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[...] A sociedade contemporânea faz um desafio ao qual só podem 
responder espíritos muito fortes e determinados. Ensinar é, hoje, 
transpor  as mediações negativas de uma sociedade objetal (voltada 
para o ter coisas) para atingir, contra variados obstáculos, a 
sensibilidade e a inteligência do educando; atingi-lo com o que? Com 
a força da nossa paixão e com a sinceridade do nosso amor pelo 
ideal de ser mais pessoa. [...] Assim, o encontro humano conveniente 
ainda é a única forma de ensino. (REGIS DE MORAIS). 



RESUMO 
 

 

DIAS, Valdinei de Alcantara. Avaliação nos anos iniciais do ensino fundamental, 
uma prática inclusiva ou excludente? 2011. 100f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Pedagogia) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
2011. 

RESUMO 
 
 

O presente estudo realizado por meio de Metodologia da Problematização com o 
Arco de Maguerez propiciou analisar criticamente o papel da avaliação da 
aprendizagem nas séries iniciais do ensino fundamental, face possibilidade de sua 
contribuição para a inclusão ou a exclusão dos alunos. Vale reforçar que a 
Metodologia da Problematização parte de uma critica ao ensino tradicional, e propõe 
um ensino diferente, cuja problematizarão (de uma parcela da realidade) e a busca 
de soluções para os problemas ali detectados, possibilita o desenvolvimento do 
raciocínio crítico do aluno, voltado para a transformação e a conscientização do 
exercício pleno de sua cidadania. A metodologia consistiu em um recorte da 
realidade, composto por relato de vivência/experiência do autor, consulta aos pares, 
observando a parcela da realidade. Feito essa problematização inicial, foram 
levantados os pontos – chaves objetos de análise aprofundada. Na teorização 
recorreu-se à literatura como e também entrevistas com professores das séries 
iniciais da escola observada e análise das diretrizes pedagógicas avaliativas 
contidas no projeto político pedagógico. Estas informações foram trabalhadas 
visando buscar soluções para o problema. Por fim o compromisso em aplicar as 
hipóteses de solução na parcela observada da realidade para que desta forma este 
trabalho possa contribuir com a reflexão acerca da prática avaliativa realizada na 
escola em questão bem com o êxito da inclusão no processo de aprendizagem dos 
alunos. 
 

Palavras-chave:  Aprendizagem. Ensino Fundamental. Avaliação. Inclusão. 
Exclusão. 
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PARTE 1 – DAS INQUIETAÇÕES PRIMEIRAS ÀS DECISÕES DO ESTUDO 

REALIZADO  

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que a educação é um fenômeno próprio dos seres 

humanos e um dos seus grandes papéis na atualidade é de efetivar-se enquanto 

instrumento fundamental de transformação da sociedade, isto é, a educação, 

através de suas ações, possibilitando contribuir para a ruptura de paradigmas que 

envolvem o individualismo e a competitividade que o neoliberalismo já consolidou 

em nossas relações sociais. 

Enquanto futuro pedagogo, por meio de uma observação da 

realidade, percebo que a avaliação é, hoje em dia, uma atividade constante na 

prática de profissionais de diversas áreas e também no campo da Educação. O tema 

está presente em todos os níveis, e, desta forma, é de imprescindível importância 

discutir, pesquisar, enfim, aprofundar reflexões desta abordagem no curso de 

Pedagogia. 

O processo de ensino e aprendizagem exige uma contínua reflexão, 

pois a ação docente requer muitos questionamentos, discussões, planos e 

realizações e a avaliação, inserida neste processo, com esta postura reflexiva, pode 

permitir aos professores repensarem a sua prática de sala de aula na busca de 

métodos eficazes que possam permitir reconhecer as diferenças na capacidade de 

aprender dos alunos, para poder ajudá-los a superar suas dificuldades e avançar na 

aprendizagem.  

Constantemente, o termo avaliação está associado a exames, notas, 

sucessos e fracassos, promoção e repetência, porém, justamente este ato com o 

qual se deve verificar em que medida os objetivos estão sendo alcançados, para 

ajudar os alunos a avançarem na aprendizagem pode, em muitos casos, ter efeito 

contrário e ser um instrumento de exclusão e reprodução do modelo social 

excludente dentro da sala de aula.  

Daí pensarmos que esse estudo vem ao encontro de inúmeros 

educadores, que constantemente se deparam com a difícil tarefa de avaliar suas 

ações e, principalmente, o desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos.  Para 



 9  

isso, é preciso ter sempre em mente a sua concepção de homem, escola e 

sociedade, para tornar coerente o seu trabalho com a função social da escola.  

Este estudo desenvolve-se tendo como referência os anos iniciais do 

ensino fundamental, por este ser um ciclo de suma importância no desenvolvimento 

das potencialidades do ser humano e tendo a consideração de que uma postura 

incoerente, tanto do professor quanto da escola, pode interferir drasticamente na 

formação humana do aprendiz, comprometendo o seu aprendizado. 

Estamos nos primórdios do século XXI, o tempo da globalização, da 

tecnologia e de muitos aspectos que requerem do professor educador uma postura 

criativa, problematizadora, competente em sua práxis, na nova realidade social na 

qual estamos inseridos. E, sabendo que a avaliação tem como objetivo colaborar 

com o aluno e o professor, com o primeiro na construção da aprendizagem 

satisfatória e significativa e, com o segundo, na reflexão e mudança de sua prática, 

torna–se pertinente a busca de novos caminhos e soluções para a mesma, no intuito 

de que essa prática não reproduza a exclusão, fator fundamental do fracasso em 

nossa educação. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC-, como atividade 

curricular do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina -UEL- é 

desenvolvido e apoiado na Metodologia da Problematização com o Arco de 

Maguerez - M.P. - (BERBEL, 1995, 1996, 2001 e outros), passando por suas etapas, 

eleita por nós como uma metodologia de problematização de uma parcela da 

realidade, buscando resposta ou solução para a mesma, visando a uma educação 

transformadora.  

Na sequência, descrevemos as características e etapas da M.P., de 

modo a deixar claro o percurso a ser seguido para o TCC. 
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1.2 A METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO COM O ARCO DE MAGUEREZ 

COMO OPÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TCC 

 

O Arco de Maguerez constitui a base para a aplicação da 

Metodologia da Problematização (M.P). O arco foi utilizado e explicado por primeira 

vez em livro no Brasil, por Bordenave; Pereira, em 1977, na 1ª edição de Estratégias 

de Ensino-Aprendizagem. A M.P. vem sendo desenvolvida na Universidade Estadual 

de Londrina – UEL, desde 1992, numa perspectiva de educação transformadora, 

tendo como defensora a Professora Neusi Aparecida Navas Berbel, que a apresenta 

como um caminho de ensino e pesquisa rico, porém complexo, pois visa conhecer 

as características de um fenômeno para procurar, posteriormente, maiores 

explicações das razões e das consequências do fenômeno em questão. Trata-se de 

um caminho metodológico que pode auxiliar positivamente no processo de 

transformação da realidade educacional, caminho este que estimula a utilização e a 

aquisição de diferentes saberes, capaz de permitir uma formação ampliada e 

consequentemente, preparar o indivíduo para uma ação mais adequada em seu 

meio profissional.  

A Metodologia da Problematização dá sua contribuição à educação 

ao possibilitar a aplicação à realidade, pois desencadeia uma transformação do real, 

acentuando o caráter pedagógico na construção de profissionais críticos. Deste 

modo, passa a ser mais que um método, pelo exercício intelectual e social, pois 

permite enxergar e transformar a realidade com maior criticidade. Como afirma 

(VASCONCELLOS, 1999, p. 35):  

 

A Metodologia da Problematização parte de uma crítica do ensino 
tradicional e propõe um tipo de ensino cujas características principais 
são a problematização da realidade e a busca da solução para 
problemas detectados, possibilitando assim o desenvolvimento do 
raciocínio reflexivo crítico do aluno.   

 

Para Berbel (1995), a riqueza desta metodologia está em suas 

características e etapas mobilizadoras de diferentes habilidades intelectuais dos 

sujeitos, demandando, no entanto, disposição e esforços pelos quais a desenvolvem 

no sentido de seguir sistematizadamente a sua orientação básica, para alcançar os 

resultados educativos pretendidos. 
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A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez tem 

como ponto de partida a realidade, que observada sob diversos ângulos, permite ao 

estudante ou pesquisador extrair e identificar os problemas ali existentes. 

Os participantes desse trabalho problematizam a realidade visando à 

transformação da mesma por meio da observação, reflexão, intervenção, pensando-

se sempre na construção de uma sociedade mais justa e com condições de vida 

cada vez mais dignas para a maioria da população, como afirma a mesma autora. 

Suas principais características são os componentes sociais e políticos que nela 

estão presentes, pois, seus trabalhos e estudos culminam com uma ação 

transformadora da realidade estudada, em algum grau. 

São cinco as suas etapas, seguindo o Arco de Maguerez: 1- 

Observação da realidade (problema); 2- Pontos-chave; 3- Teorização; 4- Hipóteses 

de solução; e 5- Aplicação à realidade (prática), conforme pode ser observado no 

esquema a seguir:       

                    Figura 1. Arco de Maguerez Apud Berbel (1995, p.11)   

 

O Arco tem como ponto de partida a realidade vivida, aquela parcela 

da realidade onde o tema que está sendo ou será trabalhado está acontecendo na 

vida real. Assim, o ponto de partida dos estudos é a realidade e o arco prossegue, 

passando pelo estudo e voltando para essa mesma realidade. 

Sendo a primeira etapa, a observação da realidade e definição do 

problema, o objetivo inicial será a apropriação de informações pelos participantes, 

observando a realidade com seus próprios olhos, para mediante estudos, poderem 

contribuir para a transformação da realidade observada. Os alunos, apoiados pelo 

professor, selecionam uma das situações e a problematizam. Com o seu olhar 

atento, estão verificando o que é que há ali que precisa ser trabalhado, 

aperfeiçoado, corrigido. Então, a partir de todos os aspectos verificados nessa 
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realidade, é eleito um deles para ser investigado e para ser elaborada uma redação 

que expressa o problema. Ou então são eleitos vários dos aspectos e os problemas 

podem ser investigados por diferentes grupos ou diferentes alunos ou 

pesquisadores. 

Na segunda etapa, uma vez que o problema já foi muito bem 

definido a partir da observação da realidade vivida, da realidade concreta, dá-se 

início a uma reflexão acerca dos possíveis fatores e determinantes maiores 

relacionados ao problema em estudo, ou seja, por que será que existe esse 

problema identificado na realidade? O que será que o está gerando? E ao 

encontrarmos algumas respostas, de possíveis fatores diretamente relacionados ao 

problema, continuamos perguntando: Por que esses fatores foram gerados ou estão 

contribuindo para gerar o problema? Então nós vamos, com os porquês, avançando 

e aprofundando a busca das razões da existência do problema, permitindo assim 

uma melhor compreensão do mesmo, estando o pesquisador melhor preparado com 

os conhecimentos que têm naquele momento inicial do seu estudo, para levantar ou 

definir alguns pontos a estudar.    

Os pontos-chave podem ser expressos de forma variada: questões 

básicas que se apresentam para o estudo; afirmações sobre aspectos do problema: 

tópicos a serem investigados; ou, ainda, por outras formas. Assim, possibilita-se a 

criatividade e a flexibilidade nessa elaboração, após a compreensão do problema 

pelo pesquisador ou pelos alunos. 

A terceira etapa –da teorização– é o momento da investigação 

propriamente dita. Novamente se pergunta: como vamos estudar? Este momento é 

o de escolha das fontes de informação e da forma do estudo. Buscam-se 

informações na biblioteca (na literatura), nos programas do governo, em revistas, em 

pesquisas, com especialistas, com a população, com outros colegas, com 

professores que entendam do assunto etc. Pode-se aplicar questionários, 

entrevistas, coleta de depoimentos etc., definindo assim a metodologia para realizar 

o estudo propriamente dito. 

Após aprofundarem seus conhecimentos sobre o problema, os 

alunos, participantes ou pesquisadores os comparam com suas percepções iniciais, 

possibilitando então rever os pontos que agora ficaram mais claros, mais 

elaborados, ou então fortalecer aspectos que antes eram tidos de forma não muito 

científica, mas estavam corretos.; Pode-se perceber pelo estudo, que alguns 
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aspectos devem ser mantidos, ou então, realiza-se a revisão de pontos que antes 

estavam mais ao nível do conhecimento de senso comum. Ou seja, pelo estudo 

aprofundado (técnico, científico, histórico, filosófico, etc.), é possível às pessoas que 

estão estudando rever as suas posições e aprofundar conhecimentos, ter uma 

consciência muito maior daquele problema e de sua influência sobre o meio social. 

Na quarta etapa, das hipóteses de solução, a criatividade e a 

originalidade devem ser bem estimuladas para se pensar nas possíveis alternativas 

de solução. Bordenave (1989, p. 25) afirma que “o aluno usa a realidade para 

aprender com ela, ao mesmo tempo em que se prepara para transformá-la” (apud 

BERBEL,1995, p. 16). Esta etapa deve ser bem criativa, criatividade tal, que deve 

ser estimulada no sentido de que é preciso ter novas e diferentes ações, elaboradas 

de uma outra maneira, para assim poder exercer uma diferença na realidade de 

onde se extraiu o problema. 

A quinta e última etapa, a da Aplicação à Realidade (prática), 

possibilita a intervenção, o exercitar, o manejar situações associadas à solução do 

problema. Trata-se de uma etapa prática, de ação concreta sobre a mesma 

realidade de onde foi extraído o problema. Da realidade extraiu-se o problema, sobre 

o problema foi realizado o estudo, a investigação e toda uma discussão sobre os 

dados obtidos e, por fim volta-se para essa mesma realidade com ações que a 

possam transformar em algum grau. Pois, de acordo com Berbel (1999), “A 

finalidade maior é promover, através do estudo, uma transformação, mesmo que 

pequena, naquela parcela da realidade.”  

A Metodologia da Problematização inicia-se por um processo que vai 

desde a constatação da realidade, passando por análises e reflexões sobre a 

questão-problema até a elaboração de estratégias que propiciem uma reflexão 

conjunta e, consequentemente, conscientizadora. Sua aplicação permite fixar as 

soluções geradas e contempla o comprometimento do pesquisador para transformar 

a realidade. O Arco de Maguerez tem a realidade social como ponto de partida e de 

chegada, e concretiza-se através de um processo criativo de ação-reflexão de um 

determinado aspecto e com estas atividades constitui-se num rico e instigante 

caminho para estimular o desenvolvimento dos saberes diversos pelos seus 

participantes, conforme se lê em (BERBEL, 1995, 1996, 2007, entre outros). 

Berbel (1995) e Saviani (1984) reconhecem que a educação não 

transforma a prática de modo direto e imediato, mas de modo indireto e mediato, na 
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medida em que age sobre os sujeitos da prática. Apóiam-se para essa conclusão em 

Saviani (2003, p. 73) afirma que: 

 

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para sua 
transformação, mas para isso tem que sair de si mesmo, e, em 
primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com 
seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a 
atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação 
das convivências de organizações dos meios materiais e planos 
concretos de ação; tudo isso, como passagem indispensável para 
desenvolver ações reais efetivas. Nesse sentido uma teoria é prática 
na medida em que materializa, através de uma série de mediações o 
que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou 
antecipação ideal de sua transformação 

 

Podemos entender também essa idéia, quando Freire (1978) afirma 

que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 

ação-reflexão. E nessa perspectiva, ainda inspirados em Freire (1978), concluímos 

que a educação, como atividade mediadora entre o indivíduo e a sociedade, 

desenvolve sua ação através da investigação dos problemas reais, os detecta e os 

problematiza para que desta forma possa transformar a realidade que é o seu ponto 

de partida e de chegada. E assim, a compreensão da prática social rompe com o 

velho paradigma da alienação (dominação de consciências), da fácil aceitação dos 

fatos, e postula-se a efetivação de novas condutas, de cidadãos críticos, ativos e 

protagonistas de sua própria existência, autônomos em sua forma de ver e agir 

sobre a sua realidade.  

Transformar a realidade, materializar suas ações sobre a mesma e 

ter condições de, reflexivamente, descobrir-se como sujeito de sua própria 

destinação histórica, como proposto por Freire, é algo que pode ser exercitado pelo 

uso da Metodologia da Problematização.  

Assim, acatamos os argumentos de Bordenave ao afirmar que: 

 

Em um mundo de mudanças rápidas, o importante não são os 
conhecimentos ou idéias nem os comportamentos corretos e fáceis 
que se espera, mas sim o aumento da capacidade de aluno-
participante e agente da transformação social para detectar os 
problemas reais e buscar para eles soluções originais e criativas. Por 
essa razão a capacidade que se deseja desenvolver é a de fazer 
perguntas relevantes em qualquer situação para entendê-los e ser 
capaz de resolver adequadamente. (BORDENAVE, 1989, p. 24). 
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Segundo Colombo e Berbel (2007), as ações da Metodologia da 

Problematização, relacionadas a diferentes saberes, proporcionam aos participantes 

ultrapassarem a simples retenção de informações na memória, desenvolvendo 

habilidades reflexivas e criativas que permitem mobilizar os saberes que já possuem 

e adquirir outros em diferentes dimensões, como a técnica, a científica, a política e a 

social, construindo e reconstruindo a sua prática pedagógica. 

Vale aqui reforçar que a Metodologia da Problematização parte de 

uma crítica do ensino tradicional, e propõe um ensino diferente, cuja 

problematização (de uma parcela da realidade) e a busca de soluções para os 

problemas ali detectados, possibilitam o desenvolvimento do raciocínio crítico do 

aluno, voltado para a transformação e a conscientização do exercício pleno de sua 

cidadania. Do mesmo modo, tais efeitos poderão ser observados quando esse 

caminho metodológico for utilizado num processo de pesquisa. 

Assim, diante da preocupação com a reconstrução do sentido da 

avaliação, e pelo anseio em romper com o velho paradigma classificatório, seletivo e 

excludente da avaliação da aprendizagem, e, em conseqüência deste entendimento, 

a utilizarmos como instrumento democrático de construção de uma educação de 

qualidade para todos, apresentamos a seguir os objetivos que desejamos alcançar 

com nosso estudo. 
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1.3 OBJETIVOS    

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar criticamente o papel da avaliação da aprendizagem nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, face à possibilidade de sua contribuição para 

a inclusão ou a exclusão de alunos.   

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 

 Analisar a proposta pedagógica de uma escola de ensino fundamental da 

região norte do Paraná, no que diz respeito à avaliação.    

 Estabelecer  a relação entre a concepção declarada e a descrição da 

prática avaliativa por professores das séries iniciais do ensino fundamental 

da escola focalizada.   

 Verificar se no ato de avaliar os seus alunos, os professores avaliam 

também a sua prática.  

 Identificar alternativas de avaliação que constituem possibilidades para a 

construção do sucesso escolar de alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental.  

 

Com o alcance de tais objetivos, esperamos avançar no 

conhecimento da temática avaliação para nossa própria formação e contribuir para a 

reflexão de outros professores com quem pudermos compartilhar nosso estudo.  
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TCC COMO UM TODO 

 

Este trabalho está organizado em três partes, sendo que na Parte 1 

consta esta introdução, seguida da descrição do desenvolvimento das duas 

primeiras etapas do Arco de Maguerez. Na etapa da observação da realidade, para 

problematizar a temática estudada, consta o resgate de nossas memórias de 

vivências pessoais como aluno nos anos iniciais do ensino fundamental, 

contribuições teóricas sobre o tema e contribuições de colegas de trabalho. Na 

etapa dos pontos-chave, consta a reflexão a respeito do problema e a definição dos 

pontos–chave a estudar. A Parte 2 do trabalho abrange o desenvolvimento dos 

conteúdos selecionados para o estudo, relativos a cada um dos pontos-chave. Trata-

se da teorização. Por fim, a Parte 3 traz os elementos conclusivos do trabalho, tais 

como a discussão final da teorização, o levantamento das hipóteses de solução, o 

compromisso de aplicação à realidade e o significado do trabalho para nós e para 

nossos possíveis leitores, tais como educadores, estudiosos e alunos de 

licenciaturas. 

No próximo tópico passamos a descrever a observação da parcela 

da realidade para que, por meio desta, possamos eleger um problema a ser 

investigado com maior profundidade.     

 

1.4.1 OBSERVAÇÃO DA REALIDADE E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE ESTUDO. 

 

Nesta etapa da M. P. realiza-se a observação do que ocorre na 

realidade, e com isso é possível perceber os aspectos relevantes dos problemas que 

estão presentes na parcela selecionada para o estudo. Com um olhar atento, 

verificar-se à o que precisa ser trabalhado, corrigido e aperfeiçoado. Desta forma, 

começamos com um resgate de memórias,com algumas reflexões a partir da escola 

onde leciono, levantando o olhar da literatura, com alguns autores que abordam 

essa temática e com a consulta aos pares, levantando assim as inquietações acerca 

do problema. 

1.4.1.1 Resgate de memórias    

. 
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Ao recordar as minhas vivências enquanto aluno nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental, automaticamente, em minha memória, vem à tona a forma 

como a professora dividia a sala, postura tal que nos deixava totalmente 

amedontrados e inseguros. 

Para ser mais objetivo, cursei o primário (termo usado na época) em 

meados dos anos 80 (1984-1988), numa escola rural, na cidade de Porecatu-Pr. 

Esta escola acolhia alunos de cinco fazendas da Usina Central do Paraná, sendo, o 

alunado composto de filhos de cortadores de cana de açúcar. Recordo-me que 

nesta escola havia um banheiro desativado, sendo assim, os alunos que 

apresentavam dificuldades na aprendizagem eram atendidos, ou melhor, estudavam 

neste ambiente, e eram usados como referência negativa e intitulados alunos do 

“banheirinho”. 

Estes alunos, os do “banheirinho”, seriam os alunos de “sala de 

recursos” hoje, que segundo as professoras, além de apresentarem grandes 

dificuldades na aprendizagem, apresentavam também problemas no 

comportamento. Não me recordo, no entanto, de ver as professoras deles 

trabalhando de maneira diferenciada, mesmo sendo um grupo menor de alunos. 

Com medo dessa exclusão, minha irmã mais velha, aluna da 4ª 

série, em casa, com sua Cartilha Caminho Suave, de Branca Alves de Lima, que 

ganhara de sua professora ao término da 1ª série, alfabetizou-me em casa e, assim, 

quando cheguei na escola, na segunda semana de aula, após um primeiro exame 

aplicado pela diretora, passei a ocupar um lugar na fila dos “fortes” 

Sentia-me lisonjeado e feliz, orgulhoso por estar nesta fila, mas 

ficava triste por ver a filha da minha “madrinha de leite” na fila dos “fracos”. Na sala 

de aula, a rotatividade nessas filas era grande, pois ao término de cada lição da 

cartilha a professora ministrava um ditado que denominava “ditado para verificação”. 

Recordo-me que durante estes ditados minha amiga sempre fazia xixi na carteira. 

Hoje tenho certeza que era fruto de nervosismo ou ansiedade. 

Por conta dos fatos até aqui narrados, sempre tive muito medo de 

avaliação e dos dias de prova. Talvez porque pude vivenciar a evasão escolar, pois 

vários amigos meus, inclusive o meu irmão, dois anos mais velho que eu, 

abandonaram os estudos, indo trabalhar na lavoura, ainda no primário.     
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Uma década depois, estudei o Magistério de Nível Médio para atuar 

na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. No 2º ano do 

curso comecei a lecionar e, coincidentemente, em escolas rurais.  

Em minha prática pedagógica, por algum tempo reproduzi tudo o 

que havia acontecido comigo enquanto aluno, só que agora de maneira velada, pois 

acreditava que classificando os meus alunos facilitava minha intervenção. Ledo 

engano, que me remete à leitura do livro Pedagogia do Oprimido, do grande 

pedagogo pernambucano Paulo Freire, em que ele apresenta a idéia de que o 

sujeito oprimido luta contra o opressor, porém uma vez livre, torna-se opressor. 

Sábia reflexão que hoje consigo compreender e assim, por meio da práxis, revejo a 

minha prática constantemente. 

Sempre trabalhei em salas de alfabetização e no início do ano letivo 

elaborava e aplicava um teste diagnóstico para avaliar o nível de aprendizagem dos 

meus alunos. A idéia era de trabalhar partindo da individualidade/necessidade de 

cada um, porém acabava sempre classificando, apenas isso. Avaliava muito os 

meus alunos em vários momentos, atividades diárias, ao final do bimestre, do 

semestre etc., mas nunca fazia uma auto-avaliação da minha prática, pois como 

compreendo hoje, o professor ao avaliar, também é avaliado. 

Tinha plena convicção que a avaliação era um instrumento de 

classificação (o que gera a exclusão mesmo sem intenção), para detectar a 

aprendizagem e promover os alunos de uma série para outra, confesso. 

E nessa perspectiva, trabalhei muito tempo. Pelas minhas mãos 

passaram vários alunos, cada um com a sua subjetividade. E eu, infelizmente, de 

maneira menos voraz que meus mestres anteriores, classificando, querendo medir o 

conhecimento dos alunos como se isso fosse possível, vendo a avaliação como um 

fim em si mesma e não como um  instrumento positivo no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Em alguns cursos que fiz de Formação Continuada, além de 

Seminários e Congressos etc. de que participei, o primeiro que chamou minha 

atenção para refletir sobre a respectiva temática foi durante uma Semana 

Pedagógica em meu município, em que o palestrante falava da Avaliação como 

instrumento de inclusão. A partir daí busquei materiais de leitura que pudessem me 

ajudar a entender como deve ser uma prática pedagógica coerente diante do 

respectivo assunto. 
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Pelo primeiro livro que li, Avaliação da Aprendizagem Escolar, de 

Cipriano Carlos Luckesi, fui tomado por um grande impacto ao verificar que no nono 

capítulo de sua obra o autor menciona a Avaliação da aprendizagem escolar como 

um ato amoroso: 

 

Defino a avaliação da aprendizagem como um ato amoroso, no 
sentido de que a avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrativo, 
inclusivo. Para compreender isso, importa distinguir avaliação de 
julgamento. O julgamento é um ato que distingue o certo do errado, 
incluindo o primeiro e excluindo o segundo. (LUCKESI, 2002, p.172).  

 

Assim, comecei a olhar o meu aluno por outro prisma, respeitando a 

subjetividade de cada um e principalmente revendo a minha prática pedagógica. 

Já na universidade, no 2º ano, por meio da disciplina Didática, 

avaliação e ensino, pude de fato estabelecer relações entre teoria e prática 

(principalmente a minha), e também entender o conceito e sua função no contexto 

educacional. E a cada discussão, cada texto, seminário ou atividade que a 

professora propunha, meus anseios aumentavam em relação à temática e 

instaurava-se o confronto entre o senso comum e o conhecimento científico em meu 

processo de aprendizagem. Assim, conclui, sem a menor dúvida, que esse seria 

meu objeto de estudo. 

Mediante os registros apresentados, almejo, por meio desta 

pesquisa de TCC a concretização de um processo criativo de ação-reflexão 

utilizando a Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez, tendo em 

vista a transformação desta realidade, neste caso, da avaliação da aprendizagem 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  Isso porque ainda hoje, em nossas 

escolas, temos presenciado muitos professores equivocados em suas práticas no 

que diz respeito ao ato de avaliar, inclusive os que atuam nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Vivemos em uma sociedade pautada nos princípios do 

Neoliberalismo, onde o individuo é tido como único responsável por seu sucesso ou 

fracasso, onde a competitividade impera e reina sobre todas as relações e, assim, o 

âmbito educacional acaba reproduzindo esses valores em sua ação, excluindo 

assim inúmeros alunos diariamente. 

Enquanto aluno do curso de Pedagogia e professor nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil, passei a estabelecer relações 
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com a minha prática a cada novo aprendizado, a cada discussão, a cada leitura, e, 

assim, consciente da minha responsabilidade perante a sociedade, me proponho a 

buscar respostas e/ou possíveis soluções para esta problemática tão instigante que 

ainda hoje aflige tantas pessoas. E, sobre essa mesma problemática, levantamos 

algumas indagações de aspectos que nos vêm inquietando, como: 

 

 O que leva um professor a classificar e rotular seus alunos, mesmo 

sem a intenção de excluí-los?   

 Por que, mesmo incomodado pelas vivências constrangedoras que 

teve como aluno, ao se transformar em professor, essa pessoa 

reproduz o que antes não aceitava como justo? 

 Por que faz parte do trabalho docente verificar e julgar o rendimento 

dos alunos, avaliando os resultados do ensino? 

 O que os professores pensam sobre avaliação? 

 Se a escola é um espaço caracterizado pela multiplicidade de 

experiências, objetivos educacionais e de vida, tradições históricas, 

vivências culturais, entre outros aspectos, porque é tão importante a 

avaliação neste contexto? 

 Qual o papel da avaliação no processo de ensino/aprendizagem? 

 Por que ainda hoje a avaliação continua sendo usada como ameaça 

para forçar os alunos a estudarem e muitos docentes a vêem como 

instrumento com finalidade meritocrática, de separação da sala e para 

reter ou promover alunos de uma série para outra? 

 De que maneira, por meio da prática pedagógica, podemos transformar 

a avaliação de modo que a mesma se distancie da exclusão, 

promovendo a inclusão de todos, principalmente dos alunos advindos 

da classe popular? 

 Como podemos ascender em nossas escolas a um modelo de 

avaliação verdadeiramente significativo, condizente com os princípios 
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de uma Pedagogia Problematizadora, e assim extinguir o modelo de 

ensino bancário ainda existente no âmbito educacional? 

Ao resgatar minhas memórias, enquanto aluno, reforço a 

observação registrando também, algumas experiências, anseios e questionamentos 

enquanto docente nos anos iniciais do ensino fundamental num município  do norte 

do estado do Paraná. Cursei o Magistério de Nível Médio e o Curso Normal 

Superior, na modalidade a distância. Por isso sempre percebi que em minha 

formação ficaram algumas lacunas, que refletiam diretamente em minha prática, 

principalmente no quesito avaliação educacional. Agora, no curso de Pedagogia, 

vejo a possibilidade de problematizar essa fragilidade de minha formação em busca 

de possíveis alternativas. Assim, relato também nessa primeira etapa, alguns 

aspectos de minhas inquietações. 

Sou professor na rede municipal, atuo no primeiro ano do Ensino 

Fundamental de nove anos, tenho 29 alunos, sendo dois, de inclusão. Tenho muita 

preocupação com a minha prática pedagógica, e por conta disso, estou sempre 

revendo-a junto aos meus alunos, e preocupo-me na mesma proporção com o 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

Tenho ouvido por parte dos meus amigos de magistério, em sala de 

professores, muitos relatos sobre avaliação. Percebo com toda clareza que os 

mesmos ainda estão avaliando seus alunos de maneira classificatória, rotulatória, e 

sem querer ser extremista, diria que de modo excludente. Isso é um fato que me faz 

pensar muito sobre minha própria postura e, assim, sempre ao planejar minhas 

aulas vou refletindo sobre minha postura, ação, metodologias, enfim, vou indagando-

me: 

 Será que através de minha prática consigo ser organizador de uma prática 

pedagógica problematizadora? 

 Sou um bom criador de situações de aprendizagem? E quanto à 

heterogeneidade, sou um bom administrador? Consigo contemplar a pluralidade 

existente em minha sala de aula ou apenas tento padronizar meus alunos de acordo 

com o que prevê o Sistema? 

Nesta prática reflexiva, continuo levantando fatores que considero 

relevantes para um professor do século XXI, inserido numa sociedade em 
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transformação, onde a competitividade e a individualidade permeiam as relações 

interpessoais dos indivíduos.   

 Será que em minha prática estou sendo um mero instrumento de 

reprodução das desigualdades e da submissão das massas aos 

pensamentos dominantes?  

 E no ato de avaliar? Avalio quem? E, para quem? Ao avaliar meus 

alunos avalio também minha prática? Tenho clareza sobre os objetivos 

que direcionam a minha proposta de trabalho?    

 Uma vez que avalio meus alunos, avalio de fato a minha prática, e 

mudo a minha metodologia para assegurar a aprendizagem discente? 

 Será que ofereço um material potencialmente significativo a eles? E ao 

término de cada conteúdo, faço um feedback para aparar as arestas 

que ficaram na aprendizagem dos alunos? Pois entendo que para 

avaliar diferente é necessário ensinar diferente. 

Assim, a cada dia procuro sempre potencializar minha ação docente, 

pois, se acredito em uma educação libertadora-transformadora, tenho que, por meio 

de uma práxis educativa, promover situações pelas quais o meu aluno consiga 

adquirir autonomia na resolução de problemas reais e não ficar apenas ensinando-

lhes a leitura de palavras descontextualizadas de sua realidade. 

Nessa perspectiva, conforme Libâneo (1994, p. 37), a prática 

educativa não é meramente uma exigência da vida em sociedade, mas também “o 

processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os 

tornam aptos a atuar no meio social e a transforma-los em função das necessidades 

econômicas, sociais e políticas da coletividade”. 

Neste ano letivo terei a incumbência de avaliar os meus alunos. E 

agora?  De que forma proceder para não excluir, rotular, classificar, etc? A tarefa 

não é tão simples quanto pode parecer, pois atuo numa sala heterogênea onde os 

alunos estão construindo saberes num processo de alfabetização e letramento e 

aquisição da leitura e da escrita. Precisarei tomar consciência do meu papel de 

mediador entre o aluno e o mundo e buscar incessantemente através da minha ação 

o desenvolvimento dos meus educandos em sua autonomia intelectual, seu 
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pensamento crítico, sua criatividade preparando-os assim para serem cidadãos e 

principalmente se humanizarem e se libertarem de seus opressores. 

Passo a narrar também um fato ocorrido na escola onde trabalho. 

No ano letivo vigente, um fato que chamou minha atenção. Tenho uma aluna, muito 

bonita - e que até me faz lembrar “A menina bonita do laço de fita”-. Desde os 

primeiros dias de aula ela chamou a minha atenção pela sua postura, aparentando 

sempre estar alheia ao grupo de amigos e dos trabalhos propostos. Num primeiro 

momento fiz uma avaliação diagnóstica, a fim de detectar o nível de aprendizagem 

para, através desse conhecimento prévio dos meus alunos, direcionar a minha 

prática e intervir no processo de aprendizagem de cada um segundo sua 

necessidade. Ao analisar sua avaliação percebi que ela se encontrava num nível 

muito distinto dos colegas de sala. 

Por ser o primeiro ano em que trabalho nessa escola, comecei até 

com certa discrição a colher informações que julgava necessárias sobre a vida dos 

meus alunos e acabei por descobrir que a mãe dessa garota havia, por conta de 

trabalho, mudada para o Japão e ela e o irmãozinho que estuda na série seguinte 

vivem esperando pela mãe. Na primeira oportunidade que tive conversei com a avó, 

e a mesma me confirmou a história e me disse que a mãe para não perder vínculo, 

sempre que liga ou escreve, diz que virá buscá-los, e a avó tudo que compra para 

eles diz que foi a mãe quem mandou, o que acredito que reforça ainda mais essa 

expectativa por parte das crianças. Por conta disso sempre dedico uma atenção 

especial à essa aluna e procuro esgotar todas as possibilidades de aprendizagem 

quando atendo “A menina bonita do laço de fita”. Porém, dias desses, ao perceber o 

pouco avanço em sua aprendizagem, procurei a pedagoga para pedir ajuda e ela 

simplesmente me disse: “Professor, não espere muito dela, ela é assim mesmo, e o 

irmão é igualzinho!” Fiquei pasmo, confesso! Dei a conversa por encerrada naquele 

momento. Agora prestes a encerrar o primeiro semestre, terei que elaborar um 

parecer descritivo sobre esta e todos os meus alunos, e assim vêm à tona todas as 

inquietações até aqui narradas.     

Por conta das inquietações já registradas anteriormente, é que 

considero relevante tomar essa parcela da realidade para, através de um estudo 

elaborado e aprofundado, chegar à transformação da avaliação, principalmente nas 

salas das classes populares onde o fracasso aflige ainda mais e a concretização de 

uma reflexão sobre avaliação no cotidiano escolar, para assim fundamentar melhor a 
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minha prática e extinguir as práticas de avaliações errôneas que só servem para 

rotular/classificar e excluir, levando os alunos ao fracasso escolar. 

 

1.4.1.2. O olhar da literatura a respeito da avaliação da aprendizagem 

 

Contemporaneamente, vêm sendo realizados muitos encontros, 

estudos e pesquisas sobre avaliação com grupos de alunos e professores, 

conscientes da problemática que gira em torno da mesma, numa incansável 

tentativa de definição do significado primordial de sua prática na ação educativa. 

Libâneo (1994, p. 196) define avaliação escolar como: 

 

Um componente do processo de ensino que visa, através da 
verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a 
correspondência destes com os objetivos propostos e, daí  orientar a 
tomada de decisões em relação às atividades. 
 

A avaliação, nesse sentido, deve ser concebida como um processo 

contínuo, no qual o desenvolvimento do aluno é focalizado em seus múltiplos 

aspectos, desenvolvimento este que é pessoal e cujo ritmo deve ser respeitado. O 

processo de avaliação deverá implicar na aceitação do educando com suas 

possibilidades de realização, sem preocupação de enquadrá-los em modelos rígidos 

preestabelecidos. 

Se atuarmos desse modo, romperemos com o modelo avaliativo 

tradicional, do ensino bancário, em que ensinar é apenas transmitir informações, 

ignorando o fator principal - o aluno como construtor ativo do seu próprio 

conhecimento. 

Na perspectiva tradicional, a avaliação consiste em atribuir notas ou 

conceitos aos alunos, de modo a classificá-los, reforçando assim o individualismo e 

sendo um instrumento de exclusão e de controle social, ao julgar o sucesso ou o 

fracasso dos alunos. 

Esteban (2001 p. 16) afirma que: 

 

A avaliação escolar, nesta perspectiva excludente, silencia as 
pessoas, suas culturas e seus processos de construção de 
conhecimentos; desvalorizando saberes fortalece a hierarquia que 
está posta, contribuindo para que diversos saberes sejam apagados, 
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percam sua existência e se confirmem como a ausência de 
conhecimento.        

 

No entanto, ainda nos deparamos com “professauros”, que se 

apropriam da verdade absoluta e avaliam seus alunos de acordo com os “Amém” 

que os mesmos dão à sua verdade, silenciando assim os alunos e seus processos 

de construção do conhecimento, desvalorizando seus saberes. Se a escola é um 

espaço plural e a avaliação deve contemplar essa pluralidade, não sendo assim, a 

incoerência entre o discurso e a prática fica cada vez mais notório. 

De acordo com Torres (2009, p. 24):  

 

O professauro é uma espécie de professor que não acompanha as 
mudanças que ocorrem no mundo e, portanto, não modifica suas 
práticas, cristalizando o conhecimento e as formas de ensinar.  Suas 
visões de mundo, sociedade, homem, educação, aluno, são 
ultrapassadas. É uma figura muito presente em nossas escolas e ao 
contrário dos dinossauros, não está em extinção. São predadores 
nocivos à sociedade, pois deformam seres e colocam em risco e 
comprometem o futuro de crianças, adolescentes, jovens e adultos.  

 

Assim, compete ao professor uma reflexão constante sobre a sua 

prática, pois, ao avaliar ele também é avaliado. Nessa perspectiva, afirma (HAYDT, 

1997 p. 22): 

 

Se a avaliação permite verificar diretamente o nível de aprendizagem 
dos alunos, ela permite também, indiretamente, determinar a 
qualidade do processo de ensino, isto é, o êxito do trabalho do 
professor. Nesse sentido, a avaliação tem uma função de 
realimentação dos procedimentos de ensino (ou feedback) à medida 
que fornece dados ao professor para replanejar seu trabalho 
docente, ajudando-o a melhorar o processo ensino-aprendizagem. 

 
Sendo a escola um lugar caracterizado pela multiplicidade, enquanto 

avalia o professor deve estar atento à subjetividade de seus educandos. Desta 

forma, seria possível combater a evasão e o fracasso, principalmente nas classes 

populares que são as que mais sofrem com esta realidade.  

Segundo Perrenoud (2000, p. 81), normalmente define-se o fracasso 
escolar como: 

[...] consequência de dificuldades de aprendizagem e como a 
expressão de uma “falta objetiva” de conhecimentos e de 
competências. Esta visão que “naturaliza” o fracasso impede a 
compreensão de que ele resulta de formas e de normas de 
excelência que foram instituídas pela escola, cuja execução revela 
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algumas arbitrariedades, entre as quais a definição do nível de 
exigência do qual depende o limiar que separa aqueles que têm êxito 
daqueles que não o têm. As formas de excelência que a escola 
valoriza se tornam critérios e categorias que incidem sobre a 
aprovação ou reprovação do aluno. 
 

O autor ainda explica que, em grande medida, “o fracasso escolar 

nasce daquilo que Bourdieu chama de „indiferença às diferenças‟. A escola trata 

todos os alunos como iguais em direitos e deveres, embora apresentem grandes 

desigualdades no que se refere a um ensino padrão”. (PERRENOUD, 2002, p. 43)   

Romper com o paradigma da avaliação excludente, e ascender o 

modelo que se preocupa apenas com o nível de aprendizagem dos alunos, que 

busque além da prática educacional, a formação de cidadãos autônomos na 

construção de sua identidade, capazes de resolver problemas reais, buscando uma 

transformação social, nos remete a (LUCKESI, 2002, p. 42 ), ao afirmar: 

 
Para que a avaliação educacional escolar assuma o seu verdadeiro 
papel de instrumento dialético de diagnóstico para o crescimento, 
terá de se situar e estar a serviço de uma pedagogia que esteja 
preocupada com a transformação social e não com a sua 
conservação. 
 

Para que o aluno não seja apenas considerado como um receptor 

passivo dos conteúdos que o educador sistematiza e passe a ser visto como 

protagonista na construção de sua aprendizagem, faz-se necessário desenvolver 

uma relação dialógica educador/educando, como endossa Becker, ao propor uma 

educação problematizadora:   

 

Em vez de um professor que transmite “comunicados” sobre um 
objeto e um aluno que passivamente recebe estas informações 
acreditando ter aprendido, a educação problematizadora traz, desde 
logo, o professor; o objeto passa a ser o fator de mediação deixando 
de ser “o” objetivo da educação. Pois não há educador tão sábio que 
nada possa aprender, nem educando tão ignorante que nada possa 
ensinar. Surge daí, a concepção dialógica da educação 
problematizadora. (BECKER, Apud HOFFMANN, 2003, p.117). 

 

Mediante as idéias dos autores citados, nota-se que avaliação é de 

suma importância para o processo ensino/aprendizagem, pois é através dela que se 

percebe onde estão as falhas no processo ensino e aprendizagem, e principalmente 

nos métodos adotados pelos professores em sua prática constante. O professor tem 
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que ter muita habilidade ao aplicar uma avaliação para que a mesma não seja vista 

como algo assustador e alienante no sentido de reproduzir a exclusão que já é tão 

comum em nossas vivências. 

Partindo dessas leituras, continuo a reiterar algumas inquietações 

acerca da forma como venho avaliando os meus alunos em minha prática diária: 

 

 No ato de avaliar, avalio quem? E, para quem? Ao avaliar meus alunos 

avalio também minha prática? Tenho clareza sobre os objetivos que 

direcionam a minha proposta de trabalho?    

 De que maneira, por meio da prática pedagógica, pode-se transformar 

a avaliação de modo que a mesma se distancie da exclusão, 

promovendo a inclusão de todos, principalmente dos alunos advindos 

da classe popular? 

 Em minha prática, tenho conseguido organizar ações que contemplem 

a subjetividade e os saberes ímpares que cada educando traz 

consigo? Ou apenas reproduzo o modelo social consolidado em minha 

sala de aula? 

Além destas formas de aproximação de nosso recorte de realidade – 

a avaliação nas séries iniciais - já mencionadas, buscamos trazer aqui mais alguns 

elementos, desta vez associados com a escola que conhecemos, por meio da 

percepção de professores que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, o 

que descrevemos a seguir. 

 

1.4.1.3 Consulta aos pares 

 

A avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do ensino 

pelo qual o professor coleta e interpreta os dados da aprendizagem dos alunos e de 

seu próprio trabalho, com a finalidade de acompanhar e aperfeiçoar o processo de 

ensino e de aprendizagem dos alunos, bem como diagnosticar a razão de seus 

resultados e atribuir valores, dando condições ao professor de tomar decisões 

quanto ao aperfeiçoamento das situações de aprendizagem. A avaliação deve 
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também proporcionar dados que permita ao estabelecimento de ensino promover a 

reformulação do currículo com a adequação dos conteúdos e métodos de ensino, 

além de possibilitar novas alternativas para o planejamento do estabelecimento de 

ensino.   

Assim, na própria escola onde trabalho, por meio de um questionário 

com 3 questões abertas, consultei meus colegas de magistério, nos momentos de 

hora atividade, acerca do tema avaliação, afim de perceber o que os mesmos 

entendiam  por avaliação e como a vinham praticando em suas respectivas áreas e 

salas.  Tais professores responderam, em sua maioria, no mesmo período, com 

exceção de uma colega que respondeu em casa e nos entregou no dia seguinte. 

Fizemos a eles as seguintes perguntas: 1 - Como avalia seus alunos? 2 - Quais são 

os instrumentos de avaliação que utiliza em sua prática? 3 - Para você, avaliar é: ..., 

para que por meio destas analisássemos se em sua postura a avaliação está sendo 

utilizada como uma ferramenta de inclusão ou exclusão, mesmo sem 

intencionalidade. 

Em relação à primeira questão, dos cinco colegas consultados, 

quatro indicaram que utilizam a observação como uma forma de avaliar seus alunos. 

Entre eles, C2 afirmou: “...observo o desenvolvimento e a compreensão deles, 

verificando os que estão com mais dificuldades que os demais[...]”.  

Um dos colegas afirmou que utiliza avaliações orais, porém realiza 

também “avaliações escritas para averiguar o rendimento da aprendizagem e 

observar os resultados da ação pedagógica. [...]”C1. Dois deles avaliam por meio de 

testes, como mencionou C3; “observações e testes[...]; um deles afirmou avaliar pela 

participação e interesse dos alunos durante a realização das atividades propostas 

(qual?); um colega informou que avalia por exercícios estruturais, porém não 

exemplificou quais eram estes exercícios (qual?) e um através de questionários  que 

revelam mais especificamente o aprendizado de cada aluno” onde começam as 

aspas?. Houve ainda a afirmação de C3 afirmou: “Durante as aulas realizo diversos 

questionamentos, tanto abertos como diretivos para cada aluno”.  

Um colega (C4) explica que avalia oralmente: “...Para uma avaliação 

não precisa haver data marcada, basta observar seu desempenho no quadro, nas 

práticas orais[...]” C4; e um outro (C5) dos colegas não deixou claro como avalia 

seus alunos,como percebe-se em sua resposta: “Não costumo priorizar a avaliação 

sistemática, porém a julgo conveniente como instrumento para tal. Exploro e busco 
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informações sobre o meio social em que o aluno vive, procurando respostas 

consistentes para minhas indagações. Busco também como processo avaliativo o 

desenvolvimento do aluno respeitando seu tempo e registrando seu avanço”. 

De acordo com as respostas obtidas, nota-se que os professores 

avaliam seus alunos principalmente através da observação, sendo que apenas um  

explicita que utiliza em suas aulas avaliação com características formativas. 

Percebemos que, dos professores que responderam nossas questões, cada um 

utiliza um modo particular para avaliar, aparentando que cada um faz o que 

considera melhor para conhecer a aprendizagem e o desenvolvimento e seus 

alunos.  

Um aspecto relevante obtido nas respostas foi a preocupação de 

uma das educadoras em conhecer o contexto em que o aluno está inserido e, assim, 

levar em consideração os fatores psicossociais que o envolvem e interferem na 

aprendizagem. 

Na segunda pergunta do questionário acerca dos instrumentos de 

avaliação que utilizam em sua prática, foram obtidas as seguintes respostas: 

 “Em minha prática pedagógica os instrumentos utilizados para a 

aprendizagem na avaliação são diversificados e significativos, pois avalio 

primeiramente o meu trabalho para observar se meus alunos não foram bem 

sucedidos, tenho que tentar usar métodos novos e criativos para a superação das 

dificuldades apresentadas. Utilizo uma avaliação democrática, voltada para o 

desenvolvimento das potencialidades individuais e possibilidades de crescimento 

através de observações diárias e anotações em um fichário de registro de cada 

aluno.” (C1). 

“Durante as aulas realizo diversos questionamentos, tanto abertos 

como diretivos para cada aluno, e observo o desenvolvimento e a compreensão 

deles, verificando os que estão com mais dificuldades que os demais. Aplico 

também alguns trabalhos em sala e questionários que revelam mais especificamente 

o aprendizado de cada aluno.” (C2). 

“Procuro levar em consideração todas as variáveis: as que incidem 

na aprendizagem, as do cunho individual, as que incidem no ensino da escola e a 

minha prática docente.” (C3). 

“Atividades escritas, orais, debates, desempenho individual e em 

grupos, trabalhos.” (C4). 
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“Através da prática pedagógica diária com as intervenções 

pedagógicas que se fizerem necessárias.” (C5). 

Nota-se que os professores utilizam métodos procedimentos 

diversificados, porém demonstram, em suas respostas, a preocupação com questão 

da diversidade existente em suas respectivas turmas. Cada um utiliza sua 

autonomia, não seguindo nenhum padrão, contudo todos se mostram embasados 

numa perspectiva bastante democrática e com o entendimento de que se deve 

respeitar a subjetividade de cada aluno 

Por fim, em atendimento ao solicitado como terceira pergunta, eles 

entendem que avaliar é.... 

“Para mim a avaliação é entendida como um dos aspectos do ensino 

pelo qual o professor estuda e interpreta os dados da aprendizagem e de seu 

próprio trabalho, com a finalidade de acompanhar e aperfeiçoar o processo de 

aprendizagem dos alunos, bem como diagnosticar seus resultados e atribuir- lhes 

valores e conceitos dando as condições para que seja possível ao professor tomar 

decisões quanto ao aperfeiçoamento das situações de aprendizagem.” (C1) 

“Avaliar é utilizar diferentes métodos e instrumentos que possibilita 

verificar o aprendizado de cada aluno em suas aulas. E também contribuir para 

verificar se sua metodologia de ensino está sendo a mais adequada ou se precisa 

ser reestruturada.” (C2). 

“Perceber o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, identificar 

suas potencialidades e dificuldades a serem superadas: identificar barreiras que 

estejam impedindo ou dificultando o processo educacional em suas múltiplas 

dimensões.” (C3) 

“Avaliar é acompanhar o aluno ao caminho que ele está trilhando, 

acompanhado o seu desenvolvimento de acordo com suas potencialidades.” (C4) 

“Diagnosticar continuadamente, diariamente e individualmente de 

forma que esse processo sirva para formulários e intervenções necessárias.” (C5). 

Percebe-se que os professores, cada um em sua singularidade, 

procuram diferentes estratégias e instrumentos para avaliar, cada um entende que a 

avaliação deve ser um instrumento que garanta a aprendizagem dos alunos. 

Afirmam que contemplam as vivências, o meio social em que o aluno vive, como 

explícita a colaboradora 5, para que dessa leitura ela possa encontrar respostas 

para suas indagações e intervir junto às necessidades do educando. Os consultados 
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1 e 2 também demonstraram, em suas respostas, que se preocupam em detectar as 

dificuldades e as aprendizagens dos alunos, perceber o que o aluno realmente 

aprendeu, para tomar possíveis decisões e fazer um juízo, comparando entre o que 

foi proposto e o que o aluno atingiu, revendo assim formativamente a prática 

pedagógica, sempre que necessário, para garantir a aprendizagem e o sucesso dos 

alunos. 

Mediante as respostas, que por sua vez aparentam ser bastante 

suficientes, no sentido de uma postura docente inclusiva ficam ainda algumas 

inquietações, pois mudar o ponto de vista sobre avaliação implica em também 

mudar muitas das idéias que temos em como ensinar para conseguir que os alunos 

aprendam, e isso sabemos que não acontece como num passe de mágica. 

Reiteramos, portanto, as seguintes inquietações: 

 

  De que maneira, por meio da prática pedagógica, se pode transformar 

a avaliação de modo que a mesma se distancie da exclusão, promovendo 

a inclusão de todos, principalmente dos alunos advindos da classe 

popular? 

 Será que ao avaliar os alunos, os professores estão de fato 

preocupados com a aprendizagem, ou apenas em retê-los ou promovê-los 

de uma série para a outra? 

 O que fazem os professores ao coletar as informações? Promovem 

novas possibilidades de aprendizagem? Contemplam os diferentes 

saberes trazidos pelos alunos? 

É importante ressaltar que apesar de ser unânime a idéia de que a 

avaliação é uma prática indissociável do processo de escolarização, a mesma 

continua gerando polêmicas e controvérsias entre alunos e professores. Por 

estarmos vivendo mais um momento de construção de propostas para a redefinição 

do cotidiano escolar, podemos perceber que a avaliação é uma questão bastante 

relevante nesse processo e, assim, torna-se bastante pertinente aos educadores, 

pedagogos e todos os profissionais da educação, buscarem a construção de uma 

avaliação que esteja de fato preocupada com a aprendizagem dos alunos e imersa 

numa pedagogia de inclusão.  
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Ao término dessa reflexão inicial e dos aspectos até então 

apresentados, elegemos algumas das inquietações como sendo as mais relevantes 

nesse processo inicial da problematização da parcela da realidade observada.  

Convém destacar que tais inquietações são consideradas por nós 

como relevantes, pois se almejamos romper com o paradigma da avaliação como 

um processo de classificação ou exclusão, devemos estar num constante processo 

de aperfeiçoamento, discussão e reflexão sobre esta temática de suma importância 

no contexto educacional, visando ao seu aperfeiçoamento, já que essa prática pode 

contribuir  para o sucesso ou o fracasso dos alunos em nossas escolas. Tais 

indagações são as seguintes:  

 

 O que os professores pensam sobre avaliação? 

 Se a escola é um espaço caracterizado pela multiplicidade de 

experiências, objetivos educacionais e de vida, tradições 

históricas, vivências culturais, entre outros aspectos, porque é 

tão importante a avaliação neste contexto? 

 Por que faz parte do trabalho docente verificar e julgar o 

rendimento dos alunos, avaliando os resultados do ensino? 

 De que maneira, por meio da prática pedagógica, pode-se 

transformar a avaliação de modo que a mesma se distancie da 

exclusão, promovendo a inclusão de todos, principalmente dos 

alunos advindos da classe popular? 

 Será que ao avaliar os alunos, os professores estão de fato 

preocupados com a aprendizagem, ou apenas em retê-los ou 

promovê-los de uma série para a outra? 

 

1.4.1.4 A definição do problema de estudo 

 

Mediante as inquietações até agora referidas, com apoio na M.P., 

metodologia essa que propicia aos participantes observar a realidade de uma 

maneira atenta, identificando o que há de carente e discrepante na parcela 
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escolhida, e sendo as séries iniciais do Ensino Fundamental um ciclo de saberes de 

suma importância no processo de aprendizagem e do desenvolvimento das 

potencialidades das crianças, o que demarcará seu sucesso ou fracasso na 

continuidade de seu desenvolvimento, torna-se necessário discutir/refletir sobre as 

seguintes questões, que constituem o nosso problema de estudo: Em que medida a 

avaliação praticada numa escola por nós focalizada tem contribuído para o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos? A avaliação tem se 

constituído como instrumento de inclusão ou exclusão? 

Tendo definido o problema de estudo, passamos a descrever a 

segunda etapa da M.P – a dos pontos-chave. 

 

1.4.2 PONTOS-CHAVE 

 

Nesta etapa, uma vez que o problema fora definido, buscar-se-á 

identificar os pontos-chave do estudo, associado ao problema. Para isso, deve-se 

fazer um trabalho de reflexão, buscando identificar quais os possíveis fatores 

associados a esse problema, ou seja, porque será que existe esse problema 

identificado na realidade? O que será que o gerou? E quando encontramos algumas 

respostas de possíveis fatores mais diretamente relacionados ao problema, 

continuamos perguntando: Por que será que esses fatores existem? Por que esses 

fatores foram gerados e ou estão gerando esse problema? Isso com o intuito de 

encontrarmos alguns possíveis determinantes maiores da existência do problema.  

Assim, com os por quês, vamos avançando e aprofundando na 

busca das possíveis razões da existência do problema, e, num processo reflexivo, 

serão levantados e definidos (com os conhecimentos que se tem até o dado 

momento) alguns pontos a estudar. Em outras palavras, esta etapa volta-se para 

uma nova análise dos aspectos relacionados ao problema, procurando identificar os 

possíveis fatores imediatos e alguns condicionantes maiores associados ao 

problema em estudo e estabelecer pontos-chave ou questões básicas a serem 

investigadas (BERBEL,1999, p. 106). 

Descrevemos, no próximo item, o desenvolvimento da segunda 

etapa de nosso trabalho. 
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1.4.3 REFLEXÃO ACERCA DO PROBLEMA EXTRAÍDO DA PARCELA DA REALIDADE OBSERVADA 

 

Partindo do princípio de que é função da escola a transmissão e a 

assimilação dos conteúdos historicamente acumulados, devemos sempre ter claras 

em nosso fazer pedagógico, posturas coerentes e competentes no que diz respeito a 

um aprendizado significativo e inclusivo dos nossos alunos, nesse caso, 

especificamente, os oriundos da camada popular, que infelizmente acabam sendo 

os mais prejudicados em seu processo de desenvolvimento enquanto cidadãos e na 

aprendizagem dos saberes sistematizados pelo currículo escolar.  

Enquanto professor na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, consciente de minha função perante a sociedade na qual estou 

inserido, preocupo-me com o direcionar de minhas ações, pois a minha competência 

deve ser “polivalente” e, neste sentido, não posso apenas  reproduzir  junto aos 

meus alunos, a individualidade e a competitividade já consolidada pelo modelo 

neoliberal da sociedade atual.  

Muitas vezes, involuntariamente, num simples ato de organizar 

nossas salas, acabamos por classificar e rotular nossos alunos, e quando avaliamos, 

será que: Temos claro o que queremos? Contemplamos a subjetividade de cada 

educando? Levamos em consideração o conhecimento prévio de nossos alunos? 

Sabemos que a avaliação desempenha uma função formativa 

importante nos processos de aprendizagem dos alunos, desde que seja exercida 

como uma atividade a serviço do conhecimento. Por outro lado, se ela está limitada 

a exames e testes, pode ser transformada em instrumento de exclusão. Em síntese, 

essa forma de avaliar é muito trabalhosa e exige muita energia do professor; exige 

uma disponibilidade de tempo que vai muito além do tempo das aulas, pois é 

necessário atualizar relatórios sobre cada aluno e elaborar estratégias adequadas e 

individualizadas para atendê-los. Talvez estejam aí alguns possíveis fatores que 

interferem na conduta do professor, que favoreçam a inclusão ou a exclusão de seus 

alunos, no uso das atividades avaliativas.  

Temos ouvido falar tanto que os professores devem priorizar o 

conhecimento prévio de cada aluno e que devem trabalham com conteúdos de 

naturezas diversas, que abrangem desde os conhecimentos básicos essenciais até 

os conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. 

Mas, de fato, isso vem acontecendo? Será que nossos professores tiveram uma 
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formação competente no sentido de serem capacitados com para atuarem de fato 

como mediadores entre o concreto e o abstrato nos conteúdos selecionados?  

Temos encontrado professores que sequer apresentam o necessário domínio de 

conteúdo. É possível que isso se deva, em alguns casos, a processos aligeirados e 

fragilizados no âmbito da formação docente. Licenciados, saem das graduações 

sem um preparo técnico suficiente e, muitas vezes, sem clareza de sua concepção 

de homem, de escola e de sociedade, orientadora de sua atuação profissional. Estes 

podem vir a sintetizar um determinante maior que explique o uso da avaliação como 

um instrumento de exclusão, pois no interior de nossas escolas, temos encontrado 

muitos alunos fadados ao fracasso, ainda nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Fica desta forma a idéia de que algo contraditório está acontecendo 

nas escolas. Será que os professores, por meio de sua prática, fazem valer de fato o 

que consta na proposta pedagógica de sua escola, referente às atividades de 

avaliação? Os professores devem seguir, em suas ações, a proposta pedagógica da 

escola. Pensamos que, se cada um caminhar pelo seu próprio entendimento, o 

processo educativo retrocede em vez de avançar, e esse fator compromete a 

qualidade tão almejada em nossas escolas. Será que, na realidade, o que os 

professores declaram entender por avaliação está sendo apenas discurso, sem 

consequência pedagógica? É fundamental que a avaliação deixe de ser um 

instrumento apenas de classificação, seleção e exclusão social e se torne uma 

ferramenta para professores que estejam comprometidos com a construção de uma 

escola de qualidade para todos os membros da sociedade, indiferente de sua classe 

social. Assim, parece que a possível cultura de ação individualizada, que não atende 

a orientações mais coletivas, como a da proposta pedagógica da escola, emerge 

como um determinante maior.  

Recordo-me que quando iniciei minha carreira, não tinha uma 

concepção consciente sobre avaliação; avaliava julgando ser algo de praxe, algo 

que “fizesse parte” do processo. Entendia a avaliação como um instrumento com a 

função de conceder notas a fim de aprovar ou reprovar alunos de uma série para 

outra. Hoje, em fase de graduação em nível superior, começo a ter maior clareza em 

como devo proceder com os meus alunos e como utilizar procedimentos avaliativos 

significativos que contemplem verdadeiramente a aprendizagem dos mesmos.  

Por meio do contato diário com outros profissionais, que de certa 

forma estão envolvidos com a educação, tais como conselheiros tutelares, 
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assistentes sociais, psicólogos e fonoaudiólogos, ouvimos muitas vezes relatos de 

que a nossa escola, a atual, está pouco atraente, ou seja, sem atrativos que façam 

que os alunos queiram estar na escola, envolvidos positivamente na construção de 

sua própria aprendizagem. Assim, percebemos que a escola vem aparentando 

deixar a desejar no que é de sua competência e, ao final, transferindo a 

responsabilidade do sucesso ou fracasso apenas aos alunos, por meio de seu 

processo avaliativo. 

Um possível fator, portanto, delineado acima, é o fato da escola 

estar concorrendo com outros aspectos da vida em sociedade e não estar 

acompanhando, em suas ações e recursos, os acontecimentos e os atrativos 

advindos, por exemplo, das tecnologias, dos aparelhos eletrônicos, entre outros. A 

escola vai ficando defasada, assim como as condições de trabalho de seus 

professores, com raras exceções, tanto de escolas como de professores, 

considerados individualmente ou em pequenos grupos.  

Desta forma, podemos concluir que o foco de atenção de uma boa 

parte de professores não está na aprendizagem significativa de conteúdos pelos 

seus alunos, que pode ser constatada pela avaliação, mas sim na avaliação como 

controle do comportamento dos alunos, como aponta Saul: 

 

Em nome da avaliação, o aluno vai ou não vai para a Escola, faz ou 
não faz a lição, fala ou não fala determinadas coisas, comporta-se de 
uma maneira ou de outra; isto porque tem avaliação. Os pais 
também caminham em função de perseguir como está a avaliação do 
aluno na Escola, e os professores, em geral, utilizam, durante a 
maior parte do tempo, a avaliação como sistema de controle da 
disciplina, das tarefas e de tudo o que acontece (SAUL, 1980, p. 64). 

 

Reforça-se desta maneira a idéia de que a avaliação está sendo 

utilizada como instrumento de controle sobre os alunos, servindo apenas para 

garantir a assiduidade e sem nenhuma perspectiva de sucesso em seu processo 

pessoal de aprendizagem por parte do próprio aluno, desfigurando o verdadeiro 

sentido da avaliação, o de emancipação e de cumplicidade entre professor e os 

alunos diante do aprendizado e desenvolvimento desses últimos, principalmente. 

Ficando este aspecto também como um possível fator de contribuição à exclusão. 

Estamos focando, a priori, uma atenção à escola, aos professores e 

no alunado. Porém, vale ressaltar também alguns aspectos de cunho político, legal, 



 38  

ético e econômico, que interferem indiretamente no direcionar pedagógico dos 

atores sociais envolvidos nessa área de atuação. 

Em algumas propagandas na televisão é bastante comum a 

centralização do mérito ou do fracasso apenas no indivíduo, reforçando o 

individualismo e a competição já consolidada em nossa sociedade, deixando 

marcada, mesmo que implicitamente, a intencionalidade advinda de setores políticos 

e os diretamente interessados (definidores e patrocinadores) em nossa educação. 

Nesta perspectiva, a escola entra como aparelho ideológico, reproduzindo um 

modelo de sociedade repressiva e discriminatória em seus aspectos social, 

econômico e cultural. As palavras de Sousa (1995) representam bem essa nossa 

inquietação:   

A crença liberal no esforço e no mérito pessoal como responsáveis 
pelo sucesso do aluno em um processo educativo tem utilizado a 
avaliação como instrumento de legitimação da seletividade da 
educação e conferido ao ensino e às escolas um papel subsidiário 
diante do fracasso escolar (SOUSA, 1995, p. 146). 
 

Uma vez que o próprio aluno é responsabilizado pelo sucesso e ou 

fracasso em seu processo de aprendizagem, como citado acima, tira-se o foco 

daqueles que elaboram as políticas públicas - nossos representantes -, que deixam 

nítida a intencionalidade sobre nossa formação cidadã, no sentido de qual modelo 

de homem formar, para qual tipo de atuação na sociedade – se cidadãos críticos, 

pensantes ou alienados.  

Diante da complexidade da temática envolvida em nosso problema 

de estudo e, diante da necessidade de delimitar um estudo possível como TCC, 

delimitando também como campo de consulta uma escola de ensino fundamental 

localizada na cidade de Porecatu no estado do Paraná, elegemos alguns pontos–

chave para serem objeto de mais profunda análise: 

 

 A concepção de avaliação de professores de uma escola de ensino 

fundamental; 

 A relação entre proposta pedagógica / formação profissional / prática 

avaliativa, desse mesmo grupo de professores;   
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 Concepções e alternativas que constituem possibilidades da 

construção do sucesso na inclusão por meio da prática avaliativa dos 

professores, obtidas na literatura. 

 
A escolha desses pontos-chave advém da minha preocupação 

enquanto aluno de Pedagogia e membro deste grupo de professores da escola 

porecatuense focalizada. Sabemos da importância em avaliar nossos alunos, porém, 

não podemos focar apenas no quesito aprendizado, mas direcionar nossa atenção 

também ao ensino e no nosso fazer pedagógico, pois muitas vezes transferimos aos 

nossos alunos nossas próprias fragilidades, e desta forma acabamos por excluí-los, 

ainda no início de sua escolarização.  

Pretendemos buscar entender a coerência ou a discrepância 

existente entre proposta pedagógica, formação e prática pedagógica, para com este 

entendimento contribuir para melhorar a concepção de avaliação utilizada por estes 

professores para promover de fato uma aprendizagem significativa dos alunos por 

um ensino de qualidade nesta instituição escolar, superando a exclusão. 

Consideramos que estes são aspectos bastante relevantes dentro do processo 

educativo, que necessitam de uma reflexão constante em nosso cotidiano escolar e 

nada melhor que aproveitar a oportunidade de um TCC para esse intento.  

Com este recorte, pensamos poder compreender com mais 

profundidade a temática envolvida no problema eleito para o estudo, como uma 

amostra de estudos mais amplos que podem ser realizados em outras realidades e 

com a inclusão de muitos outros aspectos em sua análise, não viáveis nas 

condições de realização deste TCC, da parte de quem o elabora ao mesmo tempo 

em que atua na educação escolar em tempo integral.  

No próximo capítulo, descrevemos as características de 

delineamento do estudo de cada um dos pontos-chave definidos, representando o 

desenvolvimento da etapa da Teorização. 
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PARTE 2 - A TEORIZAÇÃO OU A INVESTIGAÇÃO DA AVALIAÇÃO NAS SÉRIES 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM BUSCA DE ELUCIDAR ESSA 

PRÁTICA COMO INCLUSIVA OU EXCLUDENTE. 

 

Nesta etapa do trabalho com a MP, denominada Teorização, é 

realizada a consolidação do estudo propriamente dito. Neste momento se 

esclarecem as dúvidas em busca de soluções para o problema definido a partir da 

parcela da realidade observada, construindo respostas mais elaboradas no 

desenvolvimento dos pontos-chave. Buscam-se informações e percepções de 

pessoas envolvidas com a temática relacionada ao problema em questão, onde quer 

que estejam.  

São três os pontos-chave selecionados para serem objetos de 

análise mais profunda, que aqui retomamos e justificamos:  

1º- Concepções e alternativas de avaliação que constituem possibilidades de 

construção do sucesso na inclusão de alunos das séries iniciais do ensino 

fundamental Para este ponto-chave fazemos uma breve discussão teórica de como 

a avaliação vem contribuindo para o fracasso escolar, e de mecanismos que 

constituem possibilidades de reversão desse quadro. 

2º- A relação proposta pedagógica / prática avaliativa, do grupo de 

professores colaboradores. Com este tópico ou ponto-chave pode-se esclarecer se 

os professores receberam informações sobre as diretrizes de avaliação da escola, 

se realmente estão seguindo tais diretrizes, ou se estão trabalhando “isoladamente”, 

de maneira descontextualizada, comprometendo, desta forma, a efetivação de uma 

prática pedagógica coerente. 

3º- A concepção de avaliação de professores de uma escola de ensino 

fundamental. Elegemos este ponto-chave, pois é muito importante, dentro desse 

contexto, refletir sobre o que professores de ensino fundamental de uma escola 

focalizada neste estudo entendem por avaliar, que instrumentos utilizam, quais os 

objetivos que pretendem alcançar por meio da avaliação, entre outros aspectos. 

Com este entendimento fica mais fácil perceber os aspectos positivos e negativos da 

postura docente, sabendo assim se suas respectivas práticas estão contribuindo 

para a inclusão ou para a exclusão.  
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Com estes pontos-chaves direcionamos nossa pesquisa em busca 

de informações coerentes na investigação ou no estudo propriamente dito. O 

primeiro ponto-chave é desenvolvido totalmente apoiado na literatura; para o 

segundo e o terceiro pontos-chave, além da literatura, usamos a entrevista, pois 

essa técnica de coleta de informações é um dos principais instrumentos utilizados 

nas pesquisas de natureza preponderantemente qualitativa, pelas quais podemos 

buscar não apenas a quantidade, mas também a qualidade, o que vem 

desempenhando um papel importante nos estudos científicos.  

Segundo Lüdke, André (1986. p. 34), a grande vantagem da técnica 

da entrevista em relação às outras “é que ela permite a captação imediata e corrente 

da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os 

mais variados tópicos”.  Segundo as mesmas autoras, uma entrevista bem feita 

pode permitir o tratamento de assuntos de natureza complexa e de escolhas 

nitidamente individuais. Pode permitir o aprofundamento de pontos levantados por 

outras técnicas de coleta de alcance mais superficial, como o questionário. E pode 

também, o que a torna particularmente útil, atingir informantes que não poderiam ser 

atingidos por outros meios de investigação, como é o caso de pessoas com pouca 

instrução formal, para as quais a aplicação de um questionário escrito seria inviável. 

Uma entrevista bem feita pode permitir o tratamento de assuntos de 

natureza estritamente pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa de 

escolhas nitidamente individuais. A entrevista ganha vida ao se iniciar o diálogo 

entre o entrevistador e o entrevistado.  

Há uma série de exigências e de cuidados requeridos por qualquer 

tipo de entrevista. Em primeiro lugar, um respeito muito grande pelo entrevistado. 

Esse respeito envolve desde um local e horários marcados e cumpridos de acordo 

com sua conveniência, até a perfeita garantia do sigilo e anonimato em relação ao 

informante, se for o caso. Igualmente deve ser o respeito com o universo próprio de 

quem fornece as informações, as opiniões, as impressões, enfim, o material em que 

a pesquisa está interessada.   

Não há propriamente receitas infalíveis a serem seguidas, mas sim 

cuidados a serem observados que, aliados à inventiva honesta e atenta do condutor, 

levarão a uma boa entrevista. Segundo Lüdke e André: 
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O entrevistador precisa estar atento não apenas (e não rigidamente, 
sobretudo) ao roteiro preestabelecido e às respostas verbais que vai 
obtendo ao longo da interação. Há toda uma gama de gestos, 
expressões, entonações, sinais não-verbais, hesitações, alterações 
de ritmo, enfim, toda uma comunicação não verbal cuja captação é 
muito importante para a compreensão e a validação do que foi 
efetivamente dito (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 36). 

 

Com esta preocupação, nos propusemos, nessa etapa do nosso 

TCC, a entrevistar oito professores do turno matutino que atuam nas séries iniciais 

do ensino fundamental de uma escola pública, em tempo integral. Esta instituição, 

como já mencionamos, localiza-se na região central da cidade, sendo de fácil 

acesso por não existir a necessidade de realizar longos deslocamentos para nela 

chegar. Quanto ao corpo docente, são estes os profissionais com mais tempo de 

magistério na rede municipal, que por conta disso atuam na escola central.   

Para consultá-los, elegemos a entrevista e a preparação desta “é 

uma etapa importante da pesquisa: requer tempo, o pesquisador deve ter uma idéia 

clara da informação de que necessita” (MARCONI; LAKATOS, 1982, p. 72). Pois, de 

acordo com Flick; Jovechlovitc; Bauer (2002, p. 37), “a entrevista é uma forma de 

interação social que valoriza o uso da palavra, símbolo e signo privilegiados das 

relações humanas, por meio da qual os atores sociais constroem e procuram dar 

sentido à realidade que os cerca”.  

O desenvolvimento da entrevista se deu com o uso de um roteiro, 

que segundo (CHIZZOTTI, 1991, p.55): 

 

[...] consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, 
sistemática e sequencialmente, dispostas em itens que constituem o 
tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes 
respostas por escrito ou verbalmente sobre assunto que os 
informantes saibam opinar ou informar. 

 

Severino (2007, p. 125) alerta sobre as questões para que sejam 

diretas e assim, ”obtém, do universo dos sujeitos, respostas também, mais 

facilmente categorizáveis”. 

Nesta perspectiva, nosso instrumento básico adotado para a coleta 

de informações junto a professores é a técnica da entrevista. Entrevistamos oito 

professores que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental na escola já 

mencionada. Solicitamos também alguns depoimentos que poderão contribuir 
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positivamente na busca de soluções para o respectivo problema encontrado na 

parcela da realidade observada, em consonância com os três pontos-chave 

mencionados no início da introdução desta Parte 2.   

A avaliação, de acordo com Hoffmann (1991, p. 13), “pode 

estigmatizar o aluno sem mais nem menos, sem que ele possa, um dia, reagir, ou 

sequer saber disso”. Emerge aí a figura do professor, como aquela que vai nos 

ajudar a esclarecer o nosso problema de estudo, pois este é o profissional que está 

diretamente envolvido no processo avaliativo do aluno, e o mesmo, quando avalia a 

aprendizagem, pode avaliar também a sua prática pedagógica. Assim, o professor 

não tem como negar sua parcela de responsabilidade ou culpabilizar outrem.    

Com este entendimento, buscamos verificar como estes 

profissionais se posicionam diante de aspectos do problema encontrado nesta 

parcela da realidade, realizando com eles uma entrevista composta de 9 questões 

(Apêndice n. 4). As respostas a essas questões serão descritas e analisadas, sendo 

que as duas primeiras neste capítulo, já que têm relação com o tópico 2.2 desta 

Parte do trabalho e, as outras questões são objeto de análise no capítulo 2.3, porque 

tratam do tema nele desenvolvido.  

Levando em consideração o nosso modelo de escola vigente, temos 

que convir que a avaliação da aprendizagem tornou-se uma fonte de traumas, pois 

muitas vezes a avaliação tem contribuído significativamente para a exclusão dos 

alunos. Devemos reforçar com certa ênfase que os mais atingidos pela exclusão são 

os alunos oriundos da camada popular. Enquanto cidadãos, o que nos compete é 

encararmos o problema, em busca de novos caminhos, e um primeiro passo deve 

ser realizar a avaliação com competência, considerando o envolvimento do avaliador 

e do avaliado, pois ambos estão ligados igualmente no processo avaliativo.   

Para que possamos analisar criticamente o papel da avaliação neste 

contexto já mencionado, face à possibilidade de sua contribuição para a inclusão ou 

a exclusão de alunos, precisamos entender a relação entre a concepção declarada e 

a descrição da prática avaliativa por estes professores das séries iniciais do ensino 

fundamental da escola focalizada, e também buscar saber deles se no ato de avaliar 

os seus alunos, os professores avaliam também a sua prática, para que dessa forma 

possamos identificar alternativas de avaliação que constituem possibilidades para a 

construção do sucesso escolar de seus alunos.   
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Daí, pensamos que este estudo não só atende aos nossos objetivos, 

mas pode ir ao encontro de inúmeros educadores, que constantemente se deparam 

com a difícil tarefa de avaliar suas ações e, principalmente, o desenvolvimento da 

aprendizagem de seus alunos.   

Com o alcance dos objetivos que elaboramos para o estudo, por 

meio do aprofundamento nos pontos-chave definidos, esperamos avançar no 

conhecimento da temática avaliação para nossa própria formação e contribuir para a 

reflexão de outros professores com quem pudermos compartilhar nosso estudo.  

  

2.1 CONCEPÇÕES E ALTERNATIVAS DE AVALIAÇÃO QUE CONSTITUEM POSSIBILIDADES DE 

CONSTRUÇÃO DO SUCESSO NA INCLUSÃO DE ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

 

Sem a avaliação da aprendizagem dos alunos, seria impossível 

garantir que os conteúdos mínimos estão sendo aprendidos, como identificar quem 

sabe e quem não sabe atendendo a função de credenciamento assumida pela 

escola. Assim, talvez, a avaliação, segundo Esteban (2001, p. 10), seja um “mal 

necessário”, e sendo quase unânime a idéia de que avaliação é uma prática 

indispensável ao processo de escolarização, a ação avaliativa continua sendo um 

tema que gera muitas polêmicas, o que tem sido uma preocupação constante dos 

professores.  

Em reuniões pedagógicas, cursos de formação continuada, 

conselhos de classe, planejamentos, sala de professores etc., esta temática está 

sempre presente no diálogo dos profissionais envolvidos. Isso porque, em primeiro 

lugar, faz parte de o trabalho docente verificar e julgar o rendimento dos alunos. E 

como isso acontece? Avaliando os resultados do ensino. Porém, devemos levar em 

conta que estamos vivendo mais um momento de construção de propostas para 

redefinição do cotidiano escolar e que a avaliação é uma questão bastante 

significativa nesse processo, o que requer do professor muito cuidado em sua 

prática para não apropriar-se da avaliação como uma ferramenta de exclusão. 

Assim, compete ao professor entender as diversas tendências de como avaliar. 

Dentre essas tendências de como avaliar o trabalho educativo está a 

avaliação diagnóstica. Esta rompe com o modelo tradicional de educação no qual a 
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preocupação estava voltada para a classificação dos alunos, tendo como parâmetro 

suas notas, e passa a realizar inicialmente uma sondagem para verificação dos 

conhecimentos prévios do conteúdo a ser trabalhado.  Posteriormente, verifica o 

nível de conhecimentos ou a falta destes para efetuar um plano de intervenção para 

o ensino e a aprendizagem. 

Tal modelo de avaliação diagnóstica é caracterizado, segundo 

Luckesi (2002, p. 81), pelos seguintes aspectos:  

 

[...] deverá ser assumida como um instrumento de compreensão 
do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo 
em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa 
avançar no seu processo de aprendizagem 

 

Trata-se de uma ação que prioriza o processo de desenvolvimento 

dos alunos, pois neste modelo “A avaliação é um julgamento de valor sobre 

manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão” 

(LUCKESI, 2002, p. 81).  

Ao tratar de Avaliação Mediadora, Hoffman (1991, p. 67) em seu 

livro Avaliação: mito e desafio - uma perspectiva construtivista, a denominou da 

seguinte forma:  

O que pretendo introduzir neste texto é a perspectiva da ação 
avaliativa como uma das mediações pela qual se encorajaria a 
reorganização do saber. Ação, movimento, provocação, na 
tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação 
educativa. Professor e aluno buscando coordenar seus pontos de 
vista, trocando idéias, reorganizando-as. (HOFFMANN, 1991, p. 
67).  

 
A prática avaliativa se torna um meio de reorganização dos 

conhecimentos para ambas as partes. Assim, o professor não tem uma postura 

autoritária diante do aluno, ele valoriza as trocas de experiências para travar novos 

saberes.  

Também utilizando o diálogo, mas de modo mais destacado, está a 

avaliação dialógica, todavia Romão (1998, p. 58) alerta que: 

Com uma concepção educacional “bancária” desenvolvemos uma 
avaliação “bancária” da aprendizagem, numa espécie de capitalismo 
às avessas, pois fazemos um depósito de “conhecimentos” e os 
exigimos de volta, sem juros e sem correção monetária, uma vez que 
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o aluno não pode a ele acrescentar nada de sua própria elaboração 
gnoseológica, apenas repetindo o que lhe foi transmitido. 

 

Por isto, “Ao contrário, a escola cidadã, na qual se desenvolve uma 

educação libertadora, o conhecimento não é uma estrutura gnoseológica estática, 

mas um processo de descoberta coletiva, mediatizada pelo diálogo entre educador e 

educando” (ROMÃO, 1998, p. 59). Pertinente a estes pensamentos, a avaliação é 

desenvolvida com o diálogo, respeitando a figura do professor que busca o ensino e 

do aluno que está para aprender, mas como possuidor de sua liberdade de 

expressão.  

Parecida com a avaliação dialógica, encontramos a avaliação 

emancipatória. Seu objetivo está em levar o aluno a se libertar também e a ter 

autonomia para se desenvolver criticamente em meio aos condicionantes de sua 

aprendizagem. Para a autora: 

 

Neste paradigma o avaliador assume o papel de coordenador dos 
trabalhos avaliativos e de um orientador dessas ações. Sua função 
básica consiste em promover situações e/ ou propor uma tarefa que 
favoreça o diálogo, a discussão, a busca e a análise critica sobre o 
funcionamento real de um programa. Sua ação seguinte é a de 
estimular a iniciativa do grupo na reformulação e reconstrução do 
programa. (SAUL, 2001, p. 63). 

 

A emancipação ocorre na continuidade dos conhecimentos ao se 

tornarem praticados pelos alunos. Ou seja, não é uma avaliação para se verificar 

somente o que foi aprendido. O foco é o desenvolvimento posterior do aluno, 

diferentemente da ação tradicional em que as notas eram o fim da avaliação.  

Sabemos que sendo nossas escolas caracterizadas pela 

multiplicidade, as salas de aulas são bastante heterogêneas, assim torna-se 

bastante relevante que os professores estejam interessados em que o educando 

aprenda e se desenvolva, individual e coletivamente, pois vejo este como um 

princípio muito importante da atividade educativa escolar, e desta forma cabe ao 

professor reconhecer as diferenças na capacidade de aprender dos mesmos, para 

poder ajudá-los a superar suas dificuldades e avançar na aprendizagem, e, 

estaremos dando um grande passo no sentindo de possibilitar às nossas crianças 

condições de crescimento.  
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Isso porque o progresso alcançado pelos alunos reflete a eficácia do 

ensino. Assim, ensino e aprendizagem são práticas indissociáveis e, nesta 

perspectiva, pode-se dizer que o rendimento do aluno reflete o trabalho 

desenvolvido em sala.  

Perguntamos, no entanto: Qual é o verdadeiro papel que a avaliação 

vem assumindo? Quando se faz a crítica do caráter excludente, autoritário, seletivo 

da avaliação, os professores até concordam que não deveria ser assim. De acordo 

com Grillo: 

 

A avaliação já não pode ser simplesmente considerada constatação, 
aferição, tampouco aprovação ou reprovação. Implica a 
compreensão da trajetória do aluno em seu processo de 
aprendizagem (que é sempre uma construção), reconhecendo seus 
avanços e paradas como partes integrantes de um processo 
(GRILLO, 2003, p. 35). 

 

Isso não significa o enfraquecimento ou a abolição da avaliação e 

nem tampouco reduzir o nível de exigência e de rigor em relação à aprendizagem do 

aluno. Neste caso, o mais significativo e coerente seria uma reflexão acerca da 

avaliação, do ensino e a definição dos objetivos a serem alcançados.  

Se almejarmos uma aprendizagem significativa voltada para o 

desenvolvimento das potencialidades e possibilidades de crescimento dos alunos e 

uma formação que assegure ao cidadão a inclusão e, respectivamente, o sucesso 

em seu processo inicial de escolarização, seria interessante aos professores 

internalizar em sua ação docente o entendimento de que avaliação deve ser 

pensada e utilizada para diagnosticar e em seguida intervir, refletindo sempre na 

mesma medida o ensino e a aprendizagem, entendendo assim que um dos 

propósitos da avaliação é de informá-lo quanto ao nível de conhecimentos e 

habilidades de seus alunos, antes de iniciar o processo de ensino e aprendizagem, e 

assim determinar os objetivos previstos para serem alcançados pelos alunos como 

resultado da aprendizagem.  

Segundo Freire: 

 
É preciso que o (a) educador (a) saiba que o seu “aqui” e o seu 
“agora” são quase sempre o “lá” do educando. Mesmo que o sonho 
do (a) educador (a) seja não somente tornar o seu “aqui - agora”, o 
seu saber, acessível ao educando, mas ir mais além de seu “aqui - 
agora” com ele ou compreender feliz, que o seu educando ultrapasse 
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o seu “aqui”, para que este sonho se realize tem que partir do aqui do 
educando e não do seu. No mínimo, tem que levar em consideração 
a existência do “aqui” do educando e respeitá-lo (FREIRE, 2005, p. 
59). 

 

Desta forma, o educador que realmente se preocupa com que sua 

prática educacional esteja voltada para a transformação, não pode agir inconsciente 

e sem refletir, pois a cada passo de sua ação deve estar conduzido por uma decisão 

(objetivo) clara no seu fazer pedagógico e para onde esteja direcionando os 

resultados de sua ação, para não correr o risco de apropriar-se em sala de aula uma 

prática exclusiva, mesmo que sem intenção.  

Nessa perspectiva, surge o planejamento como instrumento 

orientador reflexivo e – flexível, sendo ele um fator de suma importância e algo que 

deve ser feito, como um processo de organização, coordenação, ou seja, 

direcionamento, pois, para que o professor de fato, cumpra na escola a sua função, 

é necessário que esteja embasado nas exigências sociais, num projeto definido de 

visão de mundo, de sociedade e de homem que se deseja formar, como afirma 

Ostetto: 

 

O planejamento educativo deve ser assumido no cotidiano como um 
processo de reflexão, pois, mais do que ser um papel preenchido, é 
atitude e envolve todas as ações e situações do educador no seu 
cotidiano de trabalho pedagógico [...] é atitude crítica do educador 
diante de seu trabalho docente [...] e como tal permite ao educador 
repensar, revisando, buscando novos significados para sua prática 
pedagógica (OSTETTO, 2002, p. 177). 

 

Neste sentido, podemos concluir que todo processo deveria começar 

na constatação do estado atual do aluno, quanto ao seu conhecimento sobre o 

assunto a ser trabalhado, bem como às suas atitudes a respeito do tema a ser 

aprendido, sempre organizando situações de aprendizagem significativas ao aluno e 

estabelecendo objetivos, para que ocorram no ensino as modificações desejadas. 

Uma vez que foram bem elaboradas as situações favoráveis à aprendizagem, com 

experiências provocadas por meio de situações estimuladoras, emerge 

significativamente, a principal tarefa do professor como ensinante, a de mediador, 

orientador e controlador da aprendizagem mediante um processo constante de 

avaliação, formal ou informal, e de informante ao aluno sobre seus avanços e 
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progressos. Assim, o aluno percebe a organização das situações estimuladoras e 

reage de acordo com as intervenções recebidas por parte do professor.  

Desta forma, a avaliação torna-se muito importante no momento da 

informação aos professores sobre a qualidade da aprendizagem que os alunos 

estão realizando, tanto quanto às suas ações futuras de ensino mediante a reflexão 

de sua prática, pois de acordo Méndez: 

 

Da análise e da reflexão sobre esses aspectos, deve seguir-se uma 
intervenção criticamente informada, normalmente exercida por parte 
do docente, que fundamente e justifique qualquer decisão de 
melhoria das práticas de ensinar e de aprender. Apenas nesse 
sentido e com esse ânimo a avaliação poderá ser exercida em seu 
sentido formativo, intenção tão permanentemente anunciada e 
onipresente nos discursos pedagógicos quanto ausente nas 
concretizações práticas de tal desejo. De outro modo, que é mais 
frequente que o desejável, a avaliação desempenha 
preferencialmente funções de coerção, de controle e de qualificação, 
quando não o mero exercício de poder desmesurado e desigual, 
relegando as diretamente formativas. (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002, 
p.78). 

 

Sendo a avaliação uma pratica pedagógica a serviço das 

aprendizagens, o professor avaliador deve buscar dinamizar sempre tentativas de 

avaliação que façam os alunos evoluírem melhor e capacitá-los. Mediante ao 

encontro de suas dificuldades, analisá-las e descobrir procedimentos que lhe 

permitam progredir em sua aprendizagem, e dentro dessa concepção , a avaliação 

formativa poderá deixar de ser utópica e tornar se uma realidade em nossas 

escolas. 

Levando em consideração o modelo de sociedade no qual estamos 

inseridos temos que convir que a avaliação se tornou um trauma, porém enquanto 

cidadãos o que nos compete é encararmos o problema, visando assim soluções, e a 

solução mais coerente será realizá-la, a avaliação, com competência considerando o 

envolvimento do avaliador e do avaliado pois ambos estão envolvidos igualmente no 

processo avaliativo. Se avaliação não for pensada, repensada, discutida e encarada 

poderá por meio dela apenas reproduzir dentro das escolas um modelo de 

sociedade desumana já instaurada, e em nada contribuir como instrumento de 

inclusão e ferramenta incomensurável que contemple a qualidade na aprendizagem 

dos alunos. 
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Os fatores sociais e políticos que influenciam de fato, na questão da 

avaliação (salários, formação docente, planos de carreira, etc.).  Porém, cabe ao 

professor uma reflexão profunda em sua ética profissional, no seu compromisso com 

cada aluno que passa pelas suas mãos.  

De acordo com Hoffmann, 

 

[...] a avaliação, enquanto relação dialógica,vai conceber o 
conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e pelo 
professor, com ação-reflexão-ação que se passa na sala de aula em 
direção a um saber aprimorado, enriquecido, carregado de 
significados de compreensão. Dessa forma , a avaliação passa a 
exigir do professor uma relação epistemológica  com o aluno, Uma 
conexão entendida como uma reflexão aprofundada sobre as formas 
como se dá a compreensão do educando sobre o objeto de 
conhecimento (HOFFMANN, 1993, p.148). 
 

Nessa perspectiva, concluímos que a observação do professor sobre 

as descobertas e a construção do aluno não pode acontecer de forma 

absolutamente singular, pois o mesmo refletindo e levando o seu aluno à reflexão, 

estará incentivando a interação entre aluno/professor, pois educador e educando 

estão ligados igualmente como sujeitos dessa relação, competindo nesse caso 

então ao educador, a reflexão e o despertar para a relação dialógica da avaliação, e 

não centralizar-se apenas na busca de culpados para os fracassos, pois agindo 

assim não estará contribuindo em nada para a inclusão do aluno e também na busca 

de razões lógicas e científicas para os desentendimentos. 

Deve-se ressaltar que a forma de encarar e realizar a avaliação 

reflete a atitude do professor e sua relação com os alunos, de forma em que o 

mesmo repense sua prática e rompa com esta visão de avaliação como forma de 

classificar e promover o aluno de uma série para a outra, melhor serão os resultados 

do desempenho do processo ensino e aprendizagem em nossas escolas, e 

realmente estará exercendo a função social da escola, a de ajudar o aluno a se 

tornar um cidadão. Assim deve-se planejar sua ação para que não venha a praticar 

uma avaliação classificatória e excludente. De acordo com Batalloso apud Ballester 

(2003, p. 50), “o primeiro e mais importante traço de uma avaliação democrática é 

assegurar a possibilidade de refletir e questionar criticamente as práticas usadas 

pelos agentes que intervém nos processos”. 
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A avaliação entendida como elemento indissociável do processo 

educativo, pode-se constatar não ser possível uma mudança no ensino sem uma 

correspondente mudança na educação, e mudar os pontos de vista sobre avaliação 

implica mudar radicalmente muitas das percepções que temos sobre como ensinar, 

Esse dualismo ainda confunde muitos professores e atrevo-me a dizer que ainda 

hoje muitos não adquiriram conhecimentos sobre esta problemática que assola a 

nossa educação contemporânea, pois temos nos deparado com alunos das séries 

iniciais do ensino fundamental chegando no fundamental II sem estar alfabetizados, 

ou seja, como analfabetos funcionais.Entende-se por analfabeto funcional aquele 

aluno que mesmo possuindo a capacidade mínima  de decodificar as letras, frases , 

sentenças e até mesmo textos,não desenvolve as habilidades de interpretação.  

Diante dos fatos e sabendo que um dos objetivos da avaliação é 

interpretar e verificar o rendimento/desenvolvimento dos alunos, obtido por meio do 

processo de ensino e aprendizagem, compete ao docente assumir uma prática de 

avaliação que realmente esteja em busca de novos sentidos, e que esta prática 

possa remetê-lo à construção de uma avaliação democrática e imersa numa 

pedagogia de inclusão.  

Muitas vezes o professor busca, em sua ação docente, avaliar o 

aluno da melhor maneira possível, revendo o seu fazer pedagógico, utilizando 

métodos significativos à aprendizagem do aluno. Porém, muitas vezes, em seu 

cotidiano escolar, acaba esbarrando com fatores que podem confundir e atrapalhar 

em sua ação docente. Como afirma Demo (2002, p. 13), “a própria visão de que o 

professor ensina e o aluno aprende, na mais obsoleta relação professor/aluno, 

mesmo oficializada na LDB, fornece munição mais que suficiente para trabalhar 

relação classificatória odiosa. [...]”. 

Mediante os autores citados, pode-se concluir que avaliação acaba 

colaborando direta ou indiretamente com o êxito ou o fracasso dos alunos, devido a 

isso é que se torna cada vez mais importante continuar discutindo a avaliação afim 

de encontrar meios para a eficácia da mesma em nossas escolas, e assim, a real 

aprendizagem dos conteúdos aconteça e aos professores enquanto agentes de 

transformação, fornecer subsídios que possam contribuir positivamente junto à sua 

prática pedagógica e que os mesmos possam vir a compreender a avaliação em 

todos os seus aspectos, buscando abolir o modelo de avaliação que exclui 

socialmente o aluno.  
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Por fim, devo também enfatizar que as transformações atingem 

grandemente as escolas e o trabalho dos professores, entretanto requer deste 

profissional novas formas de trabalho, pois sendo o professor o mediador da relação 

ativa do aluno com a matéria, este necessita entender cada vez mais que o ensino 

nada mais é que uma ajuda ao processo de aprendizagem e que sem esta ajuda 

torna-se pouco provável que os alunos cheguem a aprender, e aprender 

significativamente, sendo de fato inclusos na sociedade na qual estão inseridos. 

 

2.2  A RELAÇÃO PROPOSTA PEDAGÓGICA / PRÁTICA AVALIATIVA DO GRUPO DE  PROFESSORES 

COLABORADORES          
 

Com o segundo capítulo, focalizamos a relação proposta pedagógica / 

prática avaliativa do grupo de professores colaboradores. Iniciamos com a análise 

da Proposta Político Pedagógica de uma instituição pública de ensino fundamental, 

tomada como referência para o TCC e seus pressupostos avaliativos, seguindo o 

estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96.  No 

próximo momento, são apresentadas algumas informações obtidas em entrevista 

com professores colaboradores da mesma instituição de ensino. Temos como 

objetivos verificar se os professores têm acesso e/ou conhecimento do que consta 

no PPP da escola em que trabalham, especialmente no que se refere à avaliação da 

aprendizagem e perceber se os professores levam em consideração as diretrizes de 

avaliação na sua prática avaliativa. 

 

2.2.1 Proposta pedagógica da escola 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento que procura 

caracterizar a instituição de ensino em sua totalidade. Analisando as palavras que 

compõem este documento, entendemos que um projeto se apresenta por ter planos 

a serem concretizados. O aspecto político nele presente existe devido ao espaço 

para formação dos cidadãos, e o aspecto pedagógico, pela necessidade de trabalhar 

a especificidade do processo de ensino e aprendizagem. Vasconcellos explica que o 

PPP é: 
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Sistematização, nunca definitiva, de um processo de Planejamento 

Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que 

define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É 

um importante caminho para a construção da identidade da 

instituição. É um instrumento teórico-metodológico para a 

intervenção e mudança da realidade. É um elemento de 

organização e integração da atividade prática da instituição neste 

processo de transformação (2002, p. 169). 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP), segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), no Art. 12, dá a orientação de que 

“Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de:”, no inciso, “I - elaborar e executar sua 

proposta pedagógica;”, cabendo a cada instituição de ensino se organizar. Assim, ao 

verificar a existência do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Municipal que 

tomamos como referência para nossa pesquisa, percebemos o cumprimento desta 

lei e, ainda, identificamos que: 

 

O Projeto Político Pedagógico vem propor novas metodologias 

com envolvimento democrático de toda comunidade escolar, 

através de um questionamento realizado. 

[...] A finalidade da proposta é fazermos um trabalho escolar para 
promover uma educação voltada para a cidadania, com projetos 
específicos claros e organizados visando uma educação 
humanitária. (PPP, 2011, p.1). 
 

Neste trecho apresenta-se a preocupação dos responsáveis que 

construíram este documento com a prática da democracia e cidadania para uma 

formação crítica. Tais idéias se aproximam do ideal de libertação de Paulo Freire, 

pois para esse educador, a práxis “[...] é ação e reflexão dos homens sobre o mundo 

para transformá-lo” (1983, p. 40), e a instituição tem buscado tal ação junto aos 

alunos, para que não fiquem na condição de oprimidos. 

Em relação ao processo de elaboração do PPP, existem garantias 

legais na LDBEN 9.394/96 de que deve ser construído com o corpo docente, pois o 

Art. 13, Inciso I refere que “Os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração 

da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”, e também, no inciso II, de 

“elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
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estabelecimento de ensino”, ou seja, além de elaborar o documento da instituição, 

os professores devem segui-lo na metodologia proposta. Consta no PPP (2011, p. 1) 

o modo como foi conduzida sua elaboração:  

O Projeto surgiu da necessidade de organizar um conjunto de 
princípios orientadores que serviram de base para a estruturação 
dos fundamentos que norteiam a ação pedagógica da Escola 
Municipal [...]. Esse trabalho é resultado da troca de experiências 
e do pensamento de que a educação consiste em promover 
transformações sucessivas tanto no sentido histórico quanto no 
desenvolvimento humano. 
[...] A reelaboração do Projeto Político Pedagógico vem 
desenvolver e formalizar metas e compromissos, mantendo de 
forma permanente a ação de reflexão a partir do acompanhamento 
e da avaliação dos objetivos previstos.  

 

Identificamos que a construção do documento foi dirigida de acordo 

com a incumbência proposta aos professores e ao apresentar a afirmação “de forma 

permanente à ação de reflexão a partir do acompanhamento e da avaliação dos 

objetivos previstos” (PPP, 2011, p. 1), percebemos a importância que a instituição dá 

à avaliação da sua proposta. Especificamente, existe também um tópico destinado à 

avaliação do PPP no Sistema de avaliação do processo ensino/aprendizagem do 

estabelecimento de ensino - plano de avaliação do projeto político pedagógico, no 

qual se estabelece: 

Percebendo que o saber escolar não se constrói de um dia para o 

outro, exige-se de toda comunidade escolar a reflexão crítica das 

práticas já sedimentados na escola, incluindo nesse permanente 

movimento a avaliação do Projeto Político Pedagógico que deve 

ocorrer sistematicamente em períodos pré-determinados, 

envolvendo a participação coletiva da comunidade escolar que, ao 

analisar suas problemáticas, organiza ações para compreendê-las 

e alternativas para solucioná-las. É nesse sentido que a 

construção do Projeto Político Pedagógico é contínua, 

descentralizada e coletiva. (PPP, 2011, p. 243). 

 

No Tópico 7.3 do PPP, que trata da - Equipe Pedagógica, 

verificamos a atividade de avaliação que está sob a responsabilidade desses 

profissionais: “-Realizar junto aos professores ficha diagnóstica, observando 

conhecer a realidade de seus alunos para auxiliar na organização e 

desenvolvimento de cada turma” (PPP, 2011, p. 322). Já no tópico 7.4 - Corpo 
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Docente e Administrativo, está definido o trabalho de: Avaliar o trabalho do aluno, de 

acordo com o proposto no Regimento Escolar e diretrizes pedagógicas: 

 

-Planejar e executar as propostas de recuperação, segundo as 

diretrizes pedagógicas e o Regimento Escolar; (PPP, 2011, p. 334). 

 

Identificamos também, na parte 7.6 - Conselho de Classe -, 

como é proposto o desenvolvimento da avaliação:  

 
O trabalho do Conselho de Classe em nossa escola vem com seu 
coletivo estudar e interpretar os dados da aprendizagem na sua 
relação com o trabalho do professor regente, da coordenação, do 
professor auxiliar, do professor do contra-turno, da diretoria e dos 
alunos, na direção do processo ensino-aprendizagem proposto pelo 
Plano Curricular. 
Os membros do Conselho de classe procura entender cada aluno 
como uma pessoa humana única e diferenciada, tendo a capacidade  
de   visualizar   as potencialidades de cada aluno, sentindo que a 
aferição não se resume na medida de conhecimentos acadêmicos, 
mas envolve, além desta, a aquisição de habilidades e a formação de 
atitudes numa avaliação global do aluno. (PPP, 2011, p. 335). 

 

Tratando-se do processo de ensino/aprendizagem dos alunos, a 

prática avaliativa foi disposta no PPP (2011, p. 6) da seguinte forma:  

 

Serão desenvolvidas as Atividades Complementares, que somadas 
às disciplinas vêm construir uma escola democrática, 
transformadora, preocupada com a formação global do aluno, com a 
pluralidade de potencialidades e com a socialização. Uma escola que 
se preocupa com a afetividade, com o equilíbrio emocional, com a 
harmonia entre a razão e a emoção. 
[...] Para tanto, é essencial ter sabedoria e discernimento para 
identificar e trabalhar por meio de uma avaliação contínua e de um 
planejamento educacional significativo as necessidades, motivações 
e habilidades de nossos alunos e, assim, contribuir para a formação 
de cidadãos críticos, autônomos e éticos. 

 

A LDBEN 9.394/96, no seu Art. 24, Inciso V, estabelece que a 

“verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação 

contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

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

eventuais provas finais”, trecho já apresentado no PPP-2011 da instituição 
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focalizada nesta pesquisa, como identificamos na citação acima, com a presença da 

avaliação contínua e exaltação da perspectiva qualitativa da avaliação dos alunos e 

de suas habilidades.  

Associado aos resultados obtidos pelas avaliações, os docentes 

terão ainda, conforme o Art. 12, Inciso VII, que “- informar os pais e responsáveis 

sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua 

proposta pedagógica.”. Portanto, o processo de aprendizagem do aluno precisa ser 

apresentado de acordo com as avaliações contidas no PPP. Na parte que consta a 

Filosofia da Escola, foi apresentado que: 

 

A escola busca oferecer uma educação integral e de qualidade para 
os alunos, oportunizar o acesso e o compartilhamento da família e de 
toda a comunidade, comprometendo-se a desenvolver o processo 
educativo de forma a proporcionar momentos de descobertas, 
informações, aquisição de conhecimentos através de metodologias 
trabalhadas de acordo com as necessidades do educando, pautado 
no prazer e na alegria de ensinar e aprender. (PPP, 2011, p. 18). 

 

Portanto, é correto afirmar que está previsto o feedback aos pais, 

sobre o rendimento escolar de seus filhos, quando é afirmado na proposta da 

instituição “o acesso e o compartilhamento da família” (PPP, 2011, p. 18), referente 

à vida escolar de seus filhos.  

O PPP da Escola apresenta ainda orientações relativas ao Processo 

de Avaliação, Recuperação e Promoção da aprendizagem, como segue: 

 

A avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do ensino 
pelo qual o professor estuda e interpreta os dados da aprendizagem 
e de seu próprio trabalho, com as finalidades de acompanhar e 
aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos, bem como 
diagnosticar seus resultados e atribuir-lhes valor, dando condições 
para que seja possível ao professor tomar decisões quanto ao 
aperfeiçoamento das situações de aprendizagem. Também deve 
proporcionar dado que permita ao estabelecimento de ensino 
promover a reformulação do currículo com adequação dos conteúdos 
e métodos de ensino, além de possibilitar novas alternativas para o 
planejamento do estabelecimento de ensino e do sistema de ensino 
como um todo. (PPP, 2011, p. 234). 

 

No mesmo tópico, existem outras informações sobre como avaliar, na 

perspectiva específica do professor em relação ao aluno:   
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A avaliação do aproveitamento escolar deverá incidir sobre o 
desempenho do aluno em diferentes situações de aprendizagem, 
utilizando técnicas e instrumentos diversificados. 
A avaliação deve utilizar procedimentos que assegurem a 
comparação com os parâmetros indicados pelos conteúdos de 
ensino, evitando-se a comparação dos alunos entre si. Na avaliação 
do aproveitamento escolar, deverão preponderar os aspectos 
qualitativos da aprendizagem, considerando a interdisciplinaridade e 
a multidisciplinariedade dos conteúdos, dando relevância à atividade 
crítica, à capacidade de síntese e à elaboração pessoal, sobre a 
memorização.    
Para que a avaliação cumpra sua finalidade educativa, deverá ser 
contínua, permanente e cumulativa, sendo registrada em 
documentos próprios, a fim de serem asseguradas a regularidade e a 
autenticidade da vida escolar do aluno (PPP, 2011, p. 234). 

 

A instituição de ensino analisada atende ao Ensino Fundamental, e 

verificamos que existe no Projeto Político Pedagógico uma previsão e um 

entendimento geral sobre avaliação, referindo-se que o:  

Diagnóstico dos estudantes que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, por meio de avaliação inicial, análise de histórico escolar, relatórios 

de orientação, informações da família, avaliações das equipes multiprofissionais. 

 

A avaliação é uma reflexão contínua sobre a prática do professor e 
sobre a criação de novos instrumentos de trabalho na retomada de 
aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como 
adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo o 
grupo, não se restringindo ao julgamento sobre sucessos ou 
fracassos do aluno, servindo assim na orientação e intervenção 
pedagógica. 
Os registros dessas avaliações se darão através de: Boletim 
Semestral e Parecer Final obedecendo aos critérios estabelecidos 
pelos PCN´s (PPP, 2011, p. 744). 

 

Entretanto, como é dividido em várias disciplinas no Ensino 

Fundamental, também consta avaliação para cada área de conhecimento e também 

para cada ciclo especificado no PPP. Trazemos aqui um exemplo relacionado à 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º CICLO (2º ANO), em que, ao delimitar a avaliação da 

aprendizagem, são especificadas ações esperadas dos alunos, como:  

 

cotidiano escolar, respeitando as opiniões do outro e considerando 

os diferentes modos de falar. 

fatos e seguindo sua seqüência cronológica ainda que com ajuda. 
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relevantes. 

-se ao 

interlocutor e à situação. 

, respeitando 

a convenção ortográfica, ainda que não o faça com precisão. 

social da linguagem. 

entonação (PPP 2011, p. 179). 

 

Uma parte muito importante do PPP, 2011 da instituição é a que se 

refere desde a sua construção até os objetivos educativos da instituição, ao afirmar 

que:  

 

Finalmente espera-se que a construção do Projeto Político 
Pedagógico, aponte possibilidades de mudanças e que o trabalho 
educativo possa ser um instrumento de transformação social, desde 
que a apropriação do saber historicamente acumulado seja condição 
para a superação dos limites impostos pela sociedade do exercício 
da liberdade (p. 243).  

 

Percebemos, portanto, que o Projeto Político Pedagógico 2011 

atende às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

9.394/96) no que se refere à elaboração e em como colocar em prática o PPP. 

Identificamos a orientação de avaliação para o próprio documento, com reuniões 

pré-determinadas e participação da comunidade com discussões. Observamos que, 

segundo o Documento, os alunos devem ser avaliados de modo contínuo e 

buscando levar em conta várias situações. Os professores também devem avaliar 

seu trabalho com os resultados obtidos de suas práticas avaliativas. Além disso, 

consideramos importante destacar os princípios norteadores deste Documento ao 

dar relevância para a formação crítica de seus alunos e para a democratização da 

escola. 
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2.2.REFLEXÃO ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DA PRÁTICA AVALIATIVA PELO 

GRUPO DE PROFESSORES COLABORADORES E AS ORIENTAÇÕES DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO 

 

Sabemos que o Projeto Político Pedagógico (PPP) há de ser 

entendido, como nos afirma Vasconcelos (2002, p. 169), como: “o plano global da 

instituição”. E isso, antes de qualquer coisa, requer uma consciência da comunidade 

envolvida, no sentido de que jamais podemos falar em algo pronto, acabado, 

definitivo. Todo o processo de construção do PPP é um exercício, que deve 

acontecer com a participação ativa e crítica de todos. 

Desta forma, compete a cada professor em exercício a concepção 

elaborada de sociedade / homem / escola, em sua ação e em seu fazer pedagógico. 

Talvez, mesmo que possa nos parecer utopia, seja este o passo inicial para 

extinguirmos a exclusão, hoje tão constante em nossas escolas de grande ou 

pequeno porte, de grandes ou pequenas cidades. 

Indicamos antes que as duas primeiras questões da entrevista 

tiveram o objetivo de perceber a relação entre a proposta pedagógica da escola no 

que se refere às orientações para a avaliação da aprendizagem e a prática avaliativa 

dos professores, como percebida por eles, conforme anunciado no título do capítulo 

com atenção na formação dos alunos, em sua inclusão ou exclusão, em seus respectivos 

processos de aprendizagem. Detalhamos aqui alguns aspectos da elaboração desse 

processo. Uma vez elaboradas as questões, submetemos o roteiro da entrevista a 

duas professoras especialistas, para que pudessem fazer apontamentos que 

viessem a enriquecer e assegurar-nos da clareza das perguntas a serem feitas e a 

adequação aos objetivos a serem alcançados com as mesmas. Dada a significativa 

contribuição que recebemos, mais uma vez nos debruçamos sobre as questões e 

fizemos as alterações sugeridas e consideradas como pertinentes para aprimorar a 

nossa técnica de interação com nossos colaboradores – a entrevista.  

Ressaltamos que a coleta das informações foi feita em momentos de 

hora atividade dos professores, na escola em que atuam, todos conscientes que 

podiam participar ou não da entrevista, pois tivemos o cuidado de elaborar um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 2), cumprindo, assim, com o 

requisito da ética em nossa pesquisa acadêmica.  
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Assim, passamos a apresentar as informações coletadas por meio 

das entrevistas e as respectivas análises das respostas de cada professor 

colaborador no que se refere à pergunta 1 e 2.   

Na questão 1 cada professor apresentou sua resposta com relação à 

pergunta: Você tem conhecimento das diretrizes pedagógicas de avaliação contidas 

no PPP da escola? 1.1 Em caso positivo, como obteve essas informações? 1.2 Em 

caso negativo, pensa que seria importante conhecê-las? Por que?   

Os oito professores colaboradores responderam afirmativamente que têm 

conhecimento das diretrizes pedagógicas contidas no PPP da escola. É interessante 

verificar que obtiveram essas informações de diferentes maneiras.  

Duas professoras (PEF1 e PEF2) informaram que obtiveram tal conhecimento lendo 

o PPP. Segundo PEF1, “o PPP fica à disposição dos professores”. Essas duas 

professoras, após responder afirmativamente que conhecem as diretrizes 

pedagógicas de avaliação contidas no PPP da escola, complementaram sua 

resposta comentando sobre a importância desse conhecimento, como podemos 

observar em suas palavras: 

 

É muito importante conhecer o PPP, é ele que norteia o professor. 
(PEF1). [...] as diretrizes contidas nele (PPP) são muito importantes 
para nossa prática pedagógica (PEF2).  

 

Duas das professoras colaboradoras (PEF 3 e PEF 4)  afirmaram ter 

obtido as informações por terem participado de sua elaboração, como podemos ler 

em suas próprias palavras: 

 

Por meio da elaboração do mesmo, pois elaboramos o documento 
coletivamente (PEF 3). 

Na própria construção do projeto, pois fizemos estudos e elaboramos 
coletivamente (PEF 4). 

 

Dentre as entrevistadas, houve uma resposta bastante interessante, 

pois uma das professoras (PEF5) informou: ”trabalho nessa escola desde 1992, mas 

só tive conhecimento (do PPP) há uns 3 anos”. Essa mesma professora afirmou que 

obteve as informações “pela supervisora da escola, pois antes o PPP era feito na 

divisão de ensino”. 
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Enquanto PEF5 obteve a informação pela supervisora, PEF6 

informou que as obteve “através da vivência com o corpo docente da instituição e, 

posteriormente, por iniciativa própria, quando exercia a função de supervisora”. Tais 

informações colocam a temática da avaliação da aprendizagem como da alçada da 

supervisão escolar. E, como a supervisão de uma escola atua junto aos professores, 

duas outras colaboradoras apontaram nessa direção, ao afirmar que conheceram as 

diretrizes pedagógicas da avaliação contidas no PPP da escola em reuniões 

pedagógicas. Vejamos suas respostas: 

  

As informações foram obtidas em discussões com a coordenação da 
escola em hora atividade e em reuniões pedagógicas. Também 
temos acesso ao PPP da escola e as semanas pedagógicas do início 
e do meio do ano são muito esclarecedoras (PEF7). 
Realizamos estudos quando planejamos, ou seja, bimestral e anual 
(PEF8). 
 

Em síntese, nossos colaboradores confirmam conhecer as diretrizes 

pedagógicas de avaliação contidas no PPP da escola e indicam as suas formas de 

acesso a essas informações: lendo, em reuniões pedagógicas, junto à supervisão ou 

como supervisora da escola, e participando da elaboração do próprio PPP da 

escola. 

Só desta forma podemos esperar que a relação proposta 

pedagógica / prática avaliativa dos professores esteja em harmonia, por meio desta 

coerência, o trabalho educativo possa ser um instrumento de inclusão a apropriação 

do saber historicamente acumulado seja uma constante em nossas escolas. Com o 

processo de elaboração do PPP ocorrendo sistematicamente, envolvendo a 

participação coletiva da comunidade escolar que, ao analisar suas problemáticas, 

organiza ações para compreendê-las e alternativas para solucioná-las. 

(VASCONCELLOS, 2004, p. 18).  

Com a pergunta 2, que indagou aos professores: No caso de 

conhecer as diretrizes da escola para a  avaliação da aprendizagem, como as coloca 

em prática?, tivemos o objetivo de perceber se o professor leva em consideração as 

diretrizes de avaliação na sua prática avaliativa e tivemos as contribuições que 

expomos a seguir.  
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Três dos professores colaboradores relataram que colocam em 

prática as diretrizes para a avaliação da aprendizagem dos alunos diariamente, 

conforme constatamos em suas respostas: 

 

Diariamente, levando em consideração o conhecimento prévio dos 
alunos, o desenvolvimento nas atividades desenvolvidas em sala. 
(PEF3) 
Na prática diária em sala, pois com o conhecimento dessas 
diretrizes, direciono o meu trabalho nessa perspectiva. (PEF4) 
Através de observação diária, avaliação sistemática através das 
atividades propostas [...]. (PEF6). 
 

Em termos metodológicos, dois colaboradores mencionaram como 

fazem: PEF6 coloca em prática as diretrizes para a avaliação, através de 

observação diária, da avaliação sistemática através das atividades propostas e 

oralmente, além de realizar relatórios descritivos. PEF7 afirmou que procura colocar 

em prática através de uma metodologia pessoal, que pode variar de acordo com a 

série. Embora não tenha explicitado as formas, PEF7 salientou que contribuem com 

o seu trabalho, suas experiências acadêmicas e profissionais, além do apoio da 

coordenação da escola.  

Três dos colaboradores, apesar de não apontar procedimentos de 

avaliação, focalizam os alunos em suas respostas, como podemos ler a seguir:  

 

Eu procuro ouvir as necessidades dos alunos e trabalho em cima 

disso, respeitando o PPP. (PEF1) 

[...] levando em consideração o conhecimento prévio dos alunos, o 

desenvolvimento nas atividades desenvolvidas em sala [...]. (PEF3) 

[...] avanços e dificuldades encontradas pelos alunos na assimilação 

dos conteúdos. (PEF8). 

 

Orientar a avaliação da aprendizagem pelas manifestações dos 

alunos é um procedimento que valoriza as vivencias da realidade deles, pois, 

conforme LUCKESI (2009, p. 58) a “função das experiências que o sujeito vivencia 

frente a desafios cognitivos e situações problemáticas.” levam a construção de 

novos conhecimentos.  

Uma das colaboradoras aponta um aspecto interessante de sua 

prática, ao afirmar que está “sempre revendo e refletindo sobre minha prática 

pedagógica, as intervenções feitas [...]” (PEF8).  
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Duas outras colaboradoras deixaram vagas as suas respostas à 

segunda pergunta, sem nos dar indícios de como praticam as diretrizes de 

avaliação. PEF2 mencionou que “É preciso, antes de tudo, ter noção da importância 

que a avaliação tem na prática pedagógica, para depois conseguir aplicá-la de forma 

eficaz”. Já PEF5, afirmou que passou a avaliar seus alunos “embasada na proposta 

pedagógica, pois antes cada professora avaliava ao seu modo, com provas, testes, 

trabalhos em sala, etc.“ Se isso era o que acontecia antes, ficamos sem saber como 

a professora faz agora que segue a proposta pedagógica da escola.  

Compreendemos que todos os professores colaboradores obtêm 

conhecimento do PPP e das diretrizes referente à avaliação como já afirmado 

anteriormente. Entretanto, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN 9.394/96), Art. 13 no Inciso I identificamos que compete ao corpo 

docente à elaboração do PPP, mas como vimos anteriormente, havia professores 

que não participaram da construção deste documento. O colaborador PEF5 

apresentou o conhecimento do PPP apenas há três anos, mesmo lecionando na 

instituição desde 1992. Já, a professora PEF6, somente teve contato com o PPP e 

as diretrizes de avaliação com a vivência, junto ao corpo docente, e enquanto 

supervisora. Os educadores PEF7 e PEF8 tiveram contato por meio de diversas 

reuniões pedagógicas, em que lhes foram apresentadas as diretrizes contidas no 

PPP. Chegamos à conclusão de que apenas os colaboradores PEF1, PEF2, PEF3 e 

PEF4 estavam presentes ao ser elaborado o PPP e serem inseridas as diretrizes de 

avaliação, pelo que percebemos que o mesmo não foi realizado com todo o corpo 

docente, como prevê a LDBEN 9.394/96.  

Quanto a tornar executável o PPP e as diretrizes, como consta na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, Art. 13, Inciso II, nos 

deparamos com os colaboradores PEF3, PEF4 e PEF5 que afirmaram colocar em 

prática, diariamente, as diretrizes. Houve colocações sobre os termos metodológicos 

avaliativos pelos educadores, como o PEF6 demonstrou que a avaliação pode 

ocorrer sistematicamente, oralmente, com relatórios descritivos entre outras formas, 

ainda o PEF7 ressaltou que as avaliações sempre devem estar de acordo com a 

série em questão e estas práticas pedagógicas para ele acabam contribuindo para 

novas experiências profissionais.    

No seu Art. 24, Inciso V, a LDBEN 9.394/96 estabelece que as práticas 

avaliativas priorizem os aspectos qualitativos e as avaliações devem ser sobre o 
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processo de ensino e o de aprendizagem do aluno. Portanto, com os professores 

PEF1, PEF3 e PEF8, identificamos a presença e tais práticas previstas em Lei, pois 

há a preocupação de ouvir as necessidades do aluno, ressaltando suas 

características qualitativas em detrimento das quantitativas, e a relevância do 

conhecimento prévio dos alunos, as dificuldades e os avanços percorridos por eles 

na aprendizagem, assim como todas as atividades desenvolvidas, demonstrando 

uma avaliação contínua.   

Contudo, analisamos que mesmo não havendo a efetivação integral da 

LDBEN 9.394/96, como dito anteriormente na elaboração do PPP, existe o 

primordial que é a conscientização sobre a importância do PPP e das diretrizes da 

avaliação e a prática destas, como o colaborador PEF5 apresentou ao afirmar que 

com o PPP houve uma uniformização das ações avaliativas. Também o professor 

PEF2, ao falar que “É preciso, antes de tudo, ter noção da importância que a 

avaliação tem na prática pedagógica, para depois conseguir aplicá-la de forma 

eficaz”, demonstrando a preocupação com práticas avaliativas aos alunos, e PEF8, 

que afirmou que está “sempre revendo e refletindo sobre minha prática pedagógica, 

as intervenções feitas [...]”, apresentando avaliação do processo sobre o próprio 

lecionar. 

 

2.3 A CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO DO GRUPO DE PROFESSORES COLABORADORES 

 

Com o terceiro capítulo, focalizamos o nosso terceiro ponto-chave, 

por ser muito importante, no contexto de nosso trabalho, conhecer e refletir aspectos 

da postura dos professores colaboradores em sua prática avaliativa junto aos seus 

alunos. Isso por entendermos que assim fica mais fácil perceber os aspectos 

positivos e as dificuldades da postura docente, sabendo assim se suas respectivas 

práticas estão contribuindo para a inclusão ou para a exclusão dos alunos.  

Nessa perspectiva passamos a apresentar algumas informações 

obtidas em entrevista com os professores colaboradores da instituição de ensino já 

mencionada e com muita atenção nos debruçamos nas questões 3 a 9, para as 

quais temos como objetivo perceber suas concepções de avaliação e se suas 

respectivas práticas pedagógicas vêm contribuindo para a inclusão ou exclusão dos 

alunos. 
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Com a pergunta 3: Quando você inicia a avaliação do seu aluno ao 

começar com uma turma nova? Como faz isso? Por que?, tivemos o objetivo de 

conhecer aspectos da postura do professor em sua prática avaliativa junto aos seus 

alunos. 

Em termos do momento em que iniciam as avaliações - o quando -, 

as respostas variaram desde a “primeira aula” (PEF7), passando por “primeira 

semana” (PEF3 e PEF4), “nas primeiras semanas” (PEF5), até “todo início do ano” 

(PEF2). Apesar da diferença de momentos informados, somos levados a entender 

que é logo nos primeiros contatos com os alunos que iniciam o processo de 

avaliação, o que se revela como bastante adequado.  

Três professores (PEF1, PEF6 e PEF8) não responderam 

explicitamente quando iniciam a avaliação de seus alunos ao começar a docência 

com uma nova turma.  

Todavia, ao responderem como fazem as primeiras avaliações, 

compreendemos que as professoras PEF5 e PEF6 trabalham com o teste 

diagnóstico e as professoras PEF7 E PEF8 avaliam por meio da observação. Já a 

colaboradora PEF1 descreveu: “Sugiro uma atividade que os alunos possam colocar 

em prática informações e procedimentos que dominam”, pois acredita que, com ao 

relacionar-se com o conteúdo, o aluno tem possibilidades de colocá-los em prática. 

As colaboradoras PEF2, PEF3 e PEF4 não especificam como realizam a avaliação.  

Portanto, pelas respostas de alguns professores colaboradores, 

concluímos que iniciam suas avaliações no primeiro contato com os alunos e assim 

podem observar as reais necessidades dos mesmos e então colocarem, na prática 

pedagógica, dinamismo nas tentativas de avaliação que façam os alunos evoluírem 

melhor e capacitá-los.  

Na pergunta 4: O que você faz na prática para garantir que a 

avaliação contribua para a aprendizagem efetiva dos seus alunos?, tivemos como 

objetivo conhecer aspectos da postura do professor em sua prática avaliativa.  

Encontramos, nos relatos dos professores, uma preocupação de 

relacionar teoria e prática nas atividades de ensino e aprendizagem. Também nos 

aparentou ser revelador o aspecto de intencionalidade que envolve a avaliação 

desses professores. De forma direta, PEF1 explica que: “procuro entender a forma 

que o aluno pensa e como ele age e realiza as atividades educativas, partindo disso, 

eu começo a orientar esse aluno”. 
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Outro professor apresentou uma resposta interessante: 

 
Através da avaliação, revejo e refaço as intervenções pedagógicas: 
objetivos, conteúdos e metodologias, pois a avaliação não serve 
apenas para verificar a aprendizagem dos alunos, mas sim, para ver 
se os recursos utilizados realmente estão proporcionando melhorias 

no processo ensino-aprendizagem (PEF2). 

 

Com relação o PEF4 foi apresentado um retorno para as atividades 

que já foram trabalhadas, para assim determinar novas intervenções no processo de 

ensino e de aprendizagem.  

O professor PEF5 trata essa questão desta forma: 

 

Quando marco uma avaliação com meus alunos, exploro bastante os 
conteúdos, e, depois de avaliá-los, retorno os conteúdos onde eles 
apresentam maior índice de dificuldade na resolução, e trabalho 
novamente esse conteúdo. 

 

Na resposta à questão 4 pelo professor PEF6, ele revela que busca 

as informações, conteúdos, metodologias de formas diferentes e inovadoras para 

que, com esses recursos, consiga atingir o objetivo da aprendizagem do aluno.  

Em relação à resposta do PEF7, tivemos o seguinte: 

 

Utilizando uma metodologia com base na discussão com os alunos, 
exposição oral seguida de intensos questionamentos da turma, 
realização de práticas corporais e discussões sobre as possibilidades 
e limites do movimento. Aplicação de questionários e trabalho em 
sala sobre os conteúdos ensinados em sala, e observação do 
desenvolvimento dos alunos no decorrer das aulas. 

 

Ao responder essa questão, o professor PEF8 apresentou uma 

proposta interessante: 

 

Sempre procuro dar uma atenção individual e especial, observando e 
compreendendo o que diz o velho ditado: Cada um é o que é. Cada 
criança tem características, interesses, capacidades e necessidades 
de aprendizagem que lhe são próprios. Reforçar a autoestima do 
aluno fazendo-o refletir sobre erros e acertos: “Errar é humano” a 
avaliação é um processo de verificação da aprendizagem. Fazer a 
autoavaliação é uma medida segura de mudanças no modo de 
pensar e agir dos alunos. 
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Podemos concluir, por meio dessas respostas que o grupo de 

professores demonstra preocupação em garantir que o seu modo de avaliar 

contribua para a aprendizagem significativa de seus alunos e quanto mais amplas 

forem as oportunidades de provocar e acompanhá-los [seus alunos] em sua 

interação com o objeto de estudo, maior será o conhecimento das formas de 

aprendizagem desenvolvidas e dos conceitos de que eles se apropriam, o que 

podemos considerar como positivo dentro do contexto ensino/ aprendizagem.  

Com a pergunta 5: Qual concepção de avaliação que orienta seu 

trabalho junto aos alunos? Poderia explicar?, tivemos como objetivo identificar se 

estes professores têm uma concepção clara de avaliação para nortear seu trabalho. 

O trato com essa questão nos remete a Demo (2002, p. 76), ao afirmar: “O 

problema crucial da avaliação nunca foi a nota, mas a cabeça do professor. Dizendo 

de outro modo: nunca foi a nota, mas a aprendizagem. [...]”, pois percebemos  na 

resposta de cada professor que, independente de como avalia os alunos, sua 

preocupação maior é com a aprendizagem dos mesmos.  

Alguns dos colaboradores, tais como PEF3, PEF4, PEF5 e PEF7, 

declararam ser formativa a concepção de avaliação que orienta seu trabalho, como 

vemos em suas explicações: 

 

Formativa e Diagnóstica. Por ser constante, sistemática e contínua. 
(PEF3). 
Formativa, pois para garantir a aprendizagem do meu aluno tenho 
que retornar sempre do ponto que aponta as dificuldades dos alunos. 
(PEF5). 
Como já disse, trabalho com uma Avaliação Formativa, que não visa 
apenas dar um valor numérico de 0 a 100 para cada aluno, mas sim, 
estar sempre contribuindo com o processo de aprendizagem do 
aluno. (PEF7). 
 

Em sua resposta, PEF1, embora não declare sua concepção de 

avaliação, evidencia o seu sentimento em relação ao ato de avaliar: “Em primeiro 

lugar o sentimento, reconhecer que avaliar é muito mais que conhecer o aluno, é 

estar preocupada com sua aprendizagem”. Outro colaborador também não explicita 

a sua concepção de avaliação, mas demonstra estar preocupado com a sua forma 

de ensinar e a compreensão/assimilação dos alunos, como exemplificamos com o 

trecho a seguir: 
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Penso na avaliação individual diária como a mais justa e eficaz. Cada 
aluno tem o seu tempo e a utilização da linguagem que o professor 
utiliza no geral, às vezes não chega a todos os alunos. (PEF6). 

 

Destacamos também um colaborador que demonstra relacionar a 

aprendizagem de seus alunos com a sua prática pedagógica diária: 

 

Acredito que sendo o professor um articulador das relações entre os 
conhecimentos, atento ao processo de aprendizagem de seus alunos 
e ao redirecionamento das atividades, intervindo coletivamente e 
individualmente, proporcionando novas e significativas situações de 
aprendizagem. Minha concepção de avaliação é: rever sempre a 
prática pedagógica, avanços e dificuldades dos alunos, 
possibilitando-lhes o acesso aos saberes social e culturalmente 
elaborados. (PEF8). 

 
Sabemos que a avaliação se desenvolve nos diferentes momentos 

do processo ensino/aprendizagem, mas  a mesma deve ser realizada,  

primeiramente, com a preocupação com a aprendizagem significativa dos conteúdos 

escolares contidos no currículo e com a inclusão dos alunos no contexto escolar e 

social.  

A análise das respostas dos professores às questões 3, 4 e 5 nos 

remete  a Luckesi, quando afirma: 

 

Defino a avaliação da aprendizagem como um ato amoroso, no 
sentido de que a avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrativo, 
inclusivo. Para compreender isso, importa distinguir avaliação de 
julgamento. O julgamento é um ato que distingue o certo do errado, 
incluindo o primeiro e excluindo o segundo. (LUCKESI, 2009, p.172). 

 

Em síntese, nossos colaboradores demonstram, em suas respostas, 

uma postura inclusiva, quando relatam a preocupação com a aprendizagem de seus 

alunos, e também por estarem preocupados em partir sempre do conhecimento 

prévio dos alunos respeitando a subjetividade de cada um. Demonstram trabalhar 

harmonicamente com a concepção de avaliação declarada, pois quando relatam sua 

forma de avaliar os alunos, as justificam coerentemente, o que nos indica clareza em 

sua concepção de avaliação.  

Com relação à pergunta 6, os professores foram questionados 

sobre: O que você faz com as respostas dos alunos quando eles erram? E quando 
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eles acertam? Poderia exemplificar nos dois casos? Tivemos como objetivo perceber 

se a postura do professor, na avaliação da aprendizagem, contribui para a inclusão 

ou a exclusão de seus alunos.  

Essa pergunta é de fundamental importância na nossa pesquisa, 

pois partilhamos com a indagação de Vasconcellos: 

 

Como o educador trabalha o seu erro? Uma das dificuldades em se 
trabalhar os erros dos alunos, encontra-se justamente na dificuldade 
que o próprio educador tem em trabalhar os seus erros, em 
decorrência de uma formação distorcida, onde não havia lugar para o 
erro. Saber trabalhar com seus próprios erros é, portanto, condição 
para saber trabalhar com os erros dos alunos, entendendo-os não 
como “crime”, mas como hipóteses de construção do conhecimento. 
A correção enérgica do erro desempenha um preciso papel social: a 
introjeção do medo, da culpa, da indignidade. (VASCONCELLOS, 
1996, p. 50). 

 
Assim, percebemos que alguns professores ainda não se deram 

conta que não é nenhum crime errar, pois o erro nada mais é que uma hipótese de 

construção do conhecimento do educando. Além disso, talvez não tenham 

consciência das conseqüências do papel social da punição, quando a aplicam aos 

que erram.  

Para reforçar essa idéia, trazemos o conceito etimológico de ensinar 

(do latim signare), que é”colocar dentro, gravar no espírito”. De acordo com esse 

conceito, ensinar é gravar idéias na cabeça do aluno. Nesse caso, o método de 

ensino é o de marcar e tomar a lição. Do conceito etimológico surgiu o conceito 

tradicional de ensino: “Ensinar é transmitir conhecimentos”. Seguindo esse conceito, 

como nos afirma Piletti (1989, p. 29): “[...] o método utilizado baseia-se em aulas 

expositivas e explicativas. O professor fala aquilo que sabe sobre determinado 

assunto e espera que o aluno saiba reproduzir o que ele lhe disse”.  

Nesta perspectiva, tratamos atentamente as afirmações dos 

colaboradores, em relação à sua postura diante do erro e do acerto de seus alunos. 

Destacamos, a princípio, o que nos disse PEF 4, pois sua afirmação nos parece 

bastante coerente no sentido de incluir o aluno no processo de aprendizagem: 

 

Primeiro observo se eu trabalhei para aquele fim, faço uma reflexão 
acerca do meu fazer pedagógico, assim faço uma retomada. Penso 
que o trabalho teve um resultado significativo e valorizo pelo bom 
desempenho que, por sinal, não é apenas meu. (PEF 4). 
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Outra afirmativa que nos parece coerente na forma de como aborda 

o erro e o acerto de seus alunos, vem de PEF 8, que nos diz: “procuro sempre 

incentivar e valorizar o progresso do aluno evitando que ele diga não sei, não quero 

participar; mostrar para o aluno o que ele já sabe e a idéia de que ele pode progredir 

e melhorar cada vez mais”.  

Obtivemos também uma resposta bastante interessante: 

 

Procuro mostrar para o aluno que todo mundo erra, só não pode 
persistir no erro; quando os alunos acertam, são elogiados. (PEF1). 
 

Três dos colaboradores demonstram que, em sua prática, adotam 

uma intervenção bastante semelhante: 

 

Corrijo junto com eles permitindo que possam assimilar melhor 
usando uma nova estratégia. Quando acertam, valorizo como 
estímulo. (PEF 5). 
Quando o aluno erra, procuro conversar com ele para que o mesmo 
descubra seu erro e perceba por que errou. Quando acerta, procuro 
ressaltar seu acerto, parabenizá-lo e expor novamente a questão que 
acertou. (PEF 7). 
Levo-o a perceber o que está diferente [...] (PEF 6). 
 

O colaborador PEF 2 endossa que: “Fala-se muito na formação 

plena do aluno, da participação, da criticidade, porém trabalhar tais conceitos é 

difícil, pois são poucos os professores que conseguem entender a diferença entre  

“alunos participativos e alunos conversadores”. E segue justificando como aborda o 

erro e o acerto de seus alunos: “trabalho muito a oralidade, a compreensão e 

interpretação, então isso aguça respostas diversas, sejam certas ou erradas., Tento 

fazer com que percebam e entendam “os porquês”, então nunca digo está “errada”. 

PEF 2 faz-nos entender que conduz os seus alunos à reflexão de seus erros ou 

acertos, estimulando, assim, a criticidade dos mesmos.  

Algo também interessante nos respondeu PEF 6: “combinamos um 

sinalzinho quando acertam e quando erram, escrevo ou desenho um incentivo”. No 

que diz respeito ao acerto, boa parte dos entrevistados afirmam que elogia e 

ressalta os acertos dos seus alunos.  
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Devemos reconhecer que, transformar a realidade é um tanto mais 

complexo do que parece à primeira vista. Assim, ao analisarmos as respostas dos 

professores colaboradores, percebemos que todos, de um modo geral, quando 

estão corrigindo as atividades de seus alunos, procuram acertar, e se por ventura 

erram, classificando seus alunos, constrangendo-os, não é intencional. Desta forma, 

torna-se bastante relevante, nesse processo, não simplesmente construir uma nova 

concepção de avaliação, mas desconstruir uma já enraizada e existente na prática, 

não só destes professores, mas de tantos outros que, todos os dias, em sua prática, 

têm a tarefa de avaliar os seus alunos sem excluí-los, como nos afirma Freire: 

 

O educador e a educadora críticos não podem pensar que, a partir 
do curso que coordenam ou do seminário que lideram, podem 
transformar o país. Mas podem demonstrar que é possível mudar. E 
isto reforça nele ou nela a importância de sua tarefa político-
pedagógica. (FREIRE, 1996, p.112). 

 

E, ainda apoiados na concepção do pedagogo pernambucano Paulo 

Freire (1996, p. 47), devemos “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”, cabendo, 

portanto, ao professor, o entendimento de que quando entrar em uma sala de aula, 

estar aberto às indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos etc., pois é 

comum ainda hoje, mesmo com tantos estudos e discussões sobre o tema, 

encontrarmos, em muitas escolas, professores “adeptos” do ensino bancário, que 

contemplam e valorizam, em sua ação, somente os alunos que não apresentam 

dificuldades na aprendizagem, desprezando a visão sadia do erro que possibilita sua 

utilização de forma construtiva.   

Para Luckesi (2009, p. 48): “a visão culposa do erro, na prática 

escolar, tem conduzido ao uso permanente do castigo como forma de correção e 

direção da aprendizagem, tomando a avaliação como suporte da decisão”.  

Por fim, ressaltamos que o erro faz parte do processo de ensino/ 

aprendizagem, e que convém que aprendamos a retirar dele os melhores e os mais 

significativos benefícios. Só não podemos utilizá-lo, nesse contexto, como meio de 

responsabilizar apenas o aluno, sem realizar, antes, uma reflexão acerca da nossa 

prática pedagógica. , e Também não podemos empregá-lo como ferramenta de 

exclusão nas séries iniciais do Ensino Fundamental, etapa decisiva em seu sucesso 

ou insucesso escolar. 
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Com a pergunta 7: Como a professora pensa que podemos avaliar 

os nossos alunos, sem excluí-los? Poderia dar um exemplo disso?, tivemos como 

objetivo verificar o que os professores entendem por avaliação inclusiva.  

Até aqui, o nosso esforço foi de compreender melhor o que esse 

grupo de professores entende por avaliação da aprendizagem dos seus alunos e a 

relação com a sua prática, pois como já sabemos, ensino e aprendizagem são 

práticas indissociáveis. Desejamos que a avaliação sirva para que o professor capte 

as necessidades do aluno em termos de aprendizagem, e/ou as suas próprias 

necessidades em termos de ensino (além de outras necessidades relacionadas à 

escola, ao sistema de ensino, à sociedade), visando sua superação.  

Neste sentido, perguntamos ao grupo de colaboradores o que os 

mesmos pensam sobre como avaliar os alunos sem excluí-los. Destacamos a 

resposta do colaborador que pensa também em sua prática: 

 

Avaliá-los pensando na aprendizagem do aluno e procuro rever 
sempre a minha prática, que é fundamental nesse processo. (PEF 5). 

 

Um relato bastante interessante foi da colaboradora alfabetizadora, 

que nos afirmou: 

 

Trabalhar com alunos com dificuldades é muito difícil, dizer que 
conseguimos plenamente trabalhar com eles atividades diferenciadas 
no individual é utópico, já que o restante da sala não para e grita por 
novos conteúdos. Então, penso que diante da realidade, ele deve ser 
avaliado mediante aquilo que sabe, respeitando sempre seu limite e 
o seu tempo. Mesmo que seus passos sejam pequenos, devem ser 
considerados. (PEF 2). 

 

Outra professora nos diz o seguinte: 

 

Acredito que temos que diversificar nos instrumentos avaliativos, 
como por exemplo, avaliação oral no caso de um aluno que 
porventura possa não dominar a habilidade da escrita. (PEF 4) 

 

Dentre os colaboradores, há também quem acredite ser a avaliação 

um meio de não excluir os alunos: “Utilizando esta metodologia da observação do 

desenvolvimento dos alunos durante todo o ano” (PEF 7). A mesma professora nos 
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exemplificou: “Podendo ser realizado ao final do ano um parecer descritivo de cada 

aluno, realçando seus processos e retrocessos” (PEF 7).  

No que tange ao trato com essa questão, somos remetidos a 

Garaudy, que em seu livro nos mostra que, para construir o futuro, não basta 

estarmos atentos aos meios educativos; temos que estar atentos aos fins: 

 

A função primordial da educação já não pode se adaptar a criança a 
uma ordem existente, fazendo com que assimile os conhecimentos e 
o saber destinados a inseri-la em tal ordem, como procederam 
gerações anteriores, mas, ao contrário, ajuda-la a viver num mundo 
que se transforma em ritmo sem precedente histórico, tornando-a, 
assim, capaz de criar o futuro e de inventar possibilidades inéditas 
(GARAUDY, 1978, p. 84) 

 

Nas respostas dos professores percebemos alguns preconceitos e 

também uma certa esperança em mudança, algo que os mesmos já poderiam estar 

desenvolvendo em sua prática, pois até demonstram saber o que tem que ser feito, 

sabem que mudar a prática seria decisivo nesse processo, mas ainda encontram-se 

resistentes e continuam fazendo como sempre fizeram.  

O que nos parece ser mais coerente é apropriar-se da avaliação 

como elemento indissociável do processo ensino/aprendizagem, porém 

empregando-a como ferramenta de inclusão dos alunos, pois assim estaremos 

cumprindo de fato com a função social do trabalho pedagógico docente em nossas 

escolas.  

Com a pergunta 8: A professora percebe coerência entre a sua 

concepção de avaliação e a prática avaliativa que realiza com seus alunos? 8.1: A 

professora pensa que essa prática contribui para incluir os alunos?, tivemos como 

objetivo perceber se a postura do professor, na avaliação da aprendizagem, 

contribui para a inclusão ou a exclusão de seus alunos.  

Faz parte do cuidado pedagógico em relação a cada professor, ao 

chegar na escola onde irá atuar, que seja apresentado a este, por membros da 

equipe pedagógica, o Projeto Político Pedagógico da instituição, para que este 

profissional possa ter conhecimento da filosofia da mesma, e possa desenvolver sua 

prática pedagógica em consonância com as diretrizes pedagógicas de avaliação (e 

as demais) contidas no documento.  
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A penúltima pergunta de nossa entrevista requer deste profissional a 

reflexão acerca de sua concepção de avaliação e sua prática avaliativa junto ao seu 

grupo de alunos.  

Dos entrevistados, 5 responderam que percebem coerência entre 

sua concepção de avaliação e a prática avaliativa que desenvolvem:  

 

Percebo coerência entre minha concepção de avaliação e prática 
avaliativa. [...] (PEF 2). 
Penso que existe coerência [...] (PEF 4). 
[...] Acredito que sim, pois quando avalio os meus alunos nunca os 
pego de surpresa e sempre retomamos para possibilitar uma nova 
aprendizagem. (PEF 5). 
Sim, uma vez que não avalio só se o aluno assimilou os conteúdos 
dados, mas também outros aspectos, sobretudo se houve 
progressos. (PEF 6). 
Sim, a mesma concepção que tenho sobre avaliação é a mesma que 
utilizo em meu trabalho [...] (PEF 7). 
 

O colaborador PEF 5 traz argumentos em sua resposta, quando 

afirma que avalia seus alunos de forma que possa retornar sempre aos conteúdos 

anteriores, possibilitando assim uma nova oportunidade de aprendizagem. Já o 

colaborador PEF 6, ao relatar que percebe coerência entre a sua concepção de 

avaliação e a prática avaliativa que realiza com seus alunos, nos diz também que 

não só avalia se o aluno assimilou os conteúdos trabalhados, mas se foram 

suficientes para que tenha ocorrido uma nova aprendizagem.  

No desdobramento dessa pergunta o colaborador (PEF 2) nos diz: 

[...] “Tento de todas as formas incluir meus alunos, porém sei que é um caminho 

difícil e que requer tempo, vontade e muita habilidade”.  

Outro colaborador menciona o sistema como contraponto, como 

podemos perceber em suas palavras: “[...] o dia-a-dia nos leva a ficar muito direcionado 

ao que o sistema nos pede. (PEF 4).  

Também PEF 7 afirmou que na sua opinião atende a todos os 

alunos sem excluí-los. Vale ressaltar que a colaboradora PEF 3 nos disse preferir 

não responder essa pergunta.  

PEF 8, que não explicitou em sua resposta perceber a coerência 

entre a sua concepção de avaliação e a prática avaliativa que realiza com seus 

alunos, enfatizou que: 
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Se considerarmos que têm saberes diferenciados, evidentemente 
cabe ao professor uma reflexão mais profunda sobre as adequações 
e inadequações de sua prática, tendo em vista o grupo e as 
particularidades de cada aluno. 

 

O trato com essa questão nos remete a Méndez, quando afirma:  

 

A docência não é um estado ao qual se chega, e sim um caminho 
que é feito. É necessário destacar a importância que as novas 
formas de conceber a avaliação e as práticas que inspiram possam 
ter na reflexão e na profissionalização do professor. (ÁLVAREZ 
MÉNDEZ, 2002, p. 88). 
 

Se almejamos uma aprendizagem significativa voltada para o 

desenvolvimento das potencialidades e possibilidades de crescimento dos alunos, 

assim como uma formação que assegure ao cidadão a inclusão e, respectivamente, 

o sucesso em seu processo inicial de escolarização, seria interessante que os 

professores internalizassem em sua ação docente o entendimento de que avaliação 

deve ser pensada e utilizada para diagnosticar e em seguida intervir, refletindo 

sempre, na mesma medida, sobre o ensino e a aprendizagem.  

Com relação à questão 9, com a qual perguntamos: A avaliação da 

aprendizagem de seus alunos tem interferido na sua prática pedagógica? Em caso 

positivo, de que modo?, tivemos como objetivo identificar se os professores utilizam 

os resultados da avaliação de seus alunos, para avaliar também o seu trabalho 

pedagógico. 

Cinco dos entrevistados afirmaram que a avaliação da 

aprendizagem de seus alunos e os resultados obtidos têm colaborado com a sua 

prática pedagógica, como podemos evidenciar em suas respostas: 

 

Sim, numa forma de estar repensando o meu trabalho para fazer 
avanços e/ou retomadas. (PEF 4) 

Sim, pois me preocupo também com a minha prática pedagógica. 
(PEF 5) 

Sim, pois busco outras práticas metodológicas para atingir os 
objetivos. (PEF 6). 

Sim, com esta metodologia consigo, no inicio do ano, verificar o nível 
dos alunos, com um diagnóstico para o planejamento e, no decorrer 
das aulas, vou percebendo seu desenvolvimento e aprendizagem. 
(PEF 7). 
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Sim, a avaliação utilizada é continua, voltada para aspectos 
processuais e não um instrumento de cobrança dos conteúdos 
previamente determinados. No cotidiano da sala de aula, professor e 
alunos dialogam sobre os objetivos previstos, as conquistas 
alcançadas, as dificuldades diagnosticadas e sobre o compromisso 
de cada um no esforço de buscar bons resultados. (PEF 8).  

 

Dentre os entrevistados, um colaborador afirma que percebe que a 

avaliação da aprendizagem de seus alunos e os resultados obtidos colaboram com a 

sua prática, por meio de indicadores, tais como: “IDEB, Provinha Brasil, vejo como 

momento para reflexão da minha própria prática pedagógica”. (PEF3). 

Assim, percebemos que em algum momento a avaliação da 

aprendizagem remete este grupo de professores a uma reflexão acerca de sua 

prática pedagógica. Cada um, ao seu modo, busca superar as dificuldades diárias 

em seu cotidiano de sala de aula.  

Não estamos nos apropriando dessas informações para procurar 

culpados, estamos dando destaque aqui aos professores por estarmos nos dirigindo 

a eles. Não se trata de acusar ninguém, o que estamos fazendo é buscar desvelar 

os pontos-chaves da nossa pesquisa em busca de soluções para o problema, 

detectado nessa pequena parcela da realidade. Reforçamos nosso pensamento 

apoiado em Vasconcellos, que afirma:  

 

Muitos dos fatores que interferem no problema da avaliação estão 
fora do raio de ação imediata do professor; no entanto, a mudança 
de postura está ao alcance do professor. Não basta, numa atitude 
passiva, não fazer intencionalmente, não fazer por querer: a 
reprodução é “automática”, faz parte da engrenagem social. Exige-se 
um esforço ativo e consciente no sentido contrário, qual seja, de não 
reproduzir a regra dominante; é necessária desejar e se empenhar 
na transformação do que esta aí, através de uma nova prática (ainda 
que limitada) (VASCONCELLOS, 1996, p. 34). 

 
Entendemos que ao professor acaba ficando a tarefa de cumprir o 

que lhe foi atribuído pelo conjunto da sociedade, com a mediação da escola, mas 

sabemos de longe que o fato da ocorrência da inclusão ou da exclusão não é 

apenas de responsabilidade deste profissional. 

O que pode ser feito pelo professor é uma reflexão acerca de sua 

postura e, mesmo que esteja cercado de tantas complicações sociais, fazendo a sua 

parte já coopera significativamente para que a escola pela qual sonhamos tanto, 
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venha a se efetivar. Isso não quer dizer que estamos desconsiderando que o 

problema da avaliação é muito sério e tem raízes profundas, inserido num sistema 

social determinado, que impõe certos valores desumanos como o utilitarismo, a 

competição, o individualismo, a alienação, a marginalização, entre outros fatores.  

Assim, torna-se de suma importância, nesse contexto, contar com o 

apoio de todos os atores sociais envolvidos com a educação para que assim 

possamos talvez um dia incluir de fato todos os alunos em seu processo de 

aprendizagem, direito básico e assegurado por lei aos nossos alunos. 
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PARTE 3: ENSAIOS DE CONCLUSÃO DA INVESTIGADA 

 

A parte II deste trabalho consta do desenvolvimento da Teorização, 

onde consolidamos o estudo do trabalho propriamente dito. Neste momento se 

esclarecem as duvidas em busca de soluções para o problema definido a partir da 

parcela da realidade observada, construindo respostas mais elaboradas no 

desenvolvimento dos pontos chaves, buscando informações e percepções de 

pessoas envolvidas com a temática relacionada ao problema em questão.  

Nesta parte do trabalho, uma vez que já nos debruçamos sobre a 

literatura e coletamos informações, faremos a discussão final da Teorização e 

levantamentos dos objetivos alcançadas a cada ponto- chave trabalhado, traremos 

algumas hipótese de solução para o problema, descreveremos como se dará a 

Aplicação à Realidade e por final o significado do estudo como um todo para o seu 

autor, onde ficará registrado a importância em desenvolver pesquisa apoiado na 

Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez. 

 

3.1 DISCUSSÃO FINAL DA TEORIZAÇÃO 

 

Utilizando a Metodologia da Problematização com o Arco de 

Maguerez, tivemos a possibilidade de iniciar o presente estudo com a Observação 

da Realidade, sendo que a realidade apreciada e problematizada foi em relação à 

Avaliação nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Enquanto aluno, concluinte do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina e docente da rede municipal de ensino de Porecatu – Paraná, 

anseio contribuir para a comunidade acadêmica com um estudo a partir do qual 

possa ser discutida a respectiva temática, pois mesmo que encerremos este 

trabalho, tal e qual o apresentamos, e o prossigamos num outro momento com um 

estudo mais preciso e detalhado, por hora o ofertamos aos leitores e interessados, 

como um instrumento de reflexão acerca desta prática tão antiga e que ainda nos 

dias atuais gera tanta discussão e polêmica: a Avaliação.  

Com esta preocupação tivemos como objetivo geral, analisar 

criticamente o papel da avaliação da aprendizagem nas séries iniciais do Ensino 
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Fundamental, face à possibilidade de sua contribuição para a inclusão ou exclusão 

dos alunos.  

Num primeiro momento, iniciamos com um resgate das minhas 

memórias enquanto aluno e professor, o que no decorrer da elaboração do nosso 

trabalho, na medida em que ia avançando nas etapas da Metodologia, várias foram 

as reflexões feitas, e fui entendendo que muito do que havia pensado e “julgado”, 

partia das minhas experiências e vivências, pois a Avaliação sempre fora entendida 

por mim por um prisma negativo.  

Mas declaro ter sido importante todo o processo, pois por meio deste 

atingi um objetivo muito importante para mim mesmo enquanto professor, que a 

principio nem estava em cogitação, refleti acerca de minha prática pedagógica e 

constatei que pouco sabia de Avaliação e de como avaliar os meus alunos; 

entendimento, descoberta, mudança que hoje ao término deste trabalho atribuo ao 

método adotado para desenvolver o meu estudo.  

Feita essas considerações de suma importância, que enquanto 

adepto à M P, não poderia deixar de trazer  aos leitores, continuo descrevendo 

agora o que fizemos no primeiro capítulo da Teorização. Neste capítulo recorremos 

à literatura a fim de encontrar concepções e alternativas de avaliação que 

constituem de possibilidades de construção de sucesso na inclusão de alunos nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Com as contribuições teóricas obtidas neste capítulo entendemos 

que entre tendências de como avaliar o trabalho educativo está a avaliação 

diagnóstica. Esta rompe com o modelo tradicional de educação no qual a 

preocupação está voltada para a classificação dos alunos, tendo como parâmetro 

suas notas, e passa a realizar inicialmente uma sondagem para verificação dos 

conhecimentos prévios do conteúdo a ser trabalhado.  Posteriormente, verifica o 

nível de conhecimentos ou a falta destes para efetuar um plano de intervenção para 

o ensino e a aprendizagem.  

Tal modelo de avaliação diagnóstica é caracterizado, segundo 

Luckesi, pelos seguintes aspectos:  

 

[...] deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do 
estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em 
vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa 
avançar no seu processo de aprendizagem (LUCKESI, 2002, p.81) 
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Pois se trata de uma ação que prioriza o processo de 

desenvolvimento dos alunos, pois neste modelo “A avaliação é um julgamento de 

valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de 

decisão” (LUCKESI, 2002 p. 81).  

Ao tratar de Avaliação Mediadora, Hoffman em seu livro Avaliação: 

mito e desafio - uma perspectiva construtivista, a denominou da seguinte forma:  

 

O que pretendo introduzir neste texto é a perspectiva da ação 
avaliativa como uma das mediações pela qual se encorajaria a 
reorganização do saber. Ação, movimento, provocação, na tentativa 
de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa. 
Professor e aluno buscando coordenar seus pontos de vista, 
trocando idéias, reorganizando-as. (HOFFMANN, 1991, p. 67).  

 

A prática avaliativa se torna um meio de reorganização dos 

conhecimentos para ambas as partes. Assim, o professor não tem uma postura 

autoritária diante do aluno, ele valoriza as trocas de experiências para travar novos 

saberes, ficando explícito que existem possibilidades e alternativas de sucesso na 

avaliação e inclusão dos alunos no processo de ensino e aprendizagem.  

Elaboramos um roteiro com 09 questões e entrevistamos 08 

professores que atuam do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental, (sendo um destes, 

professor de Educação Física), com o intuito de analisar a relação prática 

pedagógica e proposta pedagógica, concepção de avaliação dos mesmos e como 

este grupo vem desenvolvendo essa prática em sala de aula.  

Num segundo momento, analisamos a proposta pedagógica de uma 

escola de ensino fundamental, no que diz respeito à avaliação, para conhecer as 

diretrizes e desenvolvermos com mais propriedade a nossa investigação e entender 

em que medida a avaliação praticada nessa escola está contribuindo para o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos e utilizamos duas questões da 

nossa entrevista para objeto de melhor análise.  

Tratando-se do processo de ensino e aprendizagem do aluno, a 

prática avaliativa foi disposta no PPP (2011, p. 6) da seguinte forma: 

Serão desenvolvidas as Atividades Complementares, que somadas 
às disciplinas vêm construir uma escola democrática, 
transformadora, preocupada com a formação global do aluno, com a 
pluralidade de potencialidades e com a socialização. Uma escola que 
se preocupa com a afetividade, com o equilíbrio emocional, com a 
harmonia entre a razão e a emoção. 
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[...] Para tanto, é essencial ter sabedoria e discernimento para 
identificar e trabalhar por meio de uma avaliação contínua e de um 
planejamento educacional significativo as necessidades, motivações 
e habilidades de nossos alunos e, assim, contribuir para a formação 
de cidadãos críticos, autônomos e éticos. 

 

Consta também na proposta avaliação para cada área de 

conhecimento e também para cada ciclo especificado, aqui traremos uma previsão e 

um entendimento geral sobre avaliação: 

 

A avaliação é uma reflexão contínua sobre a prática do professor e 
sobre a criação de novos instrumentos de trabalho na retomada de 
aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como 
adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo o 
grupo, não se restringindo ao julgamento sobre sucessos ou 
fracassos do aluno, servindo assim na orientação e intervenção 
pedagógica. Os registros dessas avaliações se darão através de: 
Boletim Semestral e Parecer Final obedecendo aos critérios 
estabelecidos pelos PCN‟s (PPP, 2011, p.744). 

 

Como já mencionado neste momento tínhamos como objetivo 

perceber a relação proposta pedagógica/prática avaliativa do grupo de professores 

colaboradores, assim percebemos que no discurso os professores revelam que 

realizam atividades que inclui os alunos e, em suas respostas têm aspectos contidos 

na literatura, que tratamos no primeiro capítulo. Revelam também conhecer as 

diretrizes da escola para a avaliação da aprendizagem e que as levam em 

consideração, como nos afirmaram três dos professores colaboradores: 

 

Diariamente, levando em consideração o conhecimento prévio 
dos alunos, o desenvolvimento nas atividades desenvolvidas 
em sala. (PEF3). 
Na prática diária em sala, pois com o conhecimento dessas 
diretrizes, direciono o meu trabalho nessa perspectiva. (PEF4). 
Através de observação diária, avaliação sistemática através 
das atividades propostas [...]. (PEF6). 
 

Dois dos professores colaboradores demonstram postura inclusiva 

mediante seus alunos, como podemos ler a seguir: 

 

Eu procuro ouvir as necessidades dos alunos e trabalho em 
cima disso, respeitando o PPP. (PEF1). 
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[...] levando em consideração o conhecimento prévio dos 
alunos, o desenvolvimento nas atividades desenvolvidas em 
sala [...]. (PEF3). 

 

Desta forma compreendemos que todos os professores 

colaboradores obtêm conhecimento do PPP e das diretrizes referente à avaliação, 

entretanto, conforme a LDBEN 9.394/96, art.13 no Inciso I identificamos que 

compete ao corpo docente à elaboração do PPP, mas havia professores que não 

participaram da construção deste documento. O colaborador PEF5 apresentou 

conhecimento do PPP há 3 anos, mesmo lecionando na instituição desde 1992 e a 

PEF6 somente teve contato com o PPP e as diretrizes de avaliação com a vivência, 

junto ao corpo docente enquanto supervisora, assim chegamos a conclusão que 

apenas os colaboradores PEF 1, PEF 2, PEF3 e PEF4 estavam presentes ao ser 

elaborado o PPP e serem inseridas as diretrizes de avaliação, pelo que percebemos 

o mesmo não foi realizado com todo o corpo docente, como prevê a LDBEN 

9.394/96.  

Com essa dinâmica de trabalho, foram a nós oferecidas, por este 

grupo, contribuições básicas para responder ao nosso problema no que tange à 

relação proposta pedagógica/prática avaliativa, identificamos uma certa lacuna de 

conhecimento dessa equipe.  

No terceiro capítulo tratamos sobre a concepção e avaliação destes 

professores, elegemos este ponto-chave, pois é muito importante, dentro desse 

contexto, refletir sobre o que estes professores entendem por avaliar, que 

instrumentos utiliza, quais os objetivos que pretendem alcançar por meio da 

avaliação, entre outros aspectos. Com este entendimento fica mais fácil perceber os 

aspectos positivos e negativos da postura docente, sabendo assim se suas 

respectivas práticas estão contribuindo para a inclusão ou para a exclusão. Para 

atingirmos nossos objetivos neste momento utilizamos seis perguntas da nossa 

entrevista para objeto de melhor análise. 

Uma vez que tendo esse entendimento inicial e de suma 

importância, seguimos com o nosso terceiro ponto-chave na busca de encontrar 

elementos nas entrevistas que nos apontassem a concepção de avaliação do grupo 

de professores colaboradores, pois entendemos que assim ficaria mais fácil 

perceber os aspectos positivos e negativos da postura docente, sinalizando se suas 
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respectivas práticas estão contribuindo para a inclusão ou para a exclusão. Tivemos 

bastante cuidado em realizar a nossa análise, pois como nos aponta Vasconcellos: 

 

Há uma engrenagem social que envolve a todos, de tal forma que 
não há necessidade de se tomar posição pela reprodução - basta 
não decidir pelo contrário e lutar fortemente. Trata-se, isto sim, de 
procurar explicar objetivamente como se dá o problema. Não 
queremos dizer que os professores são responsáveis pelo problema 
da avaliação. A determinação desse problema é mais geral (de 
ordem social/econômica). No entanto, existe um fato concreto: com 
maior ou menor intensidade, com maior ou menor consciência, os 
professores têm colaborado para reprodução da avaliação atual. 
Queremos ver em que medida os professores são envolvidos neste 
esquema, para que possam lutar pela sua superação 
(VASCONCELLOS, 1996 p. 20). 

 

Concluímos que o professor é o agente social que lida diretamente 

com a avaliação de seus alunos e que parece que a ele sempre está atribuído o 

sucesso e o fracasso, a inclusão ou a exclusão. 

Com este capítulo encontrei respostas para o objetivo de conhecer 

aspectos da postura do professor em sua prática avaliativa junto ao seus alunos, 

percebemos que no discurso dos professores, todos demonstram uma postura 

inclusiva junto aos seus alunos, porém um relato bastante interessante foi da 

colaboradora alfabetizadora que nos disse: 

 

Trabalhar com alunos com dificuldades é muito difícil, dizer que 
conseguimos plenamente trabalhar com eles atividades diferenciadas 
no individual é utópico, já que o restante da sala não para e grita por 
novos conteúdos. Então, penso que diante da realidade, ele deve ser 
avaliado mediante aquilo que sabe, respeitando sempre seu limite e 
o seu tempo, mesmo que seus passos sejam pequenos devem ser 
considerados (PEF2). 
 

Então, trazendo a tona a resposta dessa colaboradora, respondendo 

ao meu problema deixando a reflexão aos leitores, pois mesmo com discursos 

positivos como vimos, cabe a nós analisar também essa realidade mencionada pela 

professora dentro do contexto, e tirarmos algumas conclusões, pois nos embasamos 

apenas nas respostas do grupo, e neste momento não acompanhamos a prática de 

cada um, algo que poderia nos capacitar melhor na elaboração de nossa análise e 

reflexão. Aproveito também o ensejo para justificar que tenho consciência, hoje, de 

que poderia ter retomado muitas das questões junto aos colaboradores, dando a 
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chance de se expressarem mais e melhor sobre sua prática avaliativa, ampliando o 

seu entendimento das mesmas para a pesquisa.  

Na triangulação entre aspectos da literatura sobre avaliação da 

aprendizagem, aspectos do Projeto Político Pedagógico, referente à temática 

avaliação e as contribuições dos Professores, mostrando-nos como percebem sua 

prática, elementos esses já apresentados, concluímos que parece ser evidente, na 

postura desse grupo de profissionais, a intenção de incluir seus alunos, mesmo com 

alguns aspectos que os fragilizam nessa possibilidade.  

Por fim, com todo esse estudo pensamos ter alcançado o objetivo 

geral de analisar criticamente o papel da avaliação da aprendizagem nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, face à possibilidade de sua contribuição para a 

inclusão ou exclusão dos alunos neste contexto observado, mas, como estamos 

num constante movimento de práxis educativa, elencamos a seguir algumas 

hipóteses de solução para o nosso problema, envolvendo algumas dirigidas a esse 

grupo, para que desta forma, possibilitemos que os mesmos possam refletir ainda 

mais acerca de sua prática avaliativa em sua escola. 

 

3.2 HIPÓTESES DE SOLUÇÃO 

 

Trata-se da quarta etapa da metodologia da problematização, cujo 

objetivo é apresentar possíveis alternativas para responder ao problema investigado. 

Considerando que o estudo desenvolvido deve servir de base para a 

transformação da parcela da realidade tomada como foco de estudo, essa é a etapa 

em que devem ser pensadas e apontadas formas inovadoras de tratar o problema 

estudado, seja para superá-lo, seja para encaminhar passos em direção à sua 

solução. Conforme Berbel: 

 

Esta é uma etapa em que a criatividade e a originalidade devem ser 

bastante estimuladas. Se os procedimentos comuns, se os padrões 

já conhecidos permitem a existência do problema, é preciso pensar e 

agir de modo inovador, para provocar a sua superação (ou solução) 

(BERBEL, 1995, p. 15). 
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A seguir, elencamos propostas de intervenção junto à respectiva 

problemática: Avaliação nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, uma prática 

inclusiva ou excludente?; abrangendo alguns dos agentes que direta ou 

indiretamente estão envolvidos nesta realidade que gera tantas discussões no 

cenário educacional vigente. 

No contexto escolar, sugerimos ao diretor a coordenação ativa na 

construção e reconstrução das diretrizes avaliativas da instituição de forma 

participativa envolvendo toda a comunidade escolar, cabendo a este o 

“chamamento” de todos; pedagogo, professores, pais, secretários, serviços gerais, 

etc., a fim de explicar o que são as diretrizes avaliativas, para que servem, porque 

os alunos precisam ser avaliados e qual a melhor forma de avaliá-los, para que tais 

diretrizes possam efetivamente do papel e democraticamente transformar-se em 

realidade. 

Ao pedagogo da escola, sugerimos a coordenação ativa, o 

conhecimento das diretrizes avaliativas para que possa estar atento e constatar se a 

prática do professor está em consonância com o que consta no documento. 

Sugerimos também que o pedagogo organize momentos de 

capacitação contínua com os professores em momentos de hora atividade, 

selecionando os trechos do PPP que apontam as diretrizes avaliativas para cada 

disciplina da Base Nacional Comum; e também que promova a integração do 

professor novato e/ou de jornada suplementar em relação à filosofia da escola e ao 

que rege as diretrizes avaliativas da instituição. 

Aos professores, pensamos que devam assumir o compromisso em 

participar de elaboração, construção e reconstrução do Projeto Político Pedagógico 

e da efetivação de tais diretrizes em sua prática pedagógica e avaliativa. 

Consideramos como necessário o seu envolvimento significativo no Conselho de 

Classe (não apenas como algo de praxe), por ser este um momento importante da 

reflexão acerca de sua prática e de buscar estratégias e alternativas para a 

superação dos problemas. 

Na relação professor/aluno, sugerimos que o primeiro faça sempre 

uma “escuta sincera” do que diz o segundo, construa dinâmica em que o aluno 

discorra sobre sua aprendizagem e suas dúvidas; que ao término de cada conteúdo 

ou unidade trabalhada faça um feedback, possibilitando a retomada dos conteúdos, 

quantas vezes forem necessárias.  
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Consideramos que é indispensável também que o professor, 

juntamente com o pedagogo, elabore planejamentos individuais, pois mesmo 

estando todos na mesma série/ano e com a mesma idade, os alunos são todos 

seres subjetivos com experiências, tempo e limites distintos. 

Outra sugestão bastante pertinente é a busca do conhecimento de 

cada aluno, desde o início de sua alfabetização até o 5º ano, numa perspectiva 

diagnóstica e contínua, com registros semanais, para que assim o professor possa 

perceber os avanços e retrocessos do aluno em seu processo de aprendizagem, 

sendo acompanhado com intervenção de toda a equipe técnico-pedagógico e, com 

conhecimento e participação dos pais e responsáveis. 

A todos os membros da comunidade escolar, temos como hipótese, 

a necessidade da adoção de uma conduta formativa, tratando os alunos com 

respeito e dentro das normas estabelecidas na escola, pois todos são educadores 

dentro do processo formativo. 

Aos pais sugerimos o acompanhamento da vida escolar dos filhos, a 

organização de grupos de pais para atuar junto à escola na elaboração e 

reelaboração da sua proposta pedagógica, nos momentos de conselho de classe e 

na elaboração de normas, regimento escolar etc. 

À Secretária Municipal de Educação, pensamos que compete: 1- a 

efetivação da formação continuada dos professores da rede, grupos de estudos 

orientados por especialistas, mestres ou doutores, com pesquisas na área da 

avaliação nas séries iniciais do ensino fundamental; 2- a elaboração semestral de 

avaliação do desempenho ético e do compromisso da cada professor. 

Ao Poder Público, sugerimos a revisão, participação e parceria com 

o Sindicato dos Profissionais do Magistério, revendo o PCCR (Plano de Cargo de 

Carreira e Remuneração) dos professores, para que possam os professores obter 

avanços e aumentos, pois hoje neste Município o profissional de Magistério 

Municipal encontra-se muito desvalorizado e desestimulado recebendo apenas 1 

salário mínimo por padrão, vendo-se obrigado a trabalhar três períodos para 

aumentar a sua renda, fator que contribui negativamente para uma prática avaliativa 

inclusiva. 

Sugerimos também a contratação, por meio de concurso público, de 

um psicopedagogo e um fonoaudiólogo para atuarem 20 horas semanais por escola, 
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para que estes profissionais possam contribuir e enriquecer o processo avaliativo 

dos alunos.  

Compartilhar a pesquisa com colegas de trabalho e com todos os 

envolvidos pode ser de fundamental importância para a reflexão contínua do objeto 

deste estudo, possibilitando que estes conheçam pesquisas apoiadas na 

Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez, método que permite 

tomar como ponto de partida e de retorno, a realidade, num movimento de ação-

reflexão-ação.  

Por fim, ao grupo de dirigentes do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina, tão conceituada no âmbito da formação de 

docentes, sugerimos a inserção em seu currículo, de uma disciplina de Projetos de 

Pesquisa na perspectiva da Metodologia da Probematização com o Arco de 

Maguerez, para que mais alunos, futuros pedagogos como eu, possam ter a 

possibilidade de construir/reconstruir saberes, refletir e intervir sobre algum problema 

detectado na realidade. Tudo isso, no movimento de uma práxis educativa 

significativa, efetiva e competente, na formação de pedagogos críticos, éticos, 

polivalentes, comprometidos com a inclusão e sucesso dos seus alunos em seu 

processo de aprendizagem e como agentes de transformação social. 

Essas são algumas hipóteses de solução que, se levadas a efeito, 

podem contribuir para a busca de solução, para inclusão dos alunos em seu 

processo de aprendizagem, por todos os envolvidos, dentro e fora da realidade 

escolar, ou, pelo menos, uma reflexão coletiva acerca da prática avaliativa realizada 

por cada colaborador desta pesquisa. 

 

3.3 APLICAÇÃO À REALIDADE 

 

A quinta e última etapa da Metodologia da Problematização com o 

Arco de Maguerez, diz respeito ao retorno à realidade da qual foi retirado o 

problema. Refere-se àquele momento do exercício da prática transformada da 

realidade em algum grau; indica as atividades de planejamentos e execução da 

ação. Como nos esclarece Berbel: 
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O importante é garantir alguma forma de aplicação real do estudo no 
contexto a partir do qual teve origem o problema. A aplicação permite 
fixar as soluções geradas pelo grupo. Temos aprendido que no 
mínimo, os alunos podem e devem dar um retorno ao estudo para os 
outros sujeitos envolvidos na realidade estudada, informando-os, ou 
seja: socializando o conhecimento produzido (BERBEL, 1995, p.16). 
 

Entre as hipóteses de solução elaboradas para o problema de 

estudo (item 3.2), optamos pelas que, de nosso ponto de vista são as mais urgentes 

e necessárias, com a certeza de que o nosso estudo retornará à realidade, e que de 

uma forma ou de outra, a intervenção será feita, ainda que em pequena extensão. 

Nesse sentido, comprometemo-nos em disponibilizar cópia em CD, 

do nosso estudo a cada professor colaborador. Já entramos em contato com a 

Secretária de Educação do município, que nos concedeu 40 minutos na Semana 

Pedagógica da Rede Municipal, em 2012, para divulgação deste estudo realizado 

em escola da rede municipal, restando apenas decidir o dia, pois em nosso 

município, este evento desenvolve-se em cinco dias, sendo que em três destes, 

todos os professores da rede participam juntos e, em dois, cada equipe em sua 

escola de lotação para realização de reunião de planejamento.  

Ressaltamos também que a senhora secretária declarou “ser 

importantes estudos como este, pois conduz os professores à reflexão de sua 

prática pedagógica”.  

Enquanto docente dessa rede de ensino, comprometemo-nos, acima 

de tudo, a fazer valer o que sugerimos à equipe pedagógica da escola em que 

trabalhamos, ou seja: prosseguir com este estudo para melhor desenvolver nossa 

prática pedagógica/avaliativa, ampliar nossa visão de mundo, incluir os nossos 

alunos no contexto escolar, sendo colaboradores em seu processo de aprendizagem 

e, principalmente, contribuirmos para a qualidade do ensino ofertado pela escola 

pública. 

 

3.4 O SIGNIFICADO DESTE ESTUDO PARA SEU AUTOR. 

 

Durante a elaboração desta pesquisa, muitas foram as angústias, os 

momentos em que pensei que não fosse “dar conta do recado”. Mas, com a  

perseverança e o compromisso com minha formação e a excelente orientação que 
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recebi da minha professora e parceria que vivenciei com a mesma,  desde o início 

do estudo, pude chegar até aqui. 

Optei pela temática avaliação a principio, confesso, que por motivos 

pessoais, oriundos de vivências pessoais, nem sempre positivas, como já 

mencionado na primeira parte do estudo, no meu resgate de memórias. Minhas 

inquietações me trouxeram até aqui, o que foi muito positivo, pois parti da minha 

realidade (algo que me afligia) e agora retorno a ela, com o objetivo de transformá-

la. Pela experiência que tive com a metodologia adotada para desenvolver este 

estudo, posso afirmar que desconheço qualquer outra tão efetiva em proporcionar 

ao pesquisador o movimento de ação–reflexão–ação. Assim, menciono aos 

possíveis leitores, alguns benefícios em se desenvolver trabalhos de Iniciação 

Científica, tais como este TCC, apoiados na Metodologia da Problematização com o 

Arco de Maguerez, que para nós foram essenciais: 

 

 promover a constante reflexão (construção e reconstrução) do 

pesquisador em cada uma de suas etapas; 

 contribuir para a formação de pedagogos criativos na elaboração de 

hipóteses de solução para problemas detectados na realidade; 

 propiciar a relação constante entre teoria e prática. 

 

Desta forma, hoje, ao término desta pesquisa, sinto um grande 

desejo em prosseguir com este estudo e reforço que a elaboração deste trabalho, 

apoiado na M.P, propiciou-me momentos e espaços de formação profissional mais 

cidadã, por trabalhar com uma parcela social da realidade, a minha realidade.          
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APÊNDICE A – CONSULTA   AOS PARES – OBSERVAÇÃO DA REALIDADE 
 

 Quais são os instrumentos de avaliação que utiliza em sua prática? 

 Como avalia seus alunos? 

 Para você, avaliar é: 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTE 

ETAPA: TEORIZAÇÃO 

 

Prezada (o) colega: 

 

Estou realizando uma pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso (6 
TCC 607) do curso de Pedagogia, apoiado na Metodologia da Problematização com 
o Arco de Maguerez, sendo  orientado pela Professora Dra. Neusi Aparecida Navas 
Berbel, tratando do tema relacionado à Avaliação nas Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Venho solicitar sua participação, respondendo a uma entrevista, cujas 
informações, juntamente com outras da literatura e documentais, contribuirão para 
respondermos ao nosso problema de estudo. 

Por meio deste Termo, o (a) colega fica ciente de que estará participando de 
um projeto de cunho exclusivamente acadêmico, cujas informações que nos 
disponibilizar serão utilizadas com absoluto anonimato. Mesmo assim, (a) o Colega 
poderá desistir a qualquer momento, bastando para isso nos informar de sua 
decisão. 

Comprometo-me a disponibilizar à equipe pedagógica desta instituição 
escolar uma cópia digital e impressa dos resultados para que todos possam 
confirmar a seriedade e ética desse projeto e, quem sabe, refletir conosco sobre a 
temática. 

 

 

Londrina (PR), ________ de_______________________de 2011. 

 

 

 

Nome e Assinatura do Participante 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA SUBMETIDA Á ANÁLISE DE ESPECIALISTAS 

 

 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Prezada Professora______________________________________________ 

Solicito especial gentileza de analisar as questões de meu roteiro de entrevista, como parte 

da realização da pesquisa para meu TCC, considerando a clareza das mesmas e sua 

adequação para os objetivos que pretendo alcançar com elas. Queira utilizar o espaço à 

direita do quadro para suas observações e sugestões.  Grato pela sua colaboração,         

Valdinei de Alcantara Dias. 

 

OBJETIVOS QUESTÕES OBSERVAÇÕES DE 

ESPECIALISTAS 

1- Verificar se o 
professor tem 
acesso e/ou 
conhecimento do 
que consta no PPP 
da escola em que 
trabalha, 
especialmente no 
que se refere à 
avaliação da 
aprendizagem. 

1- Você tem conhecimento 

das diretrizes pedagógicas 

de avaliação contidas no 

PPP da escola? 

1.1- Em caso positivo, 

como obteve essas 

informações? 

1.2- Em caso negativo, 

pensa que seria 

importante conhecê-las? 

Por que? 

 

2- Perceber se o professor 

leva em consideração as 

diretrizes de avaliação na 

sua prática avaliativa 

2- No caso de conhecer as 

diretrizes da escola para a 

avaliação da 

aprendizagem, como as 

coloca em prática? 

 



 97  

3- Conhecer aspectos da 

postura do professor em 

sua prática avaliativa junto 

aos seus alunos. 

3- Quando você inicia a 
avaliação do seu aluno?  
Como faz isso? Por 
quê? 

 

4- Conhecer aspectos da 

postura do professor em 

sua prática avaliativa junto 

aos seus alunos. 

4- O que você faz na 

pratica para garantir que a 
avaliação contribua para a 
aprendizagem efetiva dos 
seus alunos? 

 

5- Identificar se a 

professora tem uma 

concepção clara de 

avaliação para nortear seu 

trabalho. 

5- Qual a concepção de 

avaliação que orienta seu 

trabalho junto aos alunos? 

Poderia explicar? 

 

 

6- Perceber se a postura 

do professor, na avaliação 

da aprendizagem, contribui 

para a inclusão ou a 

exclusão de seus alunos. 

6- Como você, professora, 

aborda, em sua prática, o 

erro e o acerto de seus 

alunos? Poderia 

exemplificar? 

 

7- Verificar o que a 

professora entende por 

avaliação inclusiva. 

7- Como a professora 

pensa que podemos 

avaliar os nossos alunos, 

sem excluí-los? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Perceber se a postura 

do professor, na avaliação 

da aprendizagem, contribui 

para a inclusão ou a 

exclusão de seus alunos. 

8- A professora percebe 

coerência entre a sua 

concepção de avaliação 

e a prática avaliativa que 

realiza com seus 

alunos? 8.1: A 

professora pensa que 

essa prática contribui 

para incluir os alunos?   

 

9- Identificar se a 
professora utiliza os 
resultados da avaliação 
de seus alunos, para 
avaliar também o seu 
trabalho pedagógico. 

9- A avaliação da 

aprendizagem de seus 

alunos tem interferido na 

sua prática pedagógica? 

Em caso positivo, de que 

modo? 
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APÊNDICE D- Roteiro de Entrevista a ser realizado com professoras das series 

iniciais do ensino fundamental.  

 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

 

Roteiro de Entrevista a ser realizado com professoras das series iniciais do 

ensino fundamental.  

 

1-Você tem conhecimento das diretrizes pedagógicas de avaliação contidas no PPP 
da escola?1.1 Em caso positivo, como obteve essas informações? 1.2 Em caso 
negativo,pensa que seria importante conhece-las? Por que? 

2-No caso de conhecer as diretrizes da escola para a  avaliação da aprendizagem, 
como as coloca em prática? 

3 Quando você inicia a avaliação do seu aluno ao começar com uma turma nova? 
Como faz isso? Por que? 

4: O que você faz na prática para garantir que a avaliação contribua para a 
aprendizagem efetiva dos seus alunos? 

5 : Qual concepção de avaliação que orienta seu trabalho junto aos alunos? Poderia 
explicar? 

6- O que você faz com as respostas dos alunos quando eles erram? E quando eles  
acertam? Poderia exemplificar nos dois casos? 

7-Como a professora pensa que podemos avaliar os nossos alunos, sem excluí-los? 
Poderia dar um exemplo disso? 

8- A professora percebe coerência entre a sua concepção de avaliação e a prática 
avaliativa que realiza com seus alunos? 8.1: A professora pensa que essa prática 
contribui para incluir os alunos?   

9- A avaliação da aprendizagem de seus alunos tem interferido na sua prática 
pedagógica?Em caso positivo, de que modo? 

 


