lógica seletiva e excludente que ainda sedimenta a 

prática educativa, rumo a uma educação de fato mais democrática e inclusiva.  

 Os resultados encontrados suscitaram novas questões que podem ser discutidas e 

estudadas em futuras pesquisas, quais sejam: a importância de se investir em pesquisas 

empíricas que visem compreender o impacto da política de ciclos no cotidiano escolar, 

visto que o conhecimento produzido acerca desse sistema pode fazer com que as 

práticas realizadas dentro dele evoluam e possibilitem uma melhora significativa na 

qualidade da educação; a realização de estudos que busquem relacionar o processo de 

formação continuada oferecido pela Rede de Ensino à prática avaliativa das docentes, a 

fim de compreender quais os rebatimentos deste processo na concretização do trabalho 

docente; por fim, a necessidade das investigações que se proponham a estudar a prática 

educativa lançarem mão de métodos que permitam a observação do trabalho pedagógico 

no seu acontecer. Isto porque, durante esta investigação, percebeu-se uma grande 

distância entre os discursos das docentes e a sua prática, de modo que estudos que 
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prescindam de técnicas de observação podem levar a resultados pouco consistentes e, 

por vezes, incongruentes com a realidade educacional.  
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APÊNDICES  
 

 

 

APÊNDICE A - Roteiro para as entrevistas com as professoras  

 
1. Qual a sua concepção de avaliação? 

2. Qual a função da avaliação? 

3. Como é feito o acompanhamento dos alunos? 

4. Com que freqüência e como são utilizados os registros avaliativos? 

5. Que informações são anotadas nos registros avaliativos? 

6. Quais são os instrumentos avaliativos utilizados na sua prática? 

7. Já leu algum livro sobre avaliação? De que autor? 

8. Como ocorreu a implantação do Sistema de Ciclos no Município do Recife? 

9. Qual sua opinião sobre os Ciclos de Aprendizagem? 

10.  O que mudou na sua prática avaliativa com a implantação do Sistema de Ciclos?  

11.  Qual a sua opinião sobre os projetos que a PCR oferece como espaço alternativo 

para a aprendizagem? 

12.  Participa do processo de formação continuada oferecido pela rede e\ou outros? 

Quais as contribuições desse processo na sua prática?  

13. Como você planeja suas aulas? Há um planejamento formal, escrito, sistemático? 

14. O que ainda precisa ser feito para melhorar a qualidade da educação? 

15. Como e quando os pais são informados sobre o desenvolvimento dos alunos?   

16. Qual a sua concepção sobre o erro? 
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APÊNDICE B – Roteiro para as entrevistas com a coordenadora e a 
Diretora 
 
1.  Como ocorreu a implantação do Sistema de Ciclos no Recife\escola? 

2.  Quais foram as principais mudanças produzidas no cotidiano da escola a partir do 

Sistema de Ciclos? 

3.  Como são definidas as competências a serem desenvolvidas pelos alunos em cada 

ciclo (perfil de entrada e saída). 

4.  Porque os registros dos professores ficam na Secretaria todos os dias? O que é feito 

com eles? 

5.  Qual o principal objetivo dos Conselhos de Ciclos? 

6.  Porque não houve a participação dos representantes dos pais, alunos e comunidade 

nos dois últimos conselhos de ciclo? Houve a participação de alguns desses 

representantes em outros conselhos? O que eles faziam? 

7.  O que é feito pela coordenação\direção a partir dos encaminhamentos do Conselho 

de Ciclos? 

8.  Quais são os projetos desenvolvidos na escola oferecidos pela PCR como espaço 

alternativo de aprendizagem? 

9.   Qual o critério para a escolha dos alunos que participam deles?  

10.  Quais são os resultados ou avanços alcançados com esses projetos? 

11.  Como surgiu a idéia do projeto Aprender Brincando na Lira? 

12.  Porque esses projetos não são realizados no contra-turno escolar? 

13. O que é a SAPE? Quais são os critérios para a escolha dos alunos que vão para a 

SAPE? 

14. Qual é a função da professora itinerante na escola? 

15.  Como e quando os pais são informados sobre o desenvolvimento dos alunos? 
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16. Qual a sua opinião sobre os Ciclos de Aprendizagem? 

17. O que ainda precisa ser feito para melhorar a qualidade da educação? 

18. Como ocorre o processo de retenção ou promoção dos alunos? 

19. Algum aluno foi re-classificado durante o ano letivo? Por que? 

20. Como os alunos são acompanhados na\pela escola? 

 
 

 

APÊNDICE C – Grelhas categorias utilizadas para mapear e organizar os 

dados 
  

Grelha 1: Categoria –  Planejamento (A) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Diretora Coordenadora  Profª A Profª B Profª C 
 A 1 

seleção dos 
conteúdos e das 
competências 

     

 A 4  
Atividades 

planejadas na 
reunião de 

planejamento  
 

     

 A 6  
Utilização do 

diário de classe  
na reunião de 
planejamento 

para direcionar e 
redirecionar as 

ações planejadas 

 
 
 

   
 

 

 A 7  
Discussões 

realizadas na 
reunião de 

planejamento 

     

 A 8  
Plano de ensino  
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Grelha 2: Intervenção pedagógica (B) 
 1ª 

Aula  
2ª 

Aula  
3ª 

Aula  
4ª 

Aula  
5ª 

Aula 
6ª 

Aula  
7ª 

Aula 
8ª 

Aula  
9ª 

Aula  
10ª 

Aula  
B1 

Atividades de 
aprendizagem 

          

 B2 
Organização 
social da sala  

          

B3 
 Recursos 
didáticos  

          

B 4  
Tempo para a 
aprendizagem 

 

          

B5 
Espaços para 
aprendizagem 

          

B6  
Comunicação 
com os pais  

          

 B 7  
Atendimento aos 
alunos especiais   

          

 B8  
Movimentação da 

professora  

          

B9   
Atendimento aos 
alunos com ritmo 

mais lento de 
aprendizagem 

          

B10  
Utilização do 

diário de classe 

          

B11  
Tratamento dado 

ao erro 

          

B12            
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Grelha 3: Categoria – Ciclos de Aprendizagem (E)   

 Diretora  Coordenadora Profª. A  Profª B Profª. C 
 

 - E1 - 
Concepção 

de ciclos  

     

- E2 - 
Implantação 

dos ciclos  

     

 

 

Grelha 4: Categoria – Formação continuada (F) 

 Diretora  Coordenadora Profª A Profª B Profª C 
F  
 

     

 

 

Grelha 05: Categoria – Espaços alternativos de aprendizagem (G) 

 Diretora  Coordenadora Profª A  Prof.ª B Profª C 
G1 

Projetos da 
PCR 

     

 G2 
Projeto 

Aprendendo 
com Alegria 

     

 

 

Grelha 06: Categoria – Justificativas para os insucessos dos alunos (H)  

 Diretora  Coordenadora Profª A Profª B Profª C 
H 
  

     

 

Atividades 
improvisadas  

B 13 
Clima e 

interações  

          

B 14  
Comentários  

pejorativos sobre 
os alunos 

 
 
 
 
 

         

B 15 
Incentivo aos 

alunos 
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Grelha 07: Categoria – Registro do planejamento anual (L)  

 Competências 
instituídas no 
planejamento  

L 1  
 

 
Conteúdos  

 
L 2  

 
Procedimentos  

 
L 3 

 
Avaliação 

 
L 4  

Língua 
portuguesa 

    

Artes  
 

    

Ciências  
 

    

Matemática  
 

    

História 
  

    

Geografia 
 

    

 

 

Grelha 8: Categoria – Conselho de Ciclo (M)  

 

 M 1   
Participantes  

M 2   
Organização e 
reorganização  
dos alunos nas 

salas  

 M 3   
Discussão 
sobre os 
avanços 

dos alunos 
nos grupos 

 M 9  
 Troca de 

informações 
entre a 

professora 
regente e a 
professora 
do projeto  

 M 8  
 sugestões de 

atividades  

 M 13 
Utilização 

dos registros 
avaliativos  

 
 
 

     

Dificuldades e Encaminhamentos   (M 14)  
Prof. Ed. Infantil  Prof. A  Prof. B.  Prof. C.  

Dific.  Encam.  Dific.  Encam.  Dific.  Encam.  Dific.  Enca.  
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Obs. refere-se às discussões realizadas nos Conselhos de Ciclo sobre dificuldades e 

encaminhamentos para os alunos.  

 

 

 

 

 

 

Grelha 9: Categoria – Registro avaliativo (R) 

 Prof. A Prof. B Prof. C  
R1 

Relatos de vivências significativas  
   

R2  
Competências elencadas na ficha 

avaliativa  
 

   

R3  
Orientações do 1º conselho de ciclo  

 

   

R4  
Orientações do 2ºconselho de ciclo  

   

 R5  
Orientações 3º Conselho de Ciclo  

   

 R6 
Conteúdos e procedimentos didáticos 

   

 R7 
Perfil inicial da turma 

 

   

R8  
Parecer final  
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Grelha 10: categoria – Avaliação (D) 

 Diretora  Coordenadora Profª A Profª B Profª C 
 D1  

Concepção  
     

 
 D2  

Função  

     

 D 4 
Acompanhamento dos 

percursos de 
aprendizagem dos 

alunos   

     

D 6  
 instrumentos  

     

 D 7  
Formas de registro  

     

 D 8  
Conselho de ciclos  

     

 D 9  
Comunicação dos 

resultados 

     

 D 10 
 Concepção de erro 

     

D 11   
Retenção e re-
classificação  

     

 

 

 

 

 

 

 

 


