
 
 

JOSIANE FERREIRA RAIMUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UM PROCESSO 
COERENTE ENTRE A PRÁTICA AVALIATIVA E OS 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS EXPRESSOS NO PPP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LONDRINA – PR 
2012 



 1

JOSIANE FERREIRA RAIMUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UM PROCESSO 
COERENTE ENTRE A PRÁTICA AVALIATIVA E OS 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS EXPRESSOS NO PPP? 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de 
Educação da Universidade Estadual de 
Londrina.  
 
Orientadora: Mônica Apª Rodrigues Luppi 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONDRINA - PR 
2012 

 



 2

JOSIANE FERREIRA RAIMUNDO  
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UM PROCESSO COERENTE 
ENTRE A PRÁTICA AVALIATIVA E OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

EXPRESSOS NO PPP? 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de 
Educação da Universidade Estadual de 
Londrina.  
 
 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

____________________________________ 
Profª. Ms Mônica Aparecida Rodrigues Luppi 

Universidade Estadual de Londrina 
 
 
 
 

____________________________________ 
Profª. Isabel Francisco de Oliveira 

BarionUniversidade Estadual de Londrina  
 

 
 

____________________________________ 
Profª. Ms Rejane Christine de Barros Palma 

Universidade Estadual de Londrina 
 
 
 
 
 

Londrina, _____de ___________de 2012. 



 3

RAIMUNDO, Josiane Ferreira. Avaliação da aprendizagem: um processo 
coerente entre a prática avaliativa e os pressupostos teóricos expressos no 
PPP? 2012. 75 fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia). 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012. 
 

RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo verificar a articulação entre as orientações 
contidas no Projeto Político Pedagógico – PPP do Colégio investigado, no que se 
refere ao conceito de avaliação da aprendizagem entendido pelos professores, 
quanto às práticas pedagógicas desenvolvidas por eles. O referencial teórico 
estudado indicou a necessidade de que ocorra a real participação de todos os 
envolvidos com o processo educativo na elaboração de um PPP, o que condiz com 
as orientações contidas na Legislação que norteia o trabalho pedagógico no 
respectivo Colégio. Outra coerência percebida entre o Referencial Teórico e a 
Legislação é o alerta de que seja clara a definição dos pressupostos teóricos que 
fundamentam a prática pedagógica e consequentemente, a prática avaliativa que se 
espera ser desenvolvida pelos professores. A pesquisa teve uma abordagem 
qualitativa. Os procedimentos metodológicos foram: o levantamento bibliográfico; o 
estudo da legislação e dos documentos institucionais, a aplicação de questionários e 
a análise das respostas da Pedagoga e dos Professores. Os resultados da pesquisa 
mostraram: pelo referencial teórico e pelas orientações legais, uma evolução no 
sentido que se pretende dar para a Educação na sociedade atual; uma certa 
coerência no discurso entre os profissionais do Colégio e uma certa dificuldade em 
aplicar na prática diária os princípios estabelecidos na Legislação e assumidos no 
PPP. 
 

Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico. Pressupostos teóricos. Avaliação da 

aprendizagem. Prática avaliativa.  
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INTRODUÇÃO   

O presente trabalho trata da aplicabilidade das ideias que 

fundamentam o Projeto Político Pedagógico - PPP1, especificamente no que se 

refere à aos pressupostos teóricos educacionais e a avaliação da aprendizagem. 

O interesse inicial por tal temática surgiu no decorrer dos estudos 

realizados pela disciplina Didática: Avaliação e Ensino, ofertada pelo curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2010, onde através das 

leituras realizadas sobre avaliação, compreendemos que a mesma “[...] não existe e 

nem opera por ela mesma, ou seja, está sempre a serviço de um projeto, de uma 

concepção teórica. Assim, na prática educativa a avaliação apresentará 

características da pedagogia à qual ela serve” (LUCKESI, 2003, p. 59). 

Ferreira (2010, [n.p]) apresenta um entendimento que fortalece a 

importância da elaboração consciente e comprometida dos documentos que 

norteiam as ações políticas e pedagógicas de uma instituição escolar: “O rendimento 

do aluno depende muito das condições institucionais e do projeto político 

pedagógico da escola.” 

O PPP se constitui em um importante documento a ser elaborado 

pela unidade escolar. Hoje em dia muito se tem discutido sobre a sua elaboração, 

uma vez que, segundo Veiga (1998) este deverá sempre retratar a realidade das 

atividades realizadas na escola, bem como a concepção de educação, de sociedade 

e de homem que este espaço educativo pretende formar.  

Para Veiga, a construção de um PPP representa um grande desafio 

devido ao fato deste poder conceber mudanças e transformações “[...] tanto na 

forma como a escola organiza seu processo de trabalho pedagógico, como na 

gestão que é exercida pelos interessados, o que implica o repensar da estrutura de 

poder da escola.” (VEIGA, 1998, p. 15).  

A elaboração de um PPP também pressupõe a liberdade e a 

autonomia da escola ao que se refere à busca pela função social que assumirá. 

Para Veiga (1998, p. 18) essa autonomia da escola está vinculada “[...] a identidade, 

à função social, à clientela, à organização curricular, à avaliação, bem como os 

resultados e, portanto, à essência do projeto pedagógico da escola.”  

                                                 
1 A sigla PPP, a partir deste momento, será utilizada para nos referirmos ao termo projeto político-
pedagógico. 
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Entretanto, fazendo referência a duas pesquisas realizadas, uma por 

Marins e Cavagnari (1998) intitulada “Escola: espaço do projeto político pedagógico” 

e outra por Carvalho (2011) intitulada “O pragmatismo de John Dewey e a Educação 

Infantil Municipal de Londrina: relações possíveis?” demonstraram que, muitas 

vezes, o PPP elaborado pelas escolas não representa de fato o que é realizado em 

sua prática. Carvalho (2011) aponta para este tipo de situação e declara que, os 

mais variados profissionais ligados aos setores educacionais enfrentam um 

problema diariamente, pois “[...] ao se depararem com o trabalho realizado em sala 

de aula, facilmente encontram divergências entre aquilo que se diz fazer [esboçado 

no projeto político pedagógico] e o que realmente é feito.” (CARVALHO, 2001, p. 27 

– acréscimos nossos).  

Nesse sentido a que se concordar com Marins (1998, p. 56), quando 

a mesma diz que existe a necessidade da “[...] construção de um projeto educativo, 

assumido pela comunidade escolar e estruturado em articulações coerentes”. Ou 

seja, o que foi estabelecido como a teoria para fundamentar o PPP é o que deveria 

ser necessário estar representado realizar na prática no âmbito escolar. O que está 

escrito no PPP deve permear a prática educativa exercida em aula.  

Sabe-se que a prática educativa engloba vários elementos, tais 

como planejamento de ensino, conteúdos, métodos e técnicas, recursos auxiliares, 

avaliação, relação interpessoal, formação dos profissionais, entre outros, que devem 

ser compatíveis entre si, particularmente no que se refere aos pressupostos teóricos 

que amparam as elaborações e finalidades destes.  

Ferreira (2010, [n.p]) ressalta que “[...] estabelecer uma filosofia que 

sirva de base para orientar o processo de avaliação é fundamental para seu êxito.” 

Sem uma orientação teórica, corre-se o risco do processo avaliativo tornar-se uma 

atividade burocrática. É a teoria de base colocada no projeto político pedagógico que 

definirá “[...] o modelo de avaliação, tanto os objetivos, o planejamento e os métodos 

a serem utilizados.” (FERREIRA, 2010, [n.p]). 

Não sendo possível a essa pesquisa englobar todos os aspectos 

mencionados anteriormente, pela abrangência dos assuntos em relação ao tempo e, 

ainda considerando as características de um trabalho monográfico de delimitar um 

problema específico, o foco deste estudo procura pesquisar a relação entre os 

pressupostos teóricos expostos no PPP e a prática avaliativa realizada na escola.  
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 Partindo dessa problemática e, considerando a realidade de um 

Colégio local, foi formulado para este estudo o seguinte questionamento: A prática 

avaliativa no Colégio investigado se articula com a concepção teórica que 

fundamenta a proposta apresentada no Projeto Político Pedagógico da referida 

instituição?  

Para se obter respostas a esta questão, fez-se necessária a 

realização de uma pesquisa, com a qual, buscou-se verificar se há entre os 

professores e a pedagoga do Colégio a compreensão da necessidade em se 

articular a prática avaliativa às concepções teóricas definidas no momento da 

elaboração do PPP. Tal percepção poderia demonstrar um real comprometimento 

com as concepções teóricas assumidas. Sendo assim, buscou-se verificar também, 

se o PPP tem sido apenas mais um documento pronto e acabado, apresentado pelo 

Colégio por mera formalidade burocrática, porém sem  representar um compromisso 

elaborado  com a participação da equipe pedagógica, dos professores, dos alunos e 

da comunidade nas decisões, com a formação do indivíduo e, com a qualidade do 

ensino. 

O objetivo geral deste trabalho é o de analisar se a prática avaliativa 

é realizada a partir dos pressupostos teóricos que a embasam através do que está 

posto no PPP do Colégio, analisando o quê os envolvidos diretamente com a prática 

educativa (professores e pedagoga) pensam sobre a avaliação, assim como esta se 

materializa no cotidiano escolar. Para realizar tal investigação, o presente trabalho 

está dividido da seguinte forma: 

Primeiro capítulo: construído na perspectiva de demonstrar ao leitor 

que a elaboração do PPP implica assumir compromisso com a comunidade escolar, 

tendo clareza sobre o tipo de homem e sociedade que se pretende formar, através 

do tipo de educação que é oferecida, podendo assim se configurar num documento 

de transformação. 

 Segundo capítulo: uma reflexão sobre alguns elementos teóricos 

acerca do conceito de avaliação e sua utilização enquanto instrumento investigativo 

das práticas educativas e, assim coerente com os princípios do PPP, colaborando 

para a construção e aprimoramento da aprendizagem.  

Terceiro capítulo: são apresentados os procedimentos 

metodológicos do estudo, o instrumento adotado para coleta de dados e as 

informações levantadas a partir do tratamento dos mesmos. 
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Quarto capítulo: trata dos resultados da pesquisa, realizando um 

confronto com o referencial teórico.  

Por fim, o capítulo destinado as considerações finais destaca uma 

reflexão acerca do estudo realizado. 
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1 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COMO INSTRUMENTO 

EMANCIPATÓRIO E TRANSFORMADOR 

 

1.1 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 
De acordo com Veiga (1996, p.12), “[...] o termo projeto vem do latim 

projectu, particípio do passado do verbo projicere, que significa lançar para diante. 

Plano, intento, desígnio.” A construção de um PPP, permite projetar as aspirações 

de uma educação mais igualitária e de qualidade, pautada em bases sólidas e reais 

para que sua efetivação seja possível. Assim, em sua construção, faz-se necessário 

esclarecer a intencionalidade da ação “Lançarmo-nos para adiante, com base no 

que temos, buscando o possível. É antever um futuro diferente do presente.” (VEIGA 

1996, p. 12). Sendo assim, é possível compreender que um projeto busca delinear 

um caminho a ser percorrido com objetivos explícitos, firmados por meio de um 

compromisso. 

Para Veiga (1996) o projeto de uma escola é político por estar 

pautado em interesses reais e coletivos de determinada comunidade escolar, que 

estabelece o compromisso por parte daqueles que o elaboram com a formação do 

cidadão para aquele tipo de sociedade. Para a mesma autora, ele é pedagógico uma 

vez que expressa os meios educativos escolhidos pelos professores e equipe 

técnica que sejam capazes de promover e alcançar os objetivos traçados. Desse 

modo, político e pedagógico estão intrinsecamente ligados.  

Marques (1996, p.146) em sua definição, explica a relação 

estabelecida entre os termos e a prática: 

 

Projeto porque intencionalidade das perspectivas de atuação 
solidária. Projeto político porque se trata de opções 
fundamentalmente éticas assumidas pela concidadania responsável 
em amplo debate. Projeto pedagógico porque se deve gestar no 
entendimento compartilhado por todos os envolvidos com a atuação 
da escola, sobre como organizar e conduzir as práticas que levem à 
efetividade das aprendizagens pretendidas.  

 
 

Como é possível notar, o PPP não poderá desviar-se daquilo que é 

pensado e efetivado pela comunidade escolar, constituindo-se como um documento 

utópico que não condiz com a realidade. A construção e elaboração teórica do PPP 

precisam demonstrar relações coerentes, quando se faz referência: “[...] à 
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organização do trabalho pedagógico da escola; ao plano de trabalho que está ligado 

à organização da sala de aula e a outras atividades pedagógicas e administrativas” 

(VEIGA 1998, p.12).  

Com base na mesma autora, no PPP estarão expressas as 

fundamentações teórico-metodológicas, os fins a serem alcançados e o meios, 

através da organização, implementação e avaliação da escola. Assim, não deve ser 

considerado como um produto acabado, mas de permanente avaliação, discussão e 

re-elaboração pelas pessoas envolvidas com a escola, conscientes dos seus 

problemas e dispostas a buscarem formas viáveis de concretizar as 

intencionalidades propostas por tal documento. Busca-se em conjunto e a partir dos 

interesses da comunidade escolar, dos professores e dos alunos, constituir os 

objetivos do projeto, e não simplesmente elencá-los sem discussões e reflexões 

sobre o que é realmente importante para este grupo. 

Ao ser elaborado por meio de um processo democrático, no qual 

todas as pessoas envolvidas participam da tomada de decisões, o PPP segundo 

Veiga (1996, p.13) “[...] preocupa-se em instaurar uma forma de organização do 

trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 

competitivas, corporativas e autoritárias”. Para Veiga (1996) a construção de um 

projeto nos moldes estabelecidos pela autora, é imprescindível repensar as relações 

de poder dentro da escola e a burocratização, que acabam por fragmentar e 

enfraquecer o trabalho, concentrar o poder de decisão e reforçam as diferenças 

neste espaço.  

Considerando a legislação da Educação Nacional, expressa pela Lei 

nº 9394/96, a educação é um dever da família e do Estado (Art. 2º). Sendo assim, a 

mesma lei determina que, respeitados os princípios e as finalidades para as quais a 

educação se destina, as escolas têm autonomia para construir seu próprio PPP e 

garante o direito ao gestor educacional de envolver toda a comunidade escolar na 

elaboração e construção deste documento que define as estratégias, os 

compromissos, as decisões e as ações norteadoras da prática, por meio do Art 14: 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
 I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola;  
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II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996).  

 

Entendendo que a escola é um espaço democrático e que a 

participação de todos é essencial neste processo, Bussmann (1996, p. 45) afirma: 

 

[...] na organização escolar, que se quer democrática, em que a 
participação é elemento inerente à construção dos fins, em que se 
buscam e se desejam práticas coletivas e individuais baseadas em 
decisões tomadas e assumidas pelo coletivo escolar, exige-se da 
equipe diretiva, que é parte desse coletivo, liderança e vontade firme 
para coordenar, dirigir e comandar o processo decisório como tal e 
seus desdobramentos de execução.  

 

Participar da elaboração do projeto significa envolver-se e 

comprometer-se com as propostas de mudança e transformação, repensando o 

próprio trabalho pedagógico, assim como a gestão exercida na escola, entendendo 

que sua construção não se resume num documento para atender a demanda 

burocrática, mas que ele configurará a identidade da escola, possibilitando a sua 

autonomia. 

 

1.2 LDB 9394/96 E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN 9394/96) promove 

uma reflexão por parte da equipe gestora, técnica e ou pedagógica dos 

estabelecimentos de ensino no sentido de, ao elaborar um projeto político 

pedagógico, reflitam sobre o tipo de educação que pretendem oferecer, e por 

consequência o homem que pretendem formar. No Art. 12, inciso I, determina que: 

“Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta 

pedagógica [...].” 

Para Veiga (1998, p. 12) as unidades escolares, por meio do texto 

da LDB 9.394/96, possuem a “[...] incumbência de elaboração e execução de seu 

PPP, indicando que a escola deve refletir sobre sua intencionalidade educativa”.  

Os artigos 13 e 14 da LDB 9.394/96, ressaltam a importância e a 

necessidade do envolvimento e participação dos profissionais da educação na 

definição e no cumprimento do seu plano de trabalho, buscando valorizar as 
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especificidades locais buscando ter suas atividades articuladas às Políticas 

Nacionais e Diretrizes dos Estados e Municípios.  

 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
  

Conforme já mencionado anteriormente neste texto: 
 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; (BRASIL, 2010) 

 
 

Reafirmando o que já foi dito, por se tornar uma exigência legal, 

muitas vezes o PPP é elaborado pelo gestor da escola, tornando-se assim apenas 

mais um documento para atender a burocracia pedagógica da instituição. Entretanto, 

conforme determina a LDB de 1996 e pesquisadores como Veiga (2003), Marques 

(1996) e Busmann (1996) defendem, ele é um instrumento que além de organizar as 

atividades pedagógicas deveria constituir-se, como um instrumento emancipatório e 

transformador2. 

 

1.3  CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

De acordo com Veiga (1998, p.14), para a construção de um PPP, 

faz-se necessária a realização de pesquisas, discussões, estudos e reflexões “[...] 

com professores, especialistas em educação, alunos, ex-alunos, [...]” afim de que o 

mesmo seja bem estruturado atendendo aos princípios a que se propõe, uma vez 

que nele se configurará a identidade da instituição através da concepção de 

                                                 
2 “A elaboração do projeto político-pedagógico sob a perspectiva da inovação emancipatória é um 
processo de vivência democrática à medida que todos os segmentos que compõem a comunidade 
escolar e acadêmica participam dela, [...]. Dessa forma, caminhos e descaminhos, acertos e erros 
não serão mais da responsabilidade da direção ou da equipe coordenadora, mas do todo que será 
responsável por recuperar o caráter público, democrático e gratuito da educação estatal, no sentido 
de atender os interesses da maioria da população. Em vez da padronização, propor a singularidade; 
em vez de dependência, construir a autonomia; em vez de isolamento e individualismo, o coletivo e a 
participação; em vez da privacidade do trabalho pedagógico, propor que seja público; em vez de 
autoritarismo, a gestão democrática; em vez de cristalizar o instituído, inová-lo; em vez de qualidade 
total, investir na qualidade para todos”. (VEIGA, 2003, p. 279) 
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educação, sobre o homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica, 

contemplando assim, a qualidade de ensino. Para que haja legitimidade, segundo a 

mesma autora, faz-se necessário a participação de todos os envolvidos com o 

processo educativo da escola. 

Medel (2008, p. 06) em seu texto ressalta a construção de um 

documento norteador construído coletivamente a partir das relações humanas que 

permeiam seu processo de elaboração e desenvolvimento. 

 

Um PPP vivo, construído coletivamente, que contemple as tensões 
entre pluralidade cultural e os critérios e os padrões inerentes a 
perspectivas políticas públicas sobre a escola, pode ser um 
instrumento central para balizar o cotidiano escolar. Pode servir de 
referências para decisões que dizem respeito ao funcionamento da 
escola, à qualidade do trabalho docente e ao desempenho discente, 
à função social da escola em relação à comunidade e à sociedade.     

 
 

Apesar de não existir um modelo ou esquema para a construção de 

um PPP, são previstos alguns pressupostos e diretrizes capazes de orientar este 

processo. Algumas características necessárias na concepção de um PPP são 

apontadas por Veiga (2001, p. 11): 

 

a) ser um processo participativo de decisões; b) preocupar-se em 
instaurar uma forma de organização de trabalho pedagógico que 
desvele os conflitos e as contradições; c) explicitar princípios 
baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes 
educativos e no estímulo à participação de todos no projeto comum e 
coletivo; d) conter opções explícitas na direção de superar problemas 
no decorrer do trabalho educativo voltado para uma realidade 
específica; e) explicitar o compromisso com a formação do cidadão. 

 
E para que sua execução seja de qualidade, a mesma autora 

enfatiza que o projeto: 

 

a) nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das 
causas dos problemas e das situações nas quais tais problemas 
aparecem; b) é exeqüível e prevê as condições necessárias ao 
desenvolvimento e à avaliação; c) implica a ação articulada de todos 
os envolvidos com a realidade da escola; d) é construído 
continuamente, pois como produto, é também processo, 
incorporando ambos numa interação possível. (VEIGA, 2001, p. 11). 

 

O processo de construção do projeto, não se resume a preencher 

campos ou seguir um “passo-a-passo”, exige reflexão “[...] acerca da concepção de 
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educação e sua relação com a sociedade e a escola, o que não dispensa uma 

reflexão sobre o homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.” (VEIGA, 

1998, p.13). 

 

1.4 A ESCOLA ENQUANTO ESPAÇO SOCIAL E POLÍTICO 

 

De acordo com Marques (1996, p.143), a escola inicialmente surge 

como espaço isolado para preparar uma determinada geração de um grupo social 

para assumir as responsabilidades ou privilégios que esta condição lhe 

proporcionaria. Tornando-se a sociedade cada vez mais complexa, este grupo 

começa a se diferenciar e se distingue. À escola, já não basta somente garantir a 

estabilidade deste grupo, pois a partir deste momento, existe o interesse em 

preservar as características e potencialidades que os diferencia dos demais. Surge 

então, segundo Marques (1996, p.144) “[...] a escola reservada às elites, a escola 

destinada aos ofícios servis e a não-escola a que se condenam os filhos das 

camadas inferiorizadas da população [...]”, ou seja, uma escola de qualidade para 

poucos abastados, e outra sem muitos atributos para aqueles que precisavam 

aprender um ofício e uma terceira situação que é a falta de escolas para a uma parte 

da população, hoje denominada como excluída ou marginalizada. 

Saviani (1992, p. 15, acréscimos nossos) em outras palavras, 

reafirma dizendo que:  

 

Esta [a escola] aparece inicialmente como manifestação secundária 
e derivada dos processos educativos mais gerais, mas vai 
transformando-se lentamente ao longo da História até se erigir na 
forma principal e dominante de educação.  

 
 

Ao atender os interesses de determinado grupo social, a escola 

assume uma intencionalidade funcional, assim como a simbolização da posição 

social, fazendo a diferenciação entre as camadas inferiorizadas e aquelas 

destinadas às elites. Mais tarde, o crescimento populacional e a redução de recursos 

ambientais, acabam por exigir uma forma de organização mais ampla, dividindo “[...] 

o mundo da vida e o exercício de um poder soberano na sociedade constituída em 

Estado.” (MARQUES, 1996, p.144).  No seio desta sociedade que tem relações 

políticas complexas constituídas pela necessidade de atender tudo que ocorre na 
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vida real das pessoas e dos grupos sociais e, ainda controvertidamente atender aos 

interesses particulares daqueles que alimentam a ânsia pelo poder e pelo ter, a 

escola é institucionalizada e acrescentam-lhe: 

 

[...] ao caráter simbólico e intencional a constituição formal da 
docência mediadora da sistematização das aprendizagens próprias 
dos distintos tempo-lugares sociais e a dotação de recursos que a 
façam eficaz para os objetivos à ela atribuídos, e mais submissa aos 
mecanismos de controle. (MARQUES, 1996, p. 144). 

 

A escola nasce com o objetivo de atender aos interesses sociais de 

alguns grupos e se realizarmos um retrocesso histórico, observaremos que as 

funções por ela assumidas continuaram a suprir estas demandas. Segundo Saviani 

(1992), podemos dizer então, que a escola é uma instituição social que é 

influenciada pela sociedade, assim como tem o poder de influenciar a mesma. 

Para Luckesi (1991) a educação carrega valores, conceitos, sentidos 

e finalidades, assim, conhecermos os diferentes sentidos atribuídos a ela perante a 

sociedade, torna-se imprescindível para que ao definirmos os direcionamentos da 

escola, saibamos o porquê e para quê estamos trabalhando.  

O mesmo autor, ainda classifica o sentido da educação na 

sociedade em três tendências filosóficas, denominadas por: educação como 

redenção, educação como reprodução e educação como meio de transformação. É 

sobre essas tendências que trata o tópico a seguir. 

 

1.5 CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO  

 

Na educação como redenção da sociedade a mesma é definida “[...] 

como um conjunto de seres humanos que vivem e sobrevivem num todo orgânico e 

harmonioso, com desvios de grupos e indivíduos que ficam à margem deste todo.” 

(LUCKESI, 1991, p. 38). Segundo o mesmo autor, integrar os indivíduos neste todo, 

mantendo e conservando a sociedade é o que importa. Nesta concepção, a 

educação cumpre o papel de integrar de modo harmônico os indivíduos na 

sociedade já existente, se voltando para a formação da personalidade destes, 

desenvolvendo suas habilidades e veiculando os valores éticos tidos como 

necessários a convivência social, adaptando o indivíduo ao meio já existente.  
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A educação seria “[...] uma instância quase exterior à sociedade, 

[...]” (LUCKESI, 1991, p. 38) contribuindo para manter a ordem e o equilíbrio, 

reforçando laços sociais, integrando todos os indivíduos no corpo social e 

promovendo a coesão social. 

 

Nesse contexto, a educação assume uma significativa margem de 
autonomia, na medida em que deve configurar e manter a 
conformação do corpo social. Em vez de receber as interferências da 
sociedade, é ela que interfere, quase que de forma absoluta, nos 
destinos do todo social, curando-o de suas mazelas. Este é um modo 
ingênuo de compreender a relação entre a educação e a sociedade. 
(LUCKESI, 1991, p. 38). 
 

 
 Muitos dos que trabalham em educação não percebem em seus 

atos o comprometimento com a ideologia vigente na sociedade, acreditando que 

suas ações estão sempre voltadas à redenção da mesma.  

A educação como reprodução da sociedade, nesta tendência a 

própria educação é um componente da sociedade exclusivamente a seu serviço 

cumprindo o papel de reproduzi-la e por isso busca atuar sobre a sociedade 

corrigindo seus desvios, melhorando-a e deixando-a “[...] mais próxima do modelo 

de perfeição social e harmônica idealizada. [...]” (LUCKESI, 1991, p. 41). 

Considerando-a um produto da sociedade, a educação acaba sendo determinada 

pelos condicionantes sociais, políticos e econômicos.  

Nesta perspectiva, o Estado é a principal instância de manutenção e 

reprodução da sociedade através de seus aparelhos ideológicos3, sejam eles, 

sindical, escolar, religioso, jurídico, familiar, da informação, cultural, “[...] que 

veiculam e inculcam4 valores da sociedade vigente, tendo em vista sua manutenção 

e reprodução.” (LUCKESI, 1991, p. 46). A escola, principal aparelho ideológico do 

Estado, vem silenciosamente desempenhando o papel dominante, atuando e 

                                                 
3 “Para Althusser os aparelhos repressivos e ideológicos do Estado não se confundem, pois o 
repressivo funciona através do emprego da força (violência), enquanto a ideologia é utilizada para os 
demais, como por exemplo: família, escola, igreja, judiciário, partidos políticos, sindicatos e outros. O 
papel do aparelho repressivo do Estado consiste em garantir pela força (física ou não) as condições 
políticas das reproduções das relações de produção, que são em última instância relações de 
explorações.” (ALTHUSSER apud LUCKESI, 1991, p. 48). 
4 A palavra inculcar no dicionário Michaellis (2001) se refere: (lat inculcare) vtd 1 Indicar, propor ou 
recomendar elogiosamente. vtd 2 Dar a entender, demonstrar, manifestar:  vtd 3 Repetir muitas vezes 
para imprimir no espírito; repisar: Temos de inculcar essas verdades. vtd 4 Aconselhar: Inculcar 
medicamentos.vtd e vpr 5 Insinuar(-se) ou impor(-se). 
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exercendo nas diferentes faixas etárias vivenciadas pelos cidadãos e nos mais 

diferenciados níveis de ensino, seu papel de reprodutora das forças de trabalho. 

 

[...] é através da aprendizagem de alguns saberes práticos (savoir 
faire), envolvidos na inculcação massiva da ideologia da classe 
dominante, que são em grande parte produzidas as relações de 
produção de uma formação social capitalista, isto é, as relações de 
explorados com exploradores e de exploradores com explorados. 
(ALTHUSSER apud LUCKESI, 1991, p. 47). 

 
 

Segundo Luckesi (1991) apesar da visão reprodutivista assumir uma 

leitura crítica em relação à compreensão da educação na sociedade, mostra-se 

bastante pessimista não vislumbrando meios para que a escola trabalhe por sua 

transformação.  

Na última tendência, a tendência transformadora, acredita-se que a 

educação sozinha não é capaz de redimir ou reproduzir a sociedade, mas que aliada 

a outros meios ela torna-se um canal para que se realize um projeto social que tanto 

pode ser conservador ou transformador. A educação realizaria o papel de mediadora 

de um projeto social. Essa tendência “[...] Pretende demonstrar que é possível 

compreender a educação dentro da sociedade, com seus determinantes e 

condicionantes5, mas com a possibilidade de trabalhar pela sua democratização.” 

(LUCKESI, 1991, p. 48).  

Sendo a educação uma instância social influenciada pelos seus 

determinantes, há a possibilidade do uso de ações estratégicas na busca em 

transformar a sociedade a fim de alcançar de forma efetiva e concreta, a democracia 

atingindo os aspectos políticos, sociais e econômicos. Assim cabe interpretar a 

educação como uma instância dialética que estará a serviço de um modelo, de um 

projeto, de um tipo de sociedade, e que trabalha para que esse projeto se efetive na 

prática. Neste sentido a educação se flexiona de modo a alcançar os objetivos a ela 

propostos. “[...] Assim, se o projeto for conservador, medeia à conservação; contudo, 
                                                 
5 Os determinantes e condicionantes citados no tipo de educação a que Luckesi (1991, p. 49) se 
refere, dizem respeito à questão ideológica presente na sociedade e por conseqüência na educação, 
que acabam por determinar e condicionar as relações existentes entre os indivíduos. Para Sobriño 
(1986, p. 18) a sociedade a partir de suas redes de relações alcança determinado nível ideológico 
que se caracteriza como “[...] uma complexa articulação interna destinada a organizar materialmente, 
difundir, elaborar e conservar, fundamentalmente, a ideologia do grupo dirigente.” De certa forma, as 
estruturas existentes dentro da sociedade começam a demonstrar algum tipo de nível ideológico, que 
pode de acordo com as mudanças ir se redefinindo ou se reordenando gerando diversos sentidos à 
experiência social vivenciada pelo homem. Ou seja, a ideologia opera dentro da sociedade a partir 
dos mecanismos que ela própria cria, alcançando a escola.  
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se o projeto for transformador, medeia à transformação; se o projeto for autoritário, 

medeia a realização do autoritarismo; se o projeto for democrático, medeia a 

realização da democracia”. (LUCKESI, 1991, p. 49)  

Essa tendência não entende a educação como uma poderosa 

agência capaz de integrar todos os indivíduos na sociedade, nem como uma 

instância imobilizada, de que de nada é capaz para mudá-la. Ela permite ao 

educador dimensionar a educação enquanto instrumento, ainda que limitado, de luta 

capaz de transformar a sociedade.  

Considerando a tendência transformadora, encontramos na 

Pedagogia Histórico-Crítica, o pensamento coerente de agente transformador, 

fundamentada nos estudos de Saviani (1992) e outros estudiosos da Educação no 

Brasil, que buscaram caracterizar a Tendência Pedagógica que surgia na década de 

70 no país.  

Ao estabelecer uma relação entre os termos e conceitos 

relacionados à Pedagogia Histórico-Crítica, Gasparin e Petenucci (2007, p. 04)  

esclarecem que esta é histórica “Porque nessa perspectiva a educação também 

interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua transformação.”  Crítica 

“Por ter a consciência da determinação exercida pela sociedade sobre a educação.” 

Segundo Saviani (1992, p. 101), essa tendência educacional procura 

atribuir à escola um papel importante, o de transmitir o saber sistematizado 

produzido ao longo da história. Ao cumprir seu papel de socializar os conhecimentos 

elaborados, a escola tendo alcançado cada vez mais um maior número de 

indivíduos da ampla população, acaba por ir contra os interesses das classes 

dominantes que pretendem exercer domínios sobre as outras classes a partir da 

posse de tais conhecimentos, conseguindo assim prolongar as desigualdades 

existentes em nossa sociedade. Nesse sentido, a escola se faz um instrumento 

importante na luta pela igualdade social.  

Para Gasparin e Petenucci (2007), a escola deve preocupar-se com 

a transmissão e assimilação desse saber elaborado. Sendo assim, deve organizar 

seus métodos e suas atividades com o intuito de atingir este fim.  Ela deve viabilizar 

um currículo que privilegie o domínio dos conteúdos que lhe são próprios, passando 

da cultura popular para a cultura erudita, do saber espontâneo, para o saber 

sistematizado. Aquele produzido ao longo da história pela humanidade.  
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Diante de todas as ideias apresentadas neste tópico acerca da 

educação enquanto reprodução, ou redenção, ou transformação da sociedade, é 

possível afirmar que existem variadas maneiras de se conceber o ato educativo e o 

papel a ser desempenhado pelas pessoas que integram a escola como um todo.  

Neste sentido, sendo o PPP um documento que regulamenta todas 

as reflexões empenhadas pela comunidade escolar e também um instrumento que 

procura expressar a realidade vivenciada por todos aqueles que estão diretamente 

ligados a determinada instituição educacional, faz-se necessário por meio de sua 

leitura perceber qual é o princípio filosófico para o qual a escola obrigatoriamente 

necessitará dirigir as suas ações.  

 

1.6 INSTRUMENTALIZAÇÃO TEÓRICA E OS FINS DO PROJETO 

 

Segundo Gandin (1999) o projeto deve assumir um posicionamento 

político, tendo claro qual é o impacto que se pretende causar em relação ao tipo de 

ação educacional que oferece, com vistas a formar um determinado homem e 

influenciar sua atuação dentro da sociedade, caso contrário poderá apenas 

reproduzir interesses políticos ou transformar-se em instrumentos de modismos. 

Para Santiago (1996) cabe aos educadores e as pessoas envolvidas 

com o processo educacional da escola, tornar claro o propósito da intencionalidade 

e das possibilidades de transformação que pretendem promover, caso não o façam, 

quem irá definir estas questões são as políticas estabelecidas por meio de 

programas oficiais. O mesmo autor aponta dois eixos básicos e determinantes na 

estruturação do PPP assumido pela comunidade escolar: 

 

a) a intencionalidade política que articula a ação educativa a um 
projeto histórico, definindo fins e objetivos para a educação escolar; 
b) o paradigma epistêmico-conceitual que, ao definir a concepção de 
conhecimento e a teoria de aprendizagem que orientarão as práticas 
pedagógicas, confere coerência interna à proposta, articulando 
prática e teoria.  (SANTIAGO, 1996, p. 164).  
 

As mudanças intraescolares que implicarão nas práticas educativas 

como, a forma de organização administrativa e burocrática, as políticas adotadas, as 

relações com a comunidade, a organização e a condução do ensino, devem ser 
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definidas consensualmente pelo grupo e amparadas por concepções teóricas 

sólidas. 

Enquanto educadores, Resende (1996, p. 61) afirma que “Tendemos 

a cristalizar [...]” concepções teóricas que tem sido disseminadas e assimiladas, 

tendo-as muitas vezes como inquestionáveis ou imutáveis. Porém, a escola inserida 

num contexto social mais amplo, vivencia uma realidade de processos dinâmicos 

que influenciam este espaço e os sujeitos que o constituem.  

Assim, repensar as concepções tidas como norteadoras de nossas 

ações exige coragem, uma vez que lança-nos ao desafio da busca pelo novo a fim 

de reconhecer a singularidade desta escola e delinear as finalidades para atingirmos 

a cidadania.  

 

O projeto político pedagógico, ao mesmo tempo que exige dos 
educadores, funcionários, alunos e pais a definição clara do tipo de 
escola que intentam, requer a definição de fins. Assim, todos deverão 
definir o tipo de sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar. 
(VEIGA, 1996, p.17) 

 
 

Segundo Gandin (1999) é preciso ter clareza que a ação 

educacional definida pelo grupo terá impactos na sociedade, pois como vimos 

anteriormente, a escola não é um espaço neutro, ela vem influenciando e sendo 

influenciada pelos interesses sociais, por isso a importância da reflexão crítica por 

parte dos profissionais da educação (coordenadores, professores, diretores, 

orientadores, pais, alunos e comunidade em geral envolvida no processo 

educacional de cada escola). 

 

1.7 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO ENQUANTO INSTRUMENTO 

REGULADOR 

 

O estudo de Gandin (1999) na década de 90 aponta no espaço 

escolar um novo discurso: “a qualidade na educação”. Este movimento ficou 

conhecido como Qualidade Total6, não era neutro, já que carregava consigo 

                                                 
6 Programa adotado inicialmente pelo Estado de Minas Gerais que, segundo França, tinha por 
objetivo “[...] solucionar os problemas dos altos índices de evasão escolar, da reprovação e da 
repetência, da dificuldade no atendimento da população, além dos problemas na gestão do sistema 
educacional.” Através da descentralização administrativa e financeira da educação. Após a 
Conferência Mundial de Educação para Todos na década de 90, o setor educacional brasileiro “[...] 
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princípios e concepções estruturados por meio de uma visão de mundo neoliberal, 

trazendo para a educação a lógica do mercado capitalista. Este discurso procurava 

substituir a ideia de democratização, buscando transformar as questões políticas em 

questões de ordem meramente técnicas. 

Assim, a questão a ser priorizada era a da administração interna nas 

escolas, sendo que para essa concepção todos os problemas são oriundos de má 

gestão ou administração. “A discussão gira em torno apenas de uma metodologia 

adequada às escolas, sem que se discuta a concepção de mundo que subjaz a essa 

metodologia” (GANDIN, 1999, p. 73). 

Como resultado, as questões políticas e sociais ficariam fora de 

foco. Este movimento direcionado a Qualidade Total em Educação não tinha a 

pretensão de ser reduzido a um instrumento teórico, seu objetivo era despolitizar a 

educação, formando “[...] comportamentos esperados pela nova conformação da 

estrutura produtiva capitalista (uma certa “autonomia” e “iniciativa”), algo que é 

contraditório com a idéia de educação crítica a essa sociedade, [...]” (GANDIN, 1999, 

p. 76).  

Partindo da ideia de excelência, a educação foi organizada para 

selecionar os melhores. Tal ação acabava por gerar a competitividade entre alunos e 

escolas, naturalizando a existência de uma sociedade dualista. Desse modo, “[...] 

entender a educação como mais uma mercadoria é perpetuar a exclusão social, esta 

que é inerente à sociedade capitalista e cada vez mais crescente dentro do projeto 

neoliberal.” (GANDIN, 1999 p. 77). 

Precisamos enquanto educadores “[...] refletir sobre as relações 

mais amplas da escola com as políticas públicas alicerçadas na visão estratégica 

[...]” (VEIGA, 2001, p.46), que podem nos induzir a conceber um projeto regulatório, 

que é traçado com fins definidos não pela comunidade escolar que está diretamente 

ligada a escola, mas por outras instâncias que não necessariamente estão 

preocupadas com os problemas da mesma, uma vez que desconhecem as 

especificidades envolvidas em cada ambiente escolar.  

Santiago (1996, p.161-162) alerta para a necessidade da 

profissionalização e atualização do educador para que: 

                                                                                                                                                         
passou por profundas transformações, as quais visaram a superação do status de “atraso” 
tecnológico e a colocação, no mercado de trabalho, de mão de obra apta para responder às novas 
demandas do mundo globalizado.”  (FRANÇA, 2004, p. 120-124). 
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[...] se criem as possibilidades de: compreensão das políticas mais 
amplas com ingerência nas singularidades locais; estabelecimento 
de relações; domínio da estrutura básica dos conteúdos escolares 
que permita ao professor selecionar e abordar adequadamente os 
conhecimentos mais significativos; organização e condução de 
projetos pedagógicos contextualizados e conseqüentes. 

 

Ainda segundo Santiago (1996, p. 162) essa instrumentalização 

acompanhada de uma permanente vigilância permite ao educador: 

 

[...] o discernimento em relação a programas e “modismos 
pedagógicos” que tendem a instalar-se na escola [...]. Experiências 
históricas já demonstraram que, nesse quadro, velhas teses tendem 
a retornar como alternativas de sustentação do modelo econômico e 
social, atingindo a escola, muitas vezes, com estratégias e 
expressões novas para garantir, dentro de um novo contexto, a 
mesma lógica de exclusão e adaptação da educação ao sistema 
produtivo que tem predominado nos projetos pedagógicos e nas 
políticas educacionais brasileiras. 

   
  

O estudo de Gandin (1999) foi mencionado neste trabalho para 

fortalecer a ideia de que os princípios que norteiam a construção de um PPP podem 

reproduzir e fixar as características da realidade social, sejam elas positivas ou não.  

Ao se posicionar por um projeto de transformação social, a escola 

deve buscar por meio da ação educativa, implementar políticas para compreender a 

realidade, que sejam diferentes daquelas que atualmente estão a serviço da classe 

dominante, fornecendo meios para as classes marginalizadas compreendam as 

relações que são estabelecidas em sociedade e para que tenham condições de  

reivindicar participação nos processos decisórios, construindo assim uma nova 

hegemonia7.  

 

1.8 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NUMA VISÃO EMANCIPATÓRIA 

 

Segundo Veiga (2001, p. 55) “Para que a escola possa exercer suas 

incumbências definidas pela legislação, ela deverá ser estatal quanto ao 

                                                 
7 Aqui hegemonia é definida por Cury (1986, p. 48) como: capacidade de direção cultural e ideológica 
que é apropriada por uma classe, exercida sobre o conjunto da sociedade civil, articulando seus 
interesses particulares com os das demais classes de modo que eles venham a se constituir em 
interesse geral.  
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funcionamento, democrática quanto à gestão e pública quanto à destinação [...].” 

Porém, isto somente, não basta para que se garanta um padrão de qualidade8, tanto 

técnica, quanto política para todos. O grande desafio da escola está em garantir esta 

qualidade entendendo o aluno no processo educativo enquanto sujeito concreto, 

real, social, ético, histórico, respeitando a diversidade local, cultural e social. 

Portanto, um projeto irá consolidar um processo de ação-reflexão-ação que exige 

participação conjunta e interesse político do coletivo escolar. A mesma autora elenca 

quatro pressupostos necessários no processo de elaboração deste projeto: “[...] 

unicidade da teoria e da prática; ação consciente e organizada da escola; 

participação efetiva da comunidade escolar e reflexão coletiva; articulação da 

escola, da família e da comunidade.” (VEIGA, 2001, p. 56). 

O primeiro pressuposto acerca da elaboração do PPP diz que este 

deve ser construído sob a ótica de “unicidade entre a teoria e a prática” exigindo que 

existam entre os dois pólos, relações de interdependência e reciprocidade, não 

havendo determinação de uma em relação à outra. Desse modo, a teoria está ligada 

a prática como esta está ligada à teoria, sendo elementos indissociáveis.  

Os estudos mencionados neste trabalho apontam para a 

necessidade dos professores e da equipe escolar em definir como meta, ações que 

promovam o desenvolvimento da capacidade de refletir criticamente durante a 

prática e sobre ela. A prática nesta perspectiva, é entendida como ponto inicial para 

se produzir novos conhecimentos amparados pela teoria, uma vez que esta isolada 

não produz mudanças. Para Veiga (2001, p. 57):   

 

[...] a teoria isoladamente não gera transformações, não produz 
realidades inovadoras, porque ela só se concretiza por meio da 
prática que a consubstancia [...]. Neste contexto, reforça-se a 
concepção de práxis, de prática refletida, de atividade teórico-
práticas que têm, de um lado, a ação que subsidia o pensamento 
para a construção de novas ideias e formas diferenciadas de 
intervenções na realidade educacional, e, de outro, a teoria 
representada por um conjunto de idéias, sistematizado a partir da 
prática pedagógica. 

 

                                                 
8 O termo padrão de qualidade aqui utilizado se refere ao que diz Demo (1994, p. 14) “[...] a qualidade 
buscada deve “educar o conhecimento” e difere muito da “recepção mecânica e subalterna, feita pela 
dita ‘qualidade total’, reduzida a aperfeiçoamentos gerenciais e a formas de planejamento 
estratégico.” 
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O segundo pressuposto se refere à ação consciente e organizada, 

onde o PPP expressa o posicionamento crítico das pessoas que o elaboram, 

avaliando suas práticas e seus consequentes resultados, buscando superar os 

mecanismos de regulação que sempre se fizeram presentes na escola.  

O terceiro pressuposto diz respeito à participação efetiva da 

comunidade escolar e reflexão coletiva. Veiga (2001, p. 58) afirma que “[...] o 

envolvimento de todos na construção do projeto, ao desencadear uma reflexão 

coletiva, promove a adoção de uma prática educativa, na medida em que reflete 

individual e coletivamente sobre ela. [...]”. Neste sentido, segundo a autora, a escola 

é um espaço onde se ensina e se aprende, sendo necessário refletirmos sobre o 

que é ensinado e para quê, nos levando a considerar o currículo para responder a 

essas questões.  

Grillo (1988, p.12) salienta que o currículo “É uma área impregnada 

de valores, ideologias, forças, interesses e necessidades”, exigindo-se da escola um 

posicionamento quanto à abordagem que se pretende seguir (referência filosófica, 

histórica, política e pedagógica. Ainda para a autora, “Cada currículo refere um 

conceito básico de vida grupal e encerra um conceito de pessoa perseguido pela 

escola”, entretanto, para se conseguir chegar a um entendimento sobre esses 

aspectos é preciso posicionar-se quanto à visão de mundo, sociedade e homem que 

se pretende. 

De acordo com Veiga (2001, p.58), o currículo proposto pelo artigo 

26 da lei 9.394/96, segue uma lógica conservadora induzindo o acesso ao aluno a 

um conteúdo fragmentado.  

 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da clientela. 
 

Segundo a mesma autora, os professores devem buscar reduzir 

essa fragmentação curricular trabalhando de forma interdisciplinar e integrada, 

refletindo a respeito dos “[...] fatores que condicionam a seleção e a organização dos 

conteúdos curriculares. [...]” (VEIGA, 2001, p. 59), desta forma, entendendo a escola 

como um espaço de promoção de conhecimento e não de mera reprodução.  
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Outros autores como Gandin (1999) e Santiago (1996) reafirmam 

este mesmo posicionamento. 

Para Gandin (1999, p.67) “O conhecimento é o centro da atividade 

em uma escola. Problematizá-lo, discutir sua utilidade, sua constituição e a melhor 

forma de fazer com que os alunos construam seu próprio conhecimento, deveria ser 

a principal ação das escolas.”  

Já Santiago (1996, p. 170) diz que é preciso: 

 

[...] assumir uma concepção de conhecimento capaz de captar a 
complexa pluralidade do mundo social e humano onde se 
estabelecem as relações produtoras de saber; abandonar a 
“concepção bancária” para operar numa dimensão que perceba a 
aprendizagem e o conhecimento dela resultante, como um processo 
de construção/reconstrução permanente de homens que se 
comunicam permeando saberes e subjetividades, num mundo de 
significados culturais.  

 
 

O quarto pressuposto que se refere a articulação escola-família-

comunidade, representa um desafio, pois as escolas tendem a trabalhar apenas com 

os segmentos que a compõem, excluindo a participação da comunidade e da família 

no processo de construção do PPP.  Porém a família torna-se um segmento 

indispensável neste processo, uma vez que as articulações entre ela e a escola se 

transformam, assim como as estruturas que sustentam as relações familiares 

também são transformadas. “[...] O projeto pedagógico deve assegurar a presença 

da família para refletir sobre o processo educativo, sugerindo, indicando caminhos, 

questionando, participando da gestão democrática da escola.” (VEIGA, 2001, p.62).  

Elaborado com a finalidade de atender às necessidades da 

comunidade local e assim identificar-se com ela, o PPP acaba por fornecer meios 

para que a ação pedagógica alcance uma dimensão social e política. Porém, a 

participação deve ser uma prática recorrente nas dimensões pedagógica, 

administrativa e financeira. Faz-se necessário que todos os envolvidos, pais, alunos, 

comunidade, professores, funcionários, gestores, possam ser ouvidos 

independentemente de pensar ou agir de forma diferente que a de quem está dentro 

da escola. 

Assim, ainda segundo a autora, é preciso: 
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a) refletir sobre as funções da escola, por meio da problematização 
da relação complexa entre sociedade e escola; b) romper com a 
atual organização de trabalho no interior da escola; c) criar e 
consolidar novos mecanismos de democratização; d) problematizar 
as formas participativas; e) definir critérios e mecanismos de 
avaliação do projeto político pedagógico, envolvendo a avaliação 
discente, docente e institucional, por meio de parâmetros de 
qualidade. (VEIGA, 2001, p. 60) 

 
 

A avaliação das atividades desenvolvidas na instituição escolar 

fornece dados concretos nos levando a refletir “[...] sobre como a escola organiza-se 

para colocar em ação seu projeto político-pedagógico.” (VEIGA, 1996, p. 32). Numa 

visão crítica, a avaliação do PPP deve partir da necessidade de se conhecer a 

realidade escolar, buscando compreender e explicar criticamente os problemas 

existentes, suas relações e mudanças, propondo por meio da criação coletiva, ações 

alternativas de transformação da realidade.  

Ao realizar a avaliação do PPP, avalia-se a própria organização do 

trabalho pedagógico e seus resultados. Neste sentido, salientam-se dois pontos 

importantes: “[...] Primeiro, a avaliação é um ato dinâmico que qualifica e oferece 

subsídios ao projeto político-pedagógico. Segundo, ela imprime uma direção às 

ações dos educadores e educandos.” (VEIGA, 1996, p. 32). 

 

A avaliação é vista como ação fundamental para a garantia de êxito 
do projeto, na medida em que é condição sine qua non para as 
decisões significativas a serem tomadas. É parte integrante do 
processo de construção do projeto e compreendida como 
responsabilidade coletiva. A avaliação interna e sistemática é 
essencial para definição, correção e aprimoramento de rumos. É 
também por meio dela que toda a extensão do ato educativo, e não 
apenas a dimensão pedagógica, é considerada. (VEIGA, 1998. p 27 ) 

 
 

Ainda no âmbito do PPP, devem estar previstas ações relativas à 

avaliação destinada ao processo de ensino aprendizagem, que tem por foco o 

desenvolvimento do aluno. Do ponto de vista crítico, a avaliação deve ser 

democrática, sendo resultado de uma avaliação diagnóstica realizada coletivamente 

buscando “[...] favorecer o desenvolvimento da capacidade do aluno apropriar-se de 

conhecimentos científicos, sociais e tecnológicos produzidos historicamente [...]” 

(VEIGA, 1996, p. 32), não podendo desse modo, servir como instrumento que exclui 

os alunos que provém das classes trabalhadoras.  



 27

Para Luckesi (2002, p. 85) “[...] a avaliação não possui um fim em si 

mesma [...]”, ela busca subsidiar um plano de ação que almeja alcançar resultados 

previamente definidos. A avaliação da aprendizagem ganha sentido ao se articular 

com o PPP, assim como ao seu projeto de ensino, devendo ser delineada, estudada 

e definida de acordo com este projeto. A avaliação irá auxiliar nas tomadas de 

decisão “[...] a respeito da aprendizagem dos alunos, tendo em vista garantir a 

qualidade do resultado que estamos construindo.” (LUCKESI, 1998, p. 35).  

É sobre esta avaliação que colabora para construção da 

aprendizagem, mas que também oferece informações sobre a qualidade e os 

encaminhamentos das práticas educativas que este estudo apresenta uma reflexão 

na sequência do texto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 28

2 AVALIAÇÃO ESCOLAR E O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
2.1  BREVE HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO 

 

A avaliação está constantemente presente em nosso dia-a-dia. Até 

mesmo quando tomamos a decisão de qual roupa iremos usar, estamos fazendo um 

determinado tipo de avaliação, isso porque, escolhemos a roupa a partir de algumas 

ponderações, tais como: o lugar para o qual iremos, o tipo de evento, o horário do 

dia e assim por diante. A escolha pela roupa é tomada a partir da avaliação de 

vários fatores que interligamos entre si, a fim de se definir mais adequadamente o 

tipo de roupa a se vestir. 

Desta mesma maneira tomamos decisões em vários setores de 

nossa vida, estamos sempre fazendo escolhas e por conta delas estamos também 

recorrendo a variados tipos de avaliações. Para Zilles (2000, p. 7) a avaliação “[...] é 

o segredo das grandes personalidades e dos profissionais mais destacados, pois 

esses auto-avaliam constantemente seus procedimentos e sua maneira de ser em 

vista de projetos de vida e realização profissional.” 

No dicionário Aurélio (2003) a palavra avaliação se refere a junção 

dos termos “Avaliar+ação – 1. ato ou efeito de avaliar; 2. Apreciação, análise; 3. 

Valor determinado por avaliadores.” Já a ação de avaliar se refere  “1. Determinar a 

valia ou o valor de: 2. Apreciar ou estimar o merecimento de; [...].” Como é possível 

perceber a palavra avaliação está ligada ao ato de medir, dar valor ou mesmo 

considerar o merecimento à algo.  

No entanto, no decorrer dos tempos o termo avaliação vem 

adquirindo outra concepção, principalmente no que tange a avaliação escolar, foco 

desta pesquisa, não podendo se resumir a uma mera “[...] constatação, aferição, 

tampouco aprovação ou reprovação. Implica a compreensão da trajetória do aluno 

em seu processo de aprendizagem [...]” GRILLO ( 2000, p. 17). 

O conceito de avaliação e a prática avaliativa dentro das escolas 

vem sendo abordada de diferentes maneiras. Há os que pensem ser esta uma parte 

indispensável do processo pedagógico como Luckesi (2011), ou como um “mal 

necessário” como analisa Esteban (1999).  

Ao se fazer um resgate histórico do aparecimento do termo 

avaliação, é possível encontrar em pesquisas realizadas por Depresbiteres e 
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Tavares (2009, p. 27) o surgimento da ideia de avaliação na Grécia Antiga. Para 

ilustrar tal afirmação as autoras citam a lenda de Édipo com a Esfinge: 

 
O que é que pela manhã anda com quatro patas, ao meio dia com 
duas patas e à noite com três? A resposta dada por Édipo foi: O ser 
humano. Pela manhã, o homem engatinha (é um bebê), ao meio-dia, 
caminha com suas pernas (fase adulta), e, à noite (época do 
envelhecimento), necessita de um apoio para caminhar. 
(DEPRESBITERES; TAVARES, 2009, p. 28).  
 

Para as autoras, o enigma lançado pela Esfinge reflete uma forma 

pioneira de teste oral, ou seja uma avaliação. Depresbiteres e Tavares (2009) ainda 

apresentam outras versões para o aparecimento da avaliação, como a do líder do 

povo Gileadite chamado Jephah que possuía o povo Epharaimites como oponentes. 

Jephah teria instituído um teste oral com o intuito de identificar o povo inimigo. Toda 

pessoa ao se aproximar deveria pronunciar a palavra shibboleth. O líder sabia que o 

povo Epharaimites pronunciava devido ao seu sotaque um acento maior em 

determinada sílaba, de modo que era possível identificar o inimigo e eliminá-lo.  

A história também conta que Shun, um imperador chinês que viveu 

aproximadamente 2.205 a.C. fazia um exame em seus oficiais com o objetivo de 

demiti-los ou promovê-los. Dessa forma, Depresbiteris e Tavares (2009, p. 28) 

salientam que o exame (prova) nasceu “[...] como instrumento de controle social, 

função que perdurou durante muito tempo.” 

Durkheim (apud DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009) relata que 

entre os séculos XVI e XVII, os exames constituíam-se como momentos pelos quais 

aquele “[...] que se expunha ao ritual era frequentemente ridicularizado por 

perguntas embaraçosas”. No Brasil entre os séculos XVI e XVII os exames escolares 

eram aplicados pelos jesuítas através do Ratio Studiorum. Neste tipo de 

procedimento durante a prova (avaliação) aos alunos não era permitido “[...] 

perguntar nada, e o tempo de realizá-lo deve ser rigorosamente mantido.” 

(DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009, p. 29). 

Em nossos dias a prova é apenas uma das maneiras encontradas 

para se avaliar os alunos, sendo necessária, de acordo com estudiosos desse 

campo, a utilização não apenas de um instrumento avaliativo, mas uma prática 

contínua do avaliar.  
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Ainda para Depresbiteris e Tavares (2009, p. 35) a avaliação passou 

a focar no desempenho dos alunos para outros aspectos mais amplos, tais como: 

currículo, filosofia e política adotados pelas escolas. Para as autoras: 

 

Atualmente, parece inquestionável que a avaliação deve ser 
encarada em perspectiva mais ampla, que englobe todos os 
elementos do processo de ensino e aprendizagem, com especial 
atenção ao acompanhamento e desenvolvimento integral do 
educando. 

 

Esta constatação feita por Depresbiteris e Tavares (2009) tem sido 

amplamente discutida no setor educacional e é o que se pretende abordar de forma 

mais ampla posteriormente nesta pesquisa. 

 

2.2  LEGISLAÇÃO  

  

Ao se falar sobre a prática contínua do avaliar em instituições 

escolares, não se pode deixar de lado a parte legislativa que abarca a questão da 

avaliação a ser desenvolvida nesses locais. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 9394/96 em seu artigo 9, inciso VI declara que  a União deverá “[...] 

assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino.” Em seu 

artigo 24, inciso V explicita:  

 

V - 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; 
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso 
escolar;  
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
verificação do aprendizado;  
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;  
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência 
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento 
escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 
regimentos. (BRASIL, 1996) 
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É possível perceber pelo texto da Lei, que tais orientações delineiam 

uma nova concepção de avaliação, não mais voltada apenas para a classificação do 

indivíduo, mas para aspectos qualitativos, considerando a avaliação um processo 

contínuo e cumulativo.  

Encontramos o mesmo conceito de avaliação presente nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, uma vez que este 

documento se sustenta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, já citada 

anteriormente. O referido documento acrescenta a garantia da flexibilidade no que 

se refere aos conteúdos e as metodologias definidas ou escolhidas para o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e da avaliação. Isso pode 

ser percebido na redação apresentada, quando menciona que: 

 

É importante compreender que a Base Nacional Comum não pode 
constituir uma camisa-de-força que tolha a capacidade dos sistemas, 
dos estabelecimentos de ensino e do educando de usufruírem da 
flexibilidade que a lei não só permite, como estimula. Essa 
flexibilidade deve ser assegurada, tanto na organização dos 
conteúdos mencionados em lei, quanto na metodologia a ser 
desenvolvida no processo de ensino-aprendizagem e na avaliação. 
(BRASIL, 2000, p. 18). 

 
No Paraná, encontramos como documento norteador das práticas 

educativas, as Diretrizes Curriculares Estaduais, que em seu texto esclarece a 

compreensão atual do conceito de avaliação “[...] tanto como meio de diagnóstico do 

processo ensino-aprendizagem quanto como instrumento de investigação da prática 

pedagógica.” (PARANÁ, 2008, p.31). Tendo como objetivo a aprendizagem, ou a 

verificação desta, a avaliação possibilita ao professor repensar suas ações 

metodológicas. Neste sentido, a avaliação é parte do processo de ensino-

aprendizagem, assumindo um caráter formativo.  

O documento destaca ainda que, a avaliação será concretizada a 

partir do que está estabelecido: 

 

 [...] nos documentos escolares como o Projeto Político Pedagógico 
e, mais especificamente, a Proposta Pedagógica Curricular e o Plano 
de Trabalho Docente, documentos necessariamente fundamentados 
nas Diretrizes Curriculares. (PARANÁ, 2008, p. 31) 
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Também se encontram explicitadas as características da sociedade 

almejada e a formação do tipo de homem que esta proposta pretende formar por 

meio  da concepção de  escola e sociedade.  

Nestas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, propõe-se 
formar sujeitos que construam sentidos para o mundo, que 
compreendam criticamente o contexto social e histórico de que são 
frutos e que, pelo acesso ao conhecimento, sejam capazes de uma 
inserção cidadã e transformadora da sociedade. (PARANÁ, 2008, p. 
31). 

Estas concepções, de acordo com o documento, devem se fazer 

presentes também na concepção sobre a avaliação. 

A avaliação, nesta perspectiva, visa contribuir para a compreensão 
das dificuldades de aprendizagem dos alunos, com vistas às 
mudanças necessárias para que essa aprendizagem se concretize e 
a escola se faça mais próxima da comunidade, da sociedade como 
um todo, no atual contexto histórico e no espaço onde os alunos 
estão inseridos. (PARANÁ, 2008, p. 31). 

A avaliação é entendida no documento como um processo por meio 

do qual o aluno pode expressar seu conhecimento, sendo que os dados levantados 

tornam-se referência ao professor favorecendo uma aprendizagem contínua. Ela é 

também produto de um projeto planejado e intencional, cabendo ao professor, em 

sala de aula, compreendê-la e executá-la. Deste modo o documento faz algumas 

considerações que devem ser observadas pelo professor no cotidiano das aulas, tais 

como a menção de que:  

A seleção de conteúdos, os encaminhamentos metodológicos e a 
clareza dos critérios de avaliação elucidam a intencionalidade do 
ensino, enquanto a diversidade de instrumentos e técnicas de 
avaliação possibilita aos estudantes variadas oportunidades e 
maneiras de expressar seu conhecimento. (PARANÁ, 2008, p. 33). 

Apesar de reconhecer o professor como principal agente da prática 

avaliativa, o documento ressalta que “[...] a concepção de avaliação que permeia o 

currículo não pode ser uma escolha solitária do professor.” (PARANÁ, 2008, p. 33). 

A comunidade escolar deve estar envolvida na discussão sobre a avaliação, “[...] 

para que todos (direção, equipe pedagógica, pais, alunos) assumam seus papéis e 

se concretize um trabalho pedagógico relevante para a formação dos alunos.” 

(PARANÁ, 2008, p. 33). 
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Através desta leitura é possível observar que, os critérios avaliativos 

não se pautam em critérios quantitativos, mas segundo o texto do documento, 

procuram avaliar a qualidade do que se está sendo ensinado.  

 

2.3 ENSINO-APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO COMO PROCESSO 

 

Parece óbvia a afirmação de que a educação e a avaliação 

caminham juntas, no entanto é dever fazê-la novamente, uma vez que o processo 

educativo sem uma avaliação adequada não pode alcançar sucesso. Para Enricone 

e Grillo (2000, p. 29) “A educação é um fenômeno cultural, é produto de determinada 

cultura e tem uma função específica de fazer conhecer o significado do homem e do 

mundo.” As mesmas autoras salientam que “A avaliação adquire especial significado 

quando se consideram o contexto social, a cultura avaliativa e as tendências 

pedagógicas.” 

Para Luckesi (2011, p. 13) a necessidade de se avaliar a 

aprendizagem dentro das escolas deve ser utilizada como “[...] um meio de tornar os 

atos de ensinar e aprender produtivos e satisfatórios.” Ou seja, a avaliação torna-se 

um acompanhamento contínuo, onde avaliar é investigar a qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem buscando o seu aperfeiçoamento. 

Para Depresbiteris e Tavares (2009, p. 35) a avaliação “[...] 

ultrapassa a obtenção de configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer ante 

ou com ele, [...] direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação”. É preciso avaliar 

para agir, é preciso avaliar para acertar o processo de ensino e aprendizagem 

enquanto é possível intervir de forma significativa neste, buscando sempre o 

aperfeiçoamento e uma maior qualidade. A avaliação não pode ser somente o 

resultado de um processo que ocorreu durante todo um ano, pois que vantagem 

haveria de se descobrir que existe algo errado somente ao final do processo? É 

necessário que a avaliação ocorra dia-a-dia, para que seja possível fazer as 

adequações necessárias durante e não depois, quando não existe mais tempo para 

se fazê-lo.  

Ainda para Luckesi (2011, p. 19) o ato pedagógico é composto de 

três elementos, “[...] inicia-se com o estabelecimento de metas, com o planejamento. 

Sob sua guia, segue a execução, que, dialeticamente, soma-se à avaliação, para 

que se produza o resultado desejado.” 
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Nessa perspectiva de avaliação como processo e não como 

resultado, é preciso estar atento ao papel da investigação. Para Esteban (1999, p. 

22): 

 

Como outra face, [...] oferece aos professores uma ferramenta 
conceitual que atua no sentido de transformar a avaliação de uma 
prática de classificação num processo de investigação. Esta 
perspectiva de avaliação insere na prática pedagógica uma ação 
concreta que fomenta a ação coletiva e contribui para que o 
professor reflita sobre seu contexto, sobre o processo de 
aprendizagem/desenvolvimento de seus alunos, sobre sua atuação 
profissional e sobre seu próprio processo de construção de 
conhecimentos.  

 

Com referência a esse mesmo assunto Luckesi (2001, p. 171) 

lembra que avaliar é investigar e ao desvendar-se a realidade é possível obter uma 

base consistente para o agir, tomando-se a decisão adequada de onde deve haver 

intervenção e do que deve permanecer como está. Nesse contexto, o autor lembra 

que convêm definir as modalidades de avaliação que melhor contribuam para o 

processo de ensino-aprendizagem. Esta é uma reflexão que se pretende promover 

com o tópico a seguir.  

 

2.4 MODALIDADES DE AVALIAÇÃO E INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

 

Antes de se proceder a apresentação das modalidades de avaliação, 

primeiramente é preciso discorrer sobre a relação existente entre a maneira como se 

utilizada uma avaliação e os instrumentos avaliativos com a perspectiva educacional 

que se pretende alcançar. Segundo Enricone (2000) há uma direta relação entre as 

características de uma tendência pedagógica e os procedimentos de avaliação. Isto 

porque, elas possuem bases filosóficas, psicológicas e sociais que acabam sempre 

por refletir na prática avaliativa. Dessa forma “Uma concepção de avaliação 

estabelece os princípios que manterão o processo educativo e dependem de uma 

concepção de educação.” (ENRICONE, 2000, p. 30).  

Nesse sentido a escola deverá estabelecer a sua filosofia de base e 

a partir disso, apresentar e orientar os seus objetivos, seu planejamento e é claro o 

seu processo avaliativo. Ainda segundo Enricone (2000, p. 32) se o professor “[...] 

opta por um paradigma instrumental, de dominação, ou adota uma concepção 
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emancipatória, ou burocrática, ao avaliar, isto é consequência de sua concepção 

mais ampla sobre o processo educacional.” É preciso lembrar que a avaliação estará 

sempre a serviço de determinado objetivo educacional, tendo coerência com a 

concepção de educação escolhida.  

Fernandes (2009, p. 43) procura enquadrar conceitual e 

teoricamente “[...] os conceitos estruturantes da avaliação que se desenvolve nas 

salas de aula.” Segundo o autor, essa tentativa é feita para que se possa 

estabelecer “[...] relações entre perspectivas teóricas e práticas, tendo em vista uma 

fundamentação mais informada das decisões que se tomam relativamente a essas 

mesmas práticas.” Nesse sentido, ele apresenta três modalidades de avaliação: 

psicométrica (também conhecida como somativa), descritiva e formativa. A seguir 

apresentam-se cada uma delas: 

Avaliação Psicométrica: nesta modalidade a intenção é medir o 

conhecimento e a aprendizagem do aluno. É feita por testes bem construídos em 

que o aluno procura dar respostas às perguntas que lhe são feitas. É realizada ao 

final do processo e tem por finalidade julgar o processo de ensino e aprendizagem. 

Para Fernandes (2009, p. 46) este tipo de avaliação procura: 

 

Classificar, selecionar e certificar [...]; os conhecimentos são o único 
objeto de avaliação; os alunos não participam no processo de 
avaliação; a avaliação é, em geral, descontextualizada; privilegia-se 
a quantificação de resultados em busca da objetividade e procurando 
garantir a neutralidade do professor (avaliador); e a avaliação é 
referida a uma norma ou padrão (por exemplo,a média) e, por isso, 
os resultados de cada aluno são comparados com os de outros 
grupos de alunos.  

Avaliação descritiva: nesta modalidade de avaliação o professor 

descreve os pontos fracos e os pontos fortes relacionados ao desenvolvimento dos 

alunos, indo um pouco mais além da avaliação somativa, pois procura demonstrar 

até que ponto os alunos atingiram os objetivos.  

Avaliação Formativa: Esta modalidade de avaliação é feita durante 

todo o processo de ensino e aprendizagem e visa aperfeiçoá-lo em toda a sua 

extensão. Ela é contínua e cumulativa. Entre as características desse tipo de 

avaliação Fernandes (2009, p. 55) aponta: 
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Os professores devem partilhar o poder de avaliar com os alunos e 
outros atores e devem utilizar uma variedade de estratégias, técnicas 
e instrumentos de avaliação; a avaliação deve estar integrada no 
processo de ensino e aprendizagem; a avaliação formativa deve ser 
a modalidade privilegiada de avaliação com a função principal de 
melhorar e de regular as aprendizagens; o feedback, nas suas mais 
variadas formas, frequências e distribuições, é um processo 
indispensável para que a avaliação se integre plenamente no 
processo de ensino-aprendizagem; a avaliação deve servir mais para 
ajudar as pessoas a desenvolver suas aprendizagens do que para 
julgá-las ou classificá-las em um escala.  

 

Gasparin (2007) defende que a avaliação deve se fazer presente 

durante todo o processo de ensino aprendizagem, não se fixando a um único 

momento. E para que o aluno possa expressar o que foi aprendido, tendo como 

base o conteúdo trabalhado e a metodologia empregada para compreensão de tal, é 

necessário refletir sobre os instrumentos avaliativos que mais se adequarão a este 

fim.  

Neste sentido, a avaliação pode ser informal, onde “[...] o aluno, por 

iniciativa própria e de maneira espontânea, manifesta o quanto incorporou dos 

conteúdos e dos métodos de trabalho utilizados.” (GASPARIN, 2007, p. 138) E 

formal, onde professor irá oportunizar ao aluno, através de diferentes meios, “[...] a 

oportunidade de se manifestar sobre o quanto suas respostas se aproximam das 

questões básicas que orientam a aprendizagem.” (GASPARIN, 2007, p. 138). 

Independentemente da avaliação ser formal ou não, o autor ressalta que os 

instrumentos e os critérios sempre devem ser considerados durante o processo 

avaliativo. O professor pode optar na avaliação formal por diferentes instrumentos: 

 

[...] verificações orais, debates, seminários, resumos; elaboração de 
textos, redações, confecção de materiais como cartazes, maquetes 
ou objetos específicos conforme o conteúdo trabalhado; 
dramatizações, provas escritas do tipo dissertativo, objetivo, 
subjetivo; auto-avaliação, realização de experiências e outras formas 
que expressem o grau de aprendizagem alcançado. (GASPARIN, 
2007, p. 139). 
 
 

Como é possível perceber, há diferentes formas de se avaliar o 

processo de ensino e aprendizagem e há também diferentes instrumentos 

avaliativos. Os instrumentos avaliativos se referem às diversas estratégias que o 

professor utilizará com o intuito de proceder à avaliação de seus alunos. Dessa 



 37

forma, são instrumentos avaliativos: provas, trabalhos, seminários, mapas 

conceituais, tarefas complexas, atividades do dia-a-dia, entre outros.  

Assim, os instrumentos avaliativos estão ligados sobremaneira à 

concepção de avaliação a que se está vinculada. Isto é o que se pretende abordar a 

seguir. 

 

2.5 AS RELAÇÕES ENTRE AS CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO E A UTILIZAÇÃO 

DOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

 

Como já dito anteriormente, o instrumentos avaliativos devem seguir 

uma determinada modalidade de avaliação e esta por sua vez, deve estar de acordo 

com uma determinada concepção de educação, que também está vinculada a uma 

concepção de homem e de sociedade. Para Fernandes (2009, p. 43) é preciso cada 

vez mais buscar reflexões acerca da avaliação, para que esta possa ser “[...] 

pensada, discutida e desenvolvida em termos mais congruentes com as exigências 

várias com que estamos confrontados no nível do currículo, das aprendizagens e do 

sistema educacional em geral.”  

O ato de avaliar nunca deve ser desvinculado daquilo que se propõe 

enquanto ato educativo. Assim, por exemplo, uma escola não pode pregar que 

possui uma abordagem construtivista de educação e realizar avaliações em que o 

aluno é julgado a partir de testes que procuram medir suas capacidades. Isto iria 

contra uma abordagem construtivista de educação, uma vez que o modo de avaliar 

nessa perspectiva é mais adepta dos métodos utilizados pela avaliação formativa.  

De acordo com Enricone (2000, p. 30): 

 

Existe uma relação entre as tendências da educação e a avaliação 
da aprendizagem. As tendências têm alicerces filosóficos, 
psicológicos, sociológicos, que se refletem de maneira implícita na 
ação pedagógica. Além desta relação, não se pode isolar a escola do 
contexto social em que está inserida e que influencia a prática da 
avaliação. 

 

Segundo Enricone (2000, p. 30), “A postura assumida pela prática 

escolar pode ser conservadora ou transformadora [...]”, e pode representar tanto 

compromisso com a sociedade e com a qualidade do ensino, como pode 

estabelecer totalmente o contrário. Sendo assim, é preciso cuidar para que os 
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instrumentos avaliativos empregados estejam de acordo com aquilo que a escola 

professa acreditar, enquanto concepção de educação e formação humana, pois 

“Uma concepção de avaliação estabelece os princípios que manterão o processo 

educativo e dependem de uma concepção de educação.” (ENRICONE, 2000, p. 30).  

Para Luckesi (1996, p. 28) o exercício da avaliação nas instituições 

escolares não é feito gratuitamente. “Está a serviço de uma pedagogia, que nada 

mais é do que uma concepção teórica de educação, que por sua vez, traduz uma 

concepção teórica de sociedade.” Entretanto, o mesmo autor alerta para o fato de 

que a realidade escolar pode estar longe de alcançar tal intento, uma vez que, a 

prática da avaliação pode ser considerada “ingênua e inconsciente” podendo estar 

desvinculada da concepção de educação exposta pela escola em seu PPP “[...] 

como se ela não estivesse a serviço de um modelo teórico de sociedade e de 

educação.” (LUCKESI, 1996, p. 28) 

Nesse contexto se faz necessário buscar a filosofia de base que 

orientará o processo educativo e por consequência o processo avaliativo. Esta base 

poderá indicar os objetivos, o planejamento e a maneira como serão realizadas as 

avaliações dentro da escola, tendo todos estes elementos interligações entre si, 

apresentado coerência com a maneira estabelecida para o processo de ensino-

aprendizagem adotado pela escola e reforçado em seu Projeto Político Pedagógico.  

Para Luckesi (2011, p. 147) é preciso que o educador “[...] 

compreenda que a avaliação da aprendizagem não é um ato isolado e separado do 

ato pedagógico, mas, sim, um componente deste.” Para isso é preciso “[...] 

compreender os recursos do ato pedagógico e apropriar-se deles, inserindo entre 

eles as compreensões e as práticas da avaliação.” 

Para Depresbiteris e Tavares (2009, p. 41) a avaliação é parte 

integrante do processo de ensino e aprendizagem e, as finalidades deste estão 

intimamente relacionados às concepções de aprendizagem. Para as autoras: 

 

Cabe à escola refletir e explicitar seus pressupostos educacionais, de 
modo que os instrumentos possam coletar informações sobre os 
educandos para a melhoria de seus desempenhos e de outros 
componentes importantes do currículo: perfil desejado do aluno, 
estratégias de ensino, desempenho docente, formas de avaliação, 
ambiente físico, entre outros. (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009, p. 
41). 
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Tudo isso, a que as autoras se referem anteriormente deve estar 

explicitado no PPP da escola, para que possa haver um norteamento das ações a 

serem desempenhadas. Ainda para elas existem algumas questões que devem ser 

refletidas e que dizem respeito especificamente à maneira como a escola pretende 

avaliar, tais como:  

 

O que está se denominando aprendizagem? O que se pretende 
avaliar: memorização de conteúdos apresentados na sala de aula ou 
a capacidade do aluno de resolver problemas de forma autônoma? 
Como são as respostas dadas pelos educandos: pensadas, 
argumentadas, coerentes com os problemas apresentados? 
(DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009, p. 41-42). 
 

Estas e outras questões deverão encaminhar o processo avaliativo 

da escola, sendo necessária a realização de variadas reflexões por parte dos 

profissionais da educação (professores, pedagogos, supervisores, gestores, etc.) 

que trabalham no ambiente escolar, a fim de estabelecer respostas que levem a 

compreensão da abordagem educacional adotada pela escola, para instituir, como já 

dito anteriormente, coerência entre o processo de ensino-aprendizagem adotado e a 

prática avaliativa exercida. Este é o problema principal desta pesquisa que se 

pretende elucidar.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Marconi e Lakatos (2011, p. 43) consideram a pesquisa “[...] um 

procedimento formal com método de pensamento reflexivo que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais.” Em se tratando de educação, representa um caminho 

necessário, na busca de informações e conhecimentos que contribuam para a 

evolução do ensino.  

Segundo as mesmas autoras, a pesquisa representa mais que a 

busca pela verdade “[...] é encontrar respostas para questões propostas, utilizando 

métodos científicos.” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 43). Sendo assim, nos itens a 

seguir, serão descritos o problema, os objetivos, as características da escola e dos 

participantes da pesquisa e os procedimentos necessários para o levantamento dos 

dados da investigação realizada.   

 

3.1 Origem do Problema  

 

O referencial teórico apresentado nesta pesquisa através de autores 

como Veiga (1996) Gandin (1999), Marques (1996) entre outros, alerta para a 

importância de haver compatibilidade entre os pressupostos teóricos, em relação a 

visão de homem, sociedade e educação, que norteiam as ações previstas no Projeto 

Político Pedagógico e a prática educativa da escola. Somente assim, a elaboração 

do PPP, não se constituirá em uma mera formalidade burocrática. 

Na impossibilidade de investigar a compatibilidade entre os 

princípios teóricos e todos os elementos que englobam a prática educativa: 

planejamento de ensino, conteúdos, métodos e técnicas, recursos auxiliares, 

avaliação, relação interpessoal, formação dos profissionais, entre outros, este 

estudo tem por objeto o processo de avaliação e busca responder a seguinte 

questão: 

A prática avaliativa no Colégio investigado se articula com a 

concepção teórica que fundamenta a proposta apresentada no Projeto Político 

Pedagógico da referida instituição?  
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3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a articulação entre as orientações contidas no Projeto 

Político Pedagógico do Colégio e a prática avaliativa exercida pelos professores em 

sala de aula.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Apresentar por meio de diferentes autores considerações acerca 

do PPP e das concepções sobre a avaliação da aprendizagem; 

• Conhecer a legislação que norteia a prática educativa; 

• Conhecer o Projeto Político Pedagógico do Colégio, no que se 

refere às orientações sobre o processo avaliativo; 

• Compreender a proposta de avaliação da instituição investigada; 

• Confrontar a prática avaliativa com os pressupostos teóricos 

expostos no Projeto Político Pedagógico do Colégio investigado.  

Para esclarecer a problemática apresentada neste trabalho e 

cumprir com os objetivos expostos acima, procedeu-se a uma pesquisa qualitativa 

de cunho bibliográfico e documental, uma vez que foi necessário ir a campo e 

observar os fenômenos nos locais onde estes acontecem, no caso deste estudo, o 

Colégio investigado. Para Magalhães (2007, p. 26) “A interpretação dos fenômenos 

e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. O 

ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados [...]”.  

Com respeito à pesquisa qualitativa, Creswell (2007, p. 184) diz que 

esta apresenta “[...] diferentes alegações de conhecimento, estratégias de 

investigação e métodos de coleta e análise de dados.” Considerando a afirmação do 

autor, é possível optar por diferentes maneiras no sentido de proceder a 

investigação, desde análises documentais, entrevistas e/ou aplicação de 

questionários abertos com os sujeitos envolvidos na pesquisa, registro de dados 

coletados no local de estudo, observação in lócus, entre outros.  

Neste sentido a pesquisa em questão, procurou analisar um 

importante documento do Colégio estudado, o PPP, além de aplicar questionários 

com questões abertas aos sujeitos que realizam o trabalho no local onde os dados 

foram coletados.  
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O levantamento bibliográfico se deu desde o início da pesquisa e 

forneceu subsídios teóricos importantes a partir do pensamento dos autores 

anteriormente citados e também de Depresbiteres e Tavares (2009), Luckesi (2011), 

Enricone (2000), Fernandes (2009), Esteban (1999), Gasparin (2007). A pesquisa foi 

realizada tendo por base a bibliografia acerca do tema, a saber, o Projeto Político 

Pedagógico em relação à avaliação da aprendizagem, uma vez que estes assuntos 

auxiliariam nos argumentos levantados, fornecendo sustentação teórica à análise 

dos dados levantados no Colégio. 

Foram examinados os documentos que regulamentam e amparam a 

elaboração e o desenvolvimento das atividades pedagógicas desenvolvidas no 

Colégio onde os dados foram coletados para a pesquisa, tratando-se das leis 

federais, estaduais e institucionais.  São eles: 1) a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9394/96; 2) as Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio 3) 

as Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná e o 4) Projeto Político Pedagógico do 

Colégio. 

Para Lüdke (1986, p. 39), “[...] os documentos constituem também 

uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem 

afirmações e declarações do pesquisador. Representam ainda, uma fonte “natural” 

de informação”. Tal afirmação confirma a necessidade de conhecer a legislação e os 

documentos institucionais que constituem o Projeto Político Pedagógico da 

Instituição. 

O campo escolhido para a coleta de dados foi um Colégio de Ensino 

Médio da rede Estadual do Estado do Paraná, localizado na região central do 

município de Londrina.  Considerando as propostas estabelecidas para o trabalho a 

ser desenvolvido na referida Instituição, tornou-se indispensável levantar dados 

sobre a prática avaliativa desenvolvida e executada por seus professores, no sentido 

de serem confrontados com as propostas assumidas no PPP. Para atender a este 

objetivo, foi aplicado um questionário aberto aos professores, buscando verificar o 

entendimento sobre a concepção de avaliação e a prática avaliativa adotada por 

eles.  

Sabendo também que cabe ao Pedagogo o trabalho de coordenar a 

elaboração coletiva e acompanhar a efetivação do PPP durante as atividades do 
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Colégio9, foi percebida a necessidade de buscar informações quanto à percepção da 

própria Pedagoga, no que diz respeito ao conceito de avaliação e aos processos 

avaliativos orientados aos professores do Colégio. Sendo assim, foram elaboradas 

questões abertas e aplicadas também a esta profissional. 

Severino (2007, p. 125) define o questionário como um 

procedimento de coleta de dados em uma pesquisa, o autor explica que se refere a 

um “Conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar 

informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a 

opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo.” Sendo assim, as questões 

foram elaboradas, buscando promover uma relação entre si, mantendo o foco na 

relação entre a teoria que fundamenta a ação e a prática que é exercida pelo 

professor.   

Foram aplicados questionários com questões dissertativas: um à 

Pedagoga do turno matutino e outro a onze professores, de um quadro composto 

por vinte e oito docentes do Ensino Médio, do mesmo período. O questionário 

direcionado à Pedagoga conta com nove questões e o aplicado aos professores com 

cinco. Considerando a natureza do trabalho, as respostas foram manuscritas pelos 

próprios participantes, no local e dia da preferência dos mesmos, no prazo de quinze 

dias. O critério de escolha dos professores pesquisados foi estabelecido pela própria 

Pedagoga, uma vez que os questionários foram deixados com ela para posterior 

entrega. O mesmo procedimento e tempo de resposta foram possibilitados a ela. A 

pesquisa seguiu os procedimentos legais de oferecer aos participantes as 

informações contidas no termo de “Consentimento Livre e Esclarecido”, com o 

objetivo de esclarecer a utilização dos dados da pesquisa e então, formalizar a 

autorização de utilização das respostas ofertadas por meio da pesquisa. (Apêndice 

I). 

Para a análise dos dados, privilegiou-se a abordagem qualitativa, 

com ênfase na pesquisa documental, uma vez que foram analisadas as propostas, 

normas e regras contidas no PPP do Colégio, ou seja, análise da documentação 

com “[...] levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem [...]”. 

(MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 43) 

                                                 
9 Edital n.º 10/2007 – GS/SEED, que normatiza a “realização do Concurso Público para o provimento 
de vagas no Cargo de Professor Pedagogo”, apresenta em seu item 2.5 a “descrição das atividades 
do cargo”, cabendo a ele “Coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a efetivação do Projeto 
Político-Pedagógico [...] (PARANÁ, 2007) 
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Para Demo (2005, 113), dentre as metodologias utilizadas em 

investigações qualitativas é possível encontrar “[...] levantamentos feitos com 

questionários abertos ou diretamente gravados, análises de grupo, que, como 

vemos, abrigam horizontes bastante heterogêneos [...].” A partir da percepção do 

autor e por considerar a necessidade de investigar, os relatos de duas categorias de 

profissionais diferentes no Colégio: professores e a pedagoga, e pela dificuldade de 

conseguir um horário reservado com os professores individualmente, é que optou-se 

pela aplicação de questionários. 

 A Pedagoga é responsável pelas turmas de 2° ano do Ensino Médio 

do período matutino, possui formação específica, fazendo parte da Rede Estadual 

de Educação há cinco anos, atuando no Colégio pesquisado há um ano e três 

meses. 

No que se refere aos onze professores pesquisados: cinco são 

mulheres e seis são homens; três têm entre 20 e 30 anos; um tem entre 30 e 40 

anos; cinco têm entre 40 e 50 anos e dois têm entre 50 e 55 anos. A formação 

acadêmica varia entre graduados em: Geografia, Letras, Matemática, Física, 

História, Filosofia e Ciências. Apenas um dos professores não cursou 

especialização. Para identificá-los utilizaremos as siglas (P1 para professor (a) 1; P2 

para professor (a) 2, e assim sucessivamente).   

Posteriormente os dados encontrados foram examinados à luz da 

bibliografia estudada durante o decorrer da pesquisa, sendo possível a realização de 

algumas considerações que serão apresentadas a seguir.  
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4  RESULTADOS  

 

Até o presente momento procurou-se construir o referencial teórico 

dessa pesquisa apresentando autores que tratam tanto de temas vinculados a 

construção do Projeto Político-Pedagógico e sua importância para o trabalho 

desenvolvido dentro de uma instituição escolar, como também a necessidade de 

uma prática avaliativa coerente com o que é esboçado nesse documento. Além 

disso, foi apresentada a maneira como se procedeu a realização dessa pesquisa 

(procedimentos metodológicos), bem como se expôs os objetivos a serem 

alcançados, e a problemática levantada. A partir de todos esses levantamentos, a 

seguir apresentam-se os resultados obtidos pela pesquisa.  

 

4.1 PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO COLÉGIO  

 

 O referencial teórico apresentado neste estudo, principalmente em 

seu primeiro capítulo, reforça a ideia de que tudo o que for expresso no PPP do 

Colégio, deve estar de acordo com as reflexões realizadas pelo grupo que o 

constituiu (direção, docentes, discentes, funcionários, comunidade, familiares de 

alunos, etc.). Sendo assim, se faz necessário apresentar aqui os pressupostos 

teóricos assumidos pelo Colégio investigado, em relação a sua concepção de 

homem, sociedade e educação para posteriormente analisar se há articulação com 

as práticas educativas previstas no PPP e investigadas junto à pedagoga e aos 

professores do Colégio.  

 

4.1.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

  

4.1.1.1  Concepção de Homem e Sociedade 

 

Como vimos em Marques (1996) a escola está estreitamente 

relacionada com a sociedade da qual faz parte. Veiga (1998, p.19-20) ressalta que 

“[...] para sabermos que escolas precisamos construir, que cidadãos queremos 

formar, nós temos que saber para que sociedade estamos rumando”.  

Ao buscar a concepção de homem e sociedade no PPP do Colégio 

pesquisado, encontramos a seguinte definição: 
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A concepção de homem como um ser livre, capaz de autoconstruir, 
compreendido como um “ser-no-mundo”, comprometido com a 
construção de si mesmo (história individual), atuante e engajado na 
sociedade da qual participa (história social). O ser humano definido 
pela soma total de suas ações é, portanto, responsável por elas, pois 
sempre é possível escolher dentre as opções que lhe apresentem e 
agir em razão da escolha feita; assim sendo, é aquilo que faz. Essa 
concepção deve refletir na formulação dos objetivos, na metodologia 
e, sobretudo, na atividade do professor que desenvolve a prática 
pedagógica. (PPP, 2012, p.39-40) 

  

Observamos que na concepção conceituada no PPP, o homem é um 

ser histórico, responsável pela sua individualidade e também pela sociedade ao 

demonstrar seu engajamento e sua atuação na mesma. Por estas características, é 

possível estabelecer relação com a proposta da Pedagogia Histórico-Crítica, que 

valoriza os processos históricos, conforme esclarece Saviani (2002, p. 105), quando 

diz que: “Trata-se de uma concepção que, como o nome indica, procura se firmar 

sobre uma base histórica e historicizante.”  

A descrição de sociedade e de homem é equivalente à Tendência 

Transformadora descrita por Luckesi (1991), já mencionada neste trabalho, onde a 

educação é entendida como meio capaz promover mudanças no que se refere ao 

sistema capitalista que influencia todos os segmentos da sociedade.  

 Considerando esta concepção, faz-se necessário que a educação 

ofertada por meio das práticas educativas, promova os meios necessários para 

alcançar os objetivos a que se propõe.    

 

4.1.1.2 Concepção de educação 

 

De acordo com Turra (2000, p. 44) “A Educação não ocorre 

descontextualizada.” O meio sócio-cultural em que está inserida, acaba 

determinando sua natureza, assim como suas mudanças.  

No que tange a concepção de educação, encontramos na meta 

proposta pelo Colégio e exposta no PPP, a ideia de que:  

 

O Colégio [...] tem como objetivo uma prática educacional 
envolvente, em cujo processo a aprendizagem seja uma missão, a 
formação do cidadão seja o foco e a transformação da sociedade 
seja um ideal. Uma educação capaz de romper com as resistências 
que impedem o exercício da liberdade responsável, do pensamento, 
da criatividade, da participação, [...]. (PPP, 2012, p. 39) 
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Ao posicionar-se pela transformação da sociedade, torna-se 

evidente a linha pedagógica adotada pelo Colégio, que é a da Pedagogia Histórico-

Crítica. “Os defensores da proposta desejam a transformação da sociedade. Se este 

marco não está presente, não é da pedagogia histórico-crítica que se trata.” 

(SAVIANI, 2002, p. 87). Ainda, para este autor que embasa o pensamento da 

Pedagogia Histórico-Crítica, esta:  

  

[...] implica a clareza dos determinantes sociais da educação, a 
compreensão do grau em que as contradições da sociedade marcam 
a educação e, consequentemente, como é preciso se posicionar 
diante dessas contradições e desenredar a educação das visões 
ambíguas, para perceber claramente qual é a direção que cabe 
imprimir à questão educacional. (SAVIANI 2002, p. 103) 

 
 

A opção por esta concepção pedagógica é bastante compreensível, 

uma vez que o Colégio pesquisado faz parte da rede Estadual do Ensino do Paraná, 

e como pudemos perceber através do documento Diretrizes Curriculares Estaduais 

(PARANÁ, 2008), quando se refere à avaliação, a orientação é que a mesma norteie 

todo o processo educativo, inclusive a prática avaliativa. De acordo com a 

Introdução as Diretrizes Curriculares Estaduais, documento elaborado pela 

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná - SEED/PR, a Pedagogia 

Histórico-Crítica deverá nortear o processo educacional do Estado do Paraná.  

 

No bojo de nossa proposta está a defesa da escola pública 
paranaense. Uma escola que precisa, incansavelmente deixar clara 
sua função. Ao reafirmarmos o seu valor, apegamo-nos aos dizeres 
de Saviani, que afirma: “... o fundamental hoje no Brasil é garantir 
uma escola elementar que possibilite o acesso à cultura letrada para 
o conjunto da população. Logo, é importante envidar todos os 
esforços para a alfabetização, o domínio da língua vernácula, o 
mundo dos cálculos, os instrumentos de explicação científica estejam 
disponíveis para todos indistintamente. Portanto, aquele currículo 
básico da escola elementar (Português, Aritmética, História, 
Geografia e Ciências) é uma coisa que temos que recuperar e 
colocar como centro das nossas escolas, de modo a garantir, que 
todas as crianças, assimilem esses elementos, pois sem isso elas 
não se converterão em cidadãos com a possibilidade de participar 
dos destinos do país e interferir nas decisões e expressar seus 
interesses, seus pontos de vista.” (SAVIANI, 1986:82) Todos os 
envolvidos no processo educacional devem estar comprometidos 
com essa proposta e esse desafio, visto que é o resultado da 
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discussão de todos os profissionais da educação e indicam os rumos 
que neste momento se apresentam. (ARCO-VERDE, [2008?], p. 29) 
 

Também encontramos em todos os cadernos das Diretrizes 

Curriculares Estaduais, um capítulo denominado “A Educação Básica e a opção pelo 

Currículo Disciplinar”, no qual busca-se explicar o porquê da escolha de tal currículo. 

Neste capítulo, mais uma vez podemos identificar a escolha pela Pedagogia 

Histórico-Crítica como norteadora dos processos de ensino e aprendizagem no 

Estado do Paraná.  

 
Para as teorias críticas, nas quais estas diretrizes se fundamentam, o 
conceito de contextualização propicia a formação de sujeitos 
históricos – alunos e professores – que, ao se apropriarem do 
conhecimento, compreendem que as estruturas sociais são 
históricas, contraditórias e abertas. É na abordagem dos conteúdos e 
na escolha dos métodos de ensino advindo das disciplinas 
curriculares que as inconsistências  e as contradições presentes nas 
estruturas sociais são compreendidas. Essa compreensão se dá num 
processo de luta política em que estes sujeitos constroem sentidos 
múltiplos em relação a um objeto, a um acontecimento, a um 
significado  ou a um fenômeno. Assim, podem fazer escolhas e agir 
em favor de mudanças nas estruturas sociais. (PARANÁ, 2008, p. 
30) 
 

Ao posicionar-se por tal pedagogia, o Colégio demonstra coerência 

com a Legislação que embasa a educação no Estado do Paraná, assim como 

articula-se com a concepção de homem e sociedade descrita em seu PPP e ao tipo 

de educação que se pretende ofertar.  

 

4.1.1.3 Concepção de avaliação 

 

Ao se pensar em avaliação, é impossível não “[...] refletirmos sobre 

os referenciais teóricos que a constituem e o suporte da proposta pedagógica 

correspondente, auxiliando, assim, a teorizar a partir da ação-reflexão-ação.” 

(FARIA, 2000, p. 72) 

Ao buscarmos o conceito de avaliação no PPP, encontramos esta 

concepção: 

 
A avaliação está vinculada ao processo ensino aprendizagem, com a 
função de diagnosticar o nível de apropriação do conhecimento pelo 
aluno possibilitando a organização de ações necessárias para suprir 
as deficiências constatadas, seja na reorganização dos conteúdos, 
instrumentos avaliativos ou método de ensino. (PPP, 2012, p.335) 
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O texto do PPP complementa, que:  

 
A avaliação é realizada em função dos conteúdos, utilizando para 
isso, métodos e instrumentos diversificados, coerentes com as 
concepções e finalidades educativas expressas neste Projeto Político 
Pedagógico, sendo vedado submeter o aluno a uma única 
oportunidade e a um único instrumento de avaliação. (PPP, 2012, p. 
336). 

 

Neste tópico, ainda são descritos, quais seriam os instrumentos 

utilizados a fim de que o ato avaliativo se concretize de acordo com o que foi 

concebido:  

[...] instrumentos e técnicas diversificados, como testes de 
aproveitamento oral, provas objetivas e dissertativas, trabalhos em 
grupo e individual, seminários, debates, relatórios individuais, auto-
avaliação, exercícios, entre outros, de maneira a considerar as 
características individuais do aluno no conjunto dos componentes 
curriculares cursados, com preponderância dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos e relevância à atividade crítica, à capacidade 
de síntese e à elaboração pessoal, sobre a memorização. (PPP, 
2012, p. 336). 

 
Ao posicionar-se pela Pedagogia Histórico-Crítica, por meio da 

concepção de homem, sociedade e educação exposta no PPP, espera-se que a 

prática avaliativa corresponda às características da mesma e que esteja de acordo 

com o pensamento elaborado por Gasparin (2007), visto ser este o autor que 

fundamenta tal pedagogia. 

 De acordo com Gasparin (2007), a avaliação na perspectiva da 

Pedagogia Histórico-Crítica, não é um momento onde o aluno vai demonstrar que 

aprendeu o conteúdo para a “prova”, mas “[...] como expressão prática de que se 

apropriou de um conhecimento que se tornou um novo instrumento de compreensão 

da realidade e de transformação social.” (GASPARIN, 2007, p. 138) 

Ao analisarmos as propostas escritas no PPP do Colégio acerca da 

avaliação, percebemos que o conceito posto, relaciona-se a concepção que 

fundamenta a Pedagogia Histórico-Crítico e descritas anteriormente, uma vez que a 

entende como uma parte do processo de ensino-aprendizagem, tendo como base os 

conteúdos e com vistas a sanar as dificuldades de aprendizagem por meio da 

diversificação dos instrumentos avaliativos e das metodologias empregadas. 

Inclusive percebe-se o reconhecimento da necessária articulação entre as teorias 

concebidas pelo grupo e a prática avaliativa, quando afirmam: “A avaliação é 
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realizada em função dos conteúdos utilizando para isso, métodos e instrumentos 

diversificados, coerentes com as concepções e finalidades educativas expressas 

neste Projeto Político Pedagógico, [...]” (PPP, 2012, p. 336).  

Ao privilegiar em seu PPP os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, assim como coibir que o aluno seja avaliado num único momento e por 

meio de um único instrumento de avaliação, é possível perceber a presença de 

algumas das orientações expostas nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 

(PARANÁ, 2008) no que diz respeito à avaliação e que consideram a Pedagogia 

Histórico-Crítica como base teórica a ser seguida. Para este documento a formação 

de sujeitos deve ser feita de modo que estes “[...] construam sentidos para o mundo, 

que compreendam criticamente o contexto social e histórico de que são frutos e que, 

pelo acesso ao conhecimento, sejam capazes de uma inserção cidadã e 

transformadora na sociedade.” 

 

4.2 PRÁTICA AVALIATIVA DO COLÉGIO 

 

Neste momento serão apresentados os dados obtidos por meio dos 

questionários aplicados à pedagoga e aos professores, a fim de identificar a prática 

e as concepções de avaliação, relatadas por estes profissionais na respectiva do 

Colégio.  

 Os dados apresentados trazem subsídios para o confronto entre a 

concepção filosófica esboçada no PPP e a prática avaliativa desenvolvida pelos 

professores objetivo principal desta pesquisa. A seguir, apresenta-se o quadro com 

as perguntas aplicadas à pedagoga do Colégio e aos professores com as 

respectivas respostas. 

 

4.2.1 Questionário aplicado à Pedagoga 
  

Os questionamentos feitos para a Pedagoga do Colégio e suas 

respectivas respostas se encontram no Apêndice II desta pesquisa.  

Com o intuito de averiguar qual era o entendimento da Pedagoga em 

relação a concepção de avaliação descrita no PPP do Colégio, foi lhe perguntado: 

“Como a avaliação é entendida pelo Colégio?” Com base em sua resposta, foi 

possível observar que, embora ela não tenha participado efetivamente da 
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elaboração do PPP do Colégio, visto estar atuando há apenas um ano e três meses 

na instituição pesquisada, a concepção de avaliação apontada por ela segue a 

mesma esboçada no PPP. Para a Pedagoga a avaliação proposta pelo Colégio: 

 

[...] tem como principal função auxiliar no acompanhamento do 
processo ensino-aprendizagem, quando o professor poderá estar 
verificando cada etapa da construção do conhecimento do educando, 
e assim organizar os procedimentos didáticos diversificados, 
evitando o julgamento apenas num determinado momento. 

 

A concepção apresentada pela Pedagoga faz menção à modalidade 

formativa de avaliação, uma vez que a mesma se refere a terminologias como: 

“contínua, cumulativa e processual”. Diz também, que se deve considerar os 

“resultados obtidos durante o período letivo [...]”. Ainda para a Pedagoga, a 

avaliação faz parte do processo de ensino aprendizagem, conduzindo o professor a 

refletir sobre sua prática e reorganizando-a de acordo com os resultados 

apresentados.   

As perguntas quatro e cinco (Apêndice II) foram incluídas no 

questionário com o objetivo de conhecer a maneira como os professores são 

orientados acerca da concepção avaliativa adotada pelo Colégio e a existência de 

orientações pedagógicas no sentido de prepará-los para o desenvolvimento do 

processo avaliativo.  

Para estas questões, a Pedagoga diz que, às orientações e 

informações quanto à forma de avaliar são fornecidas por ela, no momento em que 

os professores assumem suas disciplinas e ocorrendo de forma individual. São 

desenvolvidos momentos de estudos coletivos, por meio de encontros pedagógicos  

que são previstos no  calendário escolar, abordando temas previamente 

estabelecidos, por meio de materiais enviados pela Secretaria de Educação , entre 

eles, também se discute a avaliação da aprendizagem. Por meio das respostas 

fornecidas pela Pedagoga, no que se refere às perguntas seis, sete e oito (Apêndice 

II) é possível observar  que existe a preocupação em acompanhar de que forma é 

realizada a avaliação e quais são os instrumentos avaliativos utilizados pelos 

professores, sendo que sempre quando  necessário,  segundo a Pedagoga, são 

realizadas orientações com base nas Diretrizes Curriculares para a Educação 

Básica do Paraná (PARANÁ, 2008) e que fundamentam as bases teóricas do PPP 

do Colégio. 
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Um dado interessante apontado pela Pedagoga e que chama a 

atenção, se refere à distribuição de pontuações realizadas durante o processo 

avaliativo. Embora na fala da Pedagoga fique evidente a preocupação em retomar 

os conteúdos não assimilados durante o processo de ensino-aprendizagem por meio 

da recuperação de conteúdos, observamos que no que tange a pontuação, 

prevalecem os aspectos quantitativos sobre os qualitativos, uma vez que se opta 

pela maior nota não importando se a “recuperação” aconteceu de fato em termos de 

conteúdos.  

Os dados apresentados até o momento foram coletados a partir do 

questionário aplicado à Pedagoga do Colégio. A seguir, são apresentadas as 

respostas dos professores em relação às perguntas contidas no questionário 

(Apêndice III) disponibilizado a eles no Colégio. O objetivo foi o de coletar 

informações quanto a percepção dos professores sobre o conceito de avaliação e 

também em relação as ações promovidas pelo Colégio, no sentido de oferecer 

orientações e aprofundamento teórico para o desenvolvimento de um processo 

avaliativo condizente com a proposta pedagógica expressa no PPP.  

 

4.2.2 Questionário aplicado aos professores 

 

 A primeira pergunta feita aos professores pelo questionário 

aberto se refere: Qual é a sua definição de avaliação? Em suas respostas 

(Apêndice IV), os professores pesquisados demonstraram o entendimento de que a 

avaliação é um processo contínuo, pautado na verificação da compreensão dos 

alunos em relação aos conteúdos, onde se busca acompanhar seu desenvolvimento 

e consequentemente os avanços em sua  aprendizagem.  

 Dos onze professores, três deles declaram a necessidade de 

rever práticas pedagógicas, de inserir mudanças metodológicas e de se retomar 

pontos não compreendidos durante o processo de ensino e aprendizagem. Este tipo 

de pensamento parece demonstrar que existe uma compreensão, por parte destes 

profissionais de que a avaliação também se constitui num momento de reflexão de 

sua própria prática.  

 Tais ideias acerca da avaliação e que são apontadas 

anteriormente, articulam-se ao que é esboçado pelo PPP do Colégio. No entanto, é 

possível perceber, por meio da fala de P1 que, ainda se faz presente a ideia de que, 
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a avaliação serve como forma de mensurar a aprendizagem do aluno, uma vez que 

ao se referir a avaliação este a conceitua como “O uso de diversas ferramentas para 

mensurar o nível de apreensão dos educandos.” Tal concepção sobre a avaliação é 

incoerente ao que está proposto no PPP do Colégio.  

Na segunda questão (Apêndice V) que trata de investigar se as 

concepções avaliativas são discutidas nas reuniões pedagógicas ou grupos de 

estudo, dentre os professores pesquisados, apenas um deles diz ainda não ter 

participado das reuniões pedagógicas. Todos os outros professores afirmam que as 

concepções avaliativas são discutidas nas reuniões pedagógicas e segundo P5, 

inclusive nos conselhos de classe. Essas informações vêm ratificar a resposta 

fornecida pela Pedagoga na mesma questão.  

Estes professores ressaltam a importância do aprofundamento da 

discussão deste tema, uma vez que apontam que há professores com “[...] 

dificuldades em mudar suas práticas avaliativas.” (P1) e que a mesma levaria a uma 

consequente reflexão sobre o tema.  

Ainda, P8 demonstra por meio de sua resposta, que não sente 

segurança quanto ao domínio dos conceitos, mesmo por parte dos profissionais que 

conduzem as reuniões pedagógicas. Para tal professor, “As discussões são sempre 

de ordem teórica, transmitida muitas vezes por pedagogas, que nem mesmo elas 

sabem muito bem os conceitos a serem difundidos.” 

Observamos que a temática gera divergências e que, segundo os 

professores, o debate ainda é superficial. No entendimento de P3, isso se deve à 

autonomia limitada do Colégio, que mantém suas decisões e discussões 

condicionadas ao material já selecionado e enviado pelo Estado para tais encontros. 

Ao definir os temas das reuniões pedagógicas, de certa forma o 

Estado limita a autonomia do Colégio quanto à escolha dos mesmos. Estes 

poderiam ser feitos conforme o interesse e a necessidade percebida pela equipe 

pedagógica e pelos professores. O corpo docente e a equipe pedagógica,  

participam diretamente do processo de ensino-aprendizagem e percebem 

dificuldades específicas que merecem a atenção dos envolvidos na escola. 

Encontra-se aqui uma questão que merece uma atenção especial. 

Se por um lado a escola deve ser autônoma, por outro também é preciso realizar 

orientações aos professores, no sentido de lhes oferecer formação continuada. 

Assim os encontros pedagógicos são bons momentos para este trabalho. Talvez, um 
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caminho a ser seguido, seja o de oferecer momentos em que a instituição trabalhe 

com temas a sua escolha e outros, em que o Estado utilize este tempo para fornecer 

orientações necessárias quanto ao processo pedagógico.  Também é possível levar 

em consideração, a realização de um estudo dos materiais enviados pelo Estado e 

adaptado às necessidades da escola que poderia promover uma reflexão sobre as 

concepções e práticas avaliativas desenvolvidas pelos professores.  

A terceira questão (Apêndice VI) busca investigar se os 

professores conhecem a concepção avaliativa que é adotada pelo Colégio 

estudado. Sobre ela, foi possível perceber que apesar da temática sobre 

concepções avaliativas fazer parte das discussões em reuniões pedagógicas e no 

Conselho de Classe do Colégio, observa-se por meio dos dados fornecidos, que 

alguns professores apresentam certas dificuldades em definir a concepção de 

avaliação adotada pelo Colégio, inclusive alguns apresentam os instrumentos 

avaliativos como sinônimos de avaliação.  

Sabe-se que, embora os instrumentos avaliativos se projetem dentro 

de uma determinada concepção de avaliação, eles não a constituem como um todo, 

visto que uma concepção de avaliação engloba muitos outros aspectos, além das 

ferramentas utilizadas para se avaliar. Uma concepção de avaliação precisa de 

bases filosóficas, psicológicas, entre outras para se firmar em sua totalidade. 

Enricone (2000, p. 30) diz que “Existe uma relação entre as tendências da educação 

e a avaliação da aprendizagem. As tendências têm alicerces filosóficos, 

psicológicos, sociológicos, que se refletem de maneira implícita na ação 

pedagógica.” 

 Palavras como “contínua”, “processo”, “qualitativa” são citadas em 

várias das respostas. Estas remetem a uma ligação implícita entre a concepção de 

avaliação que os professores acreditam ser adotada pelo estabelecimento de ensino 

e a avaliação formativa.  

 Um professor, P6, faz menção aos termos “teoria Histórico Crítico 

Social dos Conteúdos”, indicando um entendimento de que eles representam a 

concepção pedagógica que norteia as ações do PPP.  Aqui é possível perceber uma 

confusão em relação à nomenclatura apresentada pelo professor. Apenas a título de 

esclarecimento e não no sentido de aprofundar a discussão sobre o assunto, no final 

da Década de 1970, um grupo de filósofos e pedagogos da escola Progressista no 

Brasil, fez uma revisão de nossa educação e neste período elaboraram uma teoria 
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que recebeu várias denominações, entre elas estão a Pedagogia Histórico Crítica, 

assim denominada por Saviani (2008) e a Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos, 

de Libâneo (1985) que segundo o próprio autor “surgiu como uma versão da 

Pedagogia Histórico Crítica, voltada para a Didática” e apresentada em seu livro 

Democratização da Escola Pública.  

Outro ponto a ser notado está na resposta à primeira questão, de 

P10, quando lhe é solicitado que defina o seu entendimento sobre avaliação este diz 

que esta é “[...] uma forma de verificar a aprendizagem dos alunos, para retomar os 

pontos não compreendidos.” Porém, confrontada com a resposta da questão 2 nota-

se que o entendimento do professor quanto a concepção de avaliação do Colégio é 

diferente, uma vez que sua resposta é a seguinte: “Como método de medir o nível 

de aprendizagem dos alunos.” Diante dessa afirmação percebemos uma concepção 

de avaliação voltada a quantificação. Isso contradiz a orientação das Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná e do próprio PPP do Colégio no que se refere a 

avaliação.  

Nesta mesma linha de pensamento, P11 relata que embora a 

concepção de avaliação esteja voltada aos aspectos qualitativos, o professor em 

questão relata que “[...] as demais concepções também aparecem.” P2 e P4 

lembram que a avaliação deve ser um processo contínuo e acrescentam a sua 

resposta o caráter somatório de avaliação.  

Como é possível observar, encontramos coerências e incoerências 

acerca da concepção de avaliação descrita no PPP do Colégio e aquela relatada 

pelos professores do mesmo. Esta constatação nos leva a indagar se as 

incoerências dizem respeito à falta de clareza do que seria a concepção de 

avaliação ou se os professores desconhecem a proposta adotada pelo Colégio. 

Sobre este fato, Luckesi (2011, p. 276) alerta que: 

 

[...] a prática da avaliação da aprendizagem exige a presença da 
teoria que deu forma ao projeto pedagógico e a referência inequívoca 
a ela. Sem essa condição prévia, o avaliador estará agindo de forma 
livre, independente e arbitrária em relação à teoria pedagógica que 
deu forma ao ensino-aprendizagem, que em si, é contraditório e 
negativo, visto que a avaliação da aprendizagem é um componente 
do ato pedagógico e assim, para ser coerente e suficientemente 
adequada, deve estar alinhada com ele. 
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De acordo com Luckesi (2011), a presente falta de clareza sobre a 

concepção avaliativa adotada pelo Colégio, pode tornar todas as ações 

pedagógicas, inclusive a prática avaliativa, baseadas em práticas do senso comum. 

Na pergunta quatro (Apêndice VII) que investiga em que momento 

o professor avalia seus alunos, todos os professores afirmam que a avaliação 

ocorre concomitantemente com o processo de ensino aprendizagem, porém 

observa-se divergência especificamente entre as respostas de dois professores, 

onde P10 diz que avalia durante todo o processo, mas não atribui nota neste 

período, criando “um momento” específico para tal. Já P11, demonstra preocupar-se 

mais em rever suas práticas em relação à atribuição de notas, demonstrando maior 

importância ao processo e não ao resultado. P5 também reconhece a avaliação 

como uma ferramenta capaz de fornecer subsídios sobre a aprendizagem dos 

alunos para uma possível intervenção no sentido de sanar as dificuldades 

apresentadas.  

Segundo Esteban (1999, p. 24) a avaliação entendida como: 

 

[...] um processo de reflexão sobre e para a ação contribui para que o 
professor se torne cada vez mais capaz de recolher indícios, de 
atingir níveis de complexidade na interpretação de seus significados, 
e de incorporá-los como eventos relevantes para a dinâmica 
ensino/aprendizagem.  

 
Nesta compreensão de avaliação, o professor ao investigar, “[...] 

refina seus sentidos e exercita/desenvolve diversos conhecimentos com o objetivo 

de agir conforme as necessidades de seus alunos, individual e coletivamente 

considerados.” (ESTEBAN, 1999, p. 24), agregando qualidade ao processo de 

aprendizagem. 

Por fim, a última pergunta (Apêndice VIII) procura investigar quais 

instrumentos avaliativos foram utilizados pelo professor no bimestre corrente 

para avaliar seus alunos. Nesta questão foi possível perceber que a “prova” não é 

o único instrumento avaliativo utilizado nas práticas avaliativas descritas pelos 

professores do Colégio, sendo que todos se utilizam de pelo menos três ou mais 

instrumentos. 

As provas quando utilizadas, segundo os relatos de alguns 

professores (P1, P5, P8) procuram trazer questões abertas e objetivas. Debates, 

trabalhos individuais e em grupos, prova oral, discussões, questionamentos, tarefas, 
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atividades em sala, produção de textos, questionários, seminários e testes, são os 

instrumentos avaliativos citados que se fazem presentes nas práticas realizadas 

pelos professores do Colégio. Porém, ressaltamos como é possível observar, nem 

todos se fazem presentes em todas as práticas dos professores, sendo que cada um 

deles elege quais deles utilizará.  

Encontramos variações nos instrumentos utilizados e, em alguns 

casos, especificidade nos mesmos, no sentido do professor verificar a aprendizagem 

considerando os objetivos específicos próprios à sua área de conhecimento, como 

por exemplo: P1 que se utiliza de vídeos, P2 “Trabalhos escritos de construção de 

contos, gravação dos contos em CDs, [...]”, P4 “[...] avaliação escrita (teoria e 

cálculos); trabalho prático.” P5 “[...] com audição de músicas, verificação de 

acontecimentos reais, leitura de poemas e obras de arte para interpretação crítica, 

discussão de textos jornalísticos e provas objetiva e discursiva.”, P7 “[...] leitura e 

interpretação de texto.”.  

Esta necessidade dos professores em buscar instrumentos que 

realmente dimensionem a aprendizagem dos alunos de acordo com a ação 

pedagógica que os orientou, corresponde ao que Luckesi (2011, p. 275) diz: “[...] ao 

elaborar um instrumento de coleta de dados para a avaliação da aprendizagem, 

caberá ao avaliador ter claro quais dados precisará coletar, tendo em vista a teoria 

que orientou a ação pedagógica a ser avaliada.”  

Os instrumentos utilizados pelos professores correspondem aos 

instrumentos mencionados no PPP do Colégio e também aos citados por Gasparin 

(2007), ao que atenderia a uma prática avaliativa coerente com a Pedagogia 

Histórico-Crítica. Conclui-se assim, que a prática avaliativa, em termos 

instrumentais, se articula com o referencial teórico que fundamenta o PPP do 

Colégio.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo deste trabalho foi o de descobrir se a prática avaliativa 

realizada no Colégio investigado, acontece a partir dos pressupostos teóricos que a 

embasam, considerando as ideias expostas na proposta do PPP do mesmo. Para 

isso, foi analisado o quê os professores e a pedagoga do Colégio, que são os 

profissionais diretamente envolvidos com a prática educativa, pensam sobre a 

avaliação e por meio de seus relatos, verificar como se materializa o processo 

avaliativo no cotidiano escolar.   

Considerando o referencial teórico utilizado para fundamentar esta 

pesquisa, concluímos que a elaboração de um PPP exige uma real participação de 

todos os envolvidos com o processo educativo para que o compromisso educacional 

seja assumido por todos. Sendo necessária também, uma profunda e consciente 

definição dos pressupostos teóricos que nortearão a prática pedagógica, uma vez 

que estes fornecerão sustentação teórica necessária para alcançar os objetivos a 

que nos propomos ao projetarmos nossos ideais de homem, sociedade e educação.  

Sem a participação dos interessados no aperfeiçoamento e 

qualidade educacional dos alunos e sem a consequente conscientização em relação 

aos pressupostos teóricos e aos objetivos traçados, a prática educativa corre o risco 

de tornar-se “um fazer” sem saber para quem e para quê.  

As informações coletadas nos possibilitam dizer que no Colégio 

pesquisado, no momento da construção de seu PPP, existiu uma preocupação em 

definir os conceitos de homem, sociedade, educação e consequentemente de 

avaliação, que se pretendia desenvolver, de modo que estes estivessem todos 

articulados com a linha pedagógica definida. 

Houve também a preocupação de que a linha pedagógica se fizesse 

presente na prática educativa do Colégio, sendo as concepções avaliativas 

discutidas por meio de práticas pedagógicas, reuniões e conselho de classe. Isto é 

perseguido também por meio de acompanhamento e orientação da Pedagoga ao 

trabalho dos professores. 

Foi possível observar que há interesse por parte dos professores em 

realmente discutir e aprofundar o debate acerca da avaliação da aprendizagem, uma 

vez que a temática ainda gera divergências e a dificuldade na mudança de postura 

em relação à prática avaliativa também necessita ser superada. 
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Mesmo com os pressupostos bem articulados entre si, o esforço da 

Pedagoga em divulgar e discutir tais direcionamentos pedagógicos e os professores 

demonstrarem interesse em discutir sobre as práticas avaliativas, foi possível 

perceber que a concepção teórica, especialmente no que se refere à avaliação, não 

se faz clara a todos. Apesar de, nas respostas fornecidas pelos professores 

existirem elementos que dizem respeito à concepção avaliativa adotada pelo Colégio 

e descrita no PPP, não há um consenso ao definir tal concepção, havendo até 

mesmo disparidade entre o que o professor conceitua como sendo avaliação e o que 

diz acreditar ser a concepção adotada pelo estabelecimento. Por isso, a importância 

da construção coletiva e consciente do PPP, para que a prática também seja 

consciente, assim como a necessidade de um estudo contínuo por parte dos 

professores, que promova uma compreensão aprofundada dos alunos com quem 

irão desenvolver suas atividades, da escola onde atua, dos pressupostos teóricos 

postos para fundamentar suas ações, de si próprio (crenças e valores) e mais ainda 

da influência e consequência da sua prática profissional.  

Em contrapartida, é possível perceber nos relatos que o conceito de 

avaliação não se encontra atrelado à mera mensuração de conhecimento. O 

conceito de avaliação apareceu como elemento componente da prática pedagógica, 

servindo como ferramenta auxiliar do professor para avaliar não só a aprendizagem 

do aluno, mas também de seu trabalho. Neste caso, os professores se propõem a 

rever suas práticas e também a modificá-las. 

 Os instrumentos relacionados pelos professores como presentes 

em sua prática avaliativa apresentam-se coerentes com o que é proposto no PPP e 

em alguns casos, os professores relataram buscar formas diferenciadas para avaliar. 

A prova que frequentemente vem sendo utilizada como único instrumento de 

avaliação, neste caso mostrou-se, apenas um dos muitos instrumentos utilizados 

para auxiliar na verificação do processo de ensino aprendizagem. Porém temos 

consciência que apenas a descrição dos instrumentos utilizados não dimensiona e 

retrata fielmente o que acontece dentro da sala de aula. Para tal, seria necessária 

uma pesquisa que acompanhasse a prática avaliativa in loco, observando como esta 

é conduzida pelo professor e como os alunos percebem a mesma.  

A pesquisa nos mostra que já se reconhece a importância do PPP 

enquanto elemento articulador de todas as práticas pedagógicas e a consequente 

preocupação em transformar as projeções nele expostas em ações concretas. No 
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entanto, ainda é possível perceber uma certa falta de clareza em relação a 

compreensão da concepção de avaliação. Isso acontece talvez, pelo fato de nem 

todos os professores terem tido a oportunidade de participar da elaboração do PPP 

ou pelo pouco tempo de serviço no Colégio. Esses aspectos tornam a construção ou 

o estudo coletivo e aprofundado do mesmo, em uma meta a ser ainda alcançada. 

Concluímos com as palavras de Resende (1996, p.92) quando 

afirma que um PPP construído coletivamente poderá permitir que “[...] seus 

integrantes tenham consciência de seu caminhar, interfiram em seus limites, 

aproveitem melhor as potencialidades e equacionem de maneira coerente as 

dificuldades identificadas.” 
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Apêndice I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Prezado(a) Senhor(a) 

Estamos realizando uma pesquisa para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do 
Curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina. Através desta pretendemos investigar 
informações referentes as práticas avaliativas. Com o objetivo de realizar a pesquisa será necessário 
conhecer documentos referentes ao assunto, tais como: Regimento; Projeto Político Pedagógico; 
Instrumentos Avaliativos e buscar informações junto aos professores, por meio de entrevista ou 
questionário. 

Devido à preocupação ética e buscando dar mais significado e valor aos dados coletados 
pela pesquisa, necessitamos que os contribuintes assinem o termo de consentimento. Garantimos o 
anonimato das pessoas envolvidas, bem como o uso das informações para fins exclusivamente 
acadêmicos. Trata-se de uma monografia para conclusão do curso, desenvolvida por JOSIANE 
FERREIRA RAIMUNDO orientada pela Profª. Me. Mônica Ap. Rodrigues Luppi, docente do Curso de 
Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina.  

Garantimos que a qualquer momento da realização desse estudo o participante/pesquisado 
poderá receber esclarecimentos adicionais que julgar necessários. Qualquer participante poderá recusar-
se a participar ou retirar-se da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo de penalidade, 
constrangimento ou prejuízo aos mesmos. O sigilo das informações será preservado através de 
adequada codificação dos instrumentos de coleta de dados. Especificamente, nenhum nome, 
identificação de pessoas ou de locais interessa a esse estudo. Todos os registros efetuados no decorrer 
desta investigação científica serão usados para fins acadêmico-científicos e inutilizados após a fase de 
análise dos dados e apresentação dos resultados finais na forma de monografia ou artigo científico. 

 
Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine este 

“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. Desde já agradecemos sua 
colaboração e fica aqui o compromisso de notificação do andamento e envio dos resultados desta 
pesquisa. 

 
                 Josiane Ferreira Raimundo 
                    Pesquisadora 

                Curso de Pedagogia UEL 

 
 
 

Profª. Me. Mônica Ap. Rodrigues Luppi 
                Orientadora 
                      UEL 

Eu, ____________________________________________________________, assino o termo de 
consentimento, após esclarecimento e concordância com os objetivos e condições da realização da 
pesquisa “TÍTULO DA PESQUISA, permitindo, também, que os resultados gerais deste estudo sejam 
divulgados sem a menção dos nomes dos pesquisados. 

Londrina, _____ de ______________ de 2012.  
 Assinatura do Pesquisado/da Pesquisada 

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com as responsáveis pelo estudo:  
e-mail:  wraymond@bol.com.br 
Aluna:  Josiane  F. Raimundo     e-mail: wraymond@bol.com.br 
Professora: Mônica Luppi e-mail: monica@luppi.com.br 
Departamento de Educação/ Curso de Pedagogia: 3348 4338 
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Apêndice II – Questionário aplicado à Pedagoga 

 

1) Há quanto tempo desempenha a função de pedagoga nesta 

instituição? 

Estou na rede estadual de educação há 5 anos, desempenhando a função de 
pedagoga nesse Colégio há 1 ano e três meses. 
2) Participou da elaboração ou realimentação da Proposta Política 
Pedagógica? 
Durante esse tempo de atuação não houve realimentação do P.P.P. no Ensino 
Médio, segmento pelo qual atuo nessa instituição 
3) Como a avaliação é entendida pelo colégio? 

A avaliação é contínua, cumulativa e processual e considera os resultados 
obtidos durante todo o período letivo, num processo contínuo cujo resultado 
final venha a incorporá-los, expressando a totalidade do aproveitamento 
escolar, tomado na sua melhor forma tem como principal função auxiliar no 
acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, quando o professor 
poderá estar verificando cada etapa da construção do conhecimento do 
educando, e assim organizar os procedimentos didáticos diversificados, 
evitando o julgamento apenas num determinado momento. 
Nesta perspectiva de avaliação, é obrigatório a retomada dos conteúdos não 
assimilados, ou seja, a recuperação de estudos, constituindo-se um direito dos 
alunos, independentemente do nível de apropriação dos conhecimentos 
básicos e, aproveitamento dos resultados mais vantajosos para o aluno. A 
recuperação de estudos dar-se-á de forma permanente e concomitante ao 
processo ensino e aprendizagem e será organizada com atividades 
significativas, por meio de procedimentos didático-metodológicos 
diversificados. A proposta de recuperação de estudos deverá indicar a área de 
estudos e os conteúdos da disciplina e respectivo registro no Livro de Registro 
de Classe. Os resultados da recuperação serão incorporados às avaliações 
efetuadas durante o período letivo, constituindo-se em mais um componente 
do aproveitamento escolar, sendo obrigatória sua anotação no Livro Registro 
de Classe. 
4) Como os professores tomam conhecimento acerca da concepção 
avaliativa adotada pelo Colégio?  
No momento que o professor assume a disciplina no Colégio ele é orientado 
pela pedagoga acerca do processo avaliativo, as especificidades do 
estabelecimento e a forma do registro no livro. 
5) Existe alguma prática pedagógica que prevê esta orientação? 
No Calendário Escolar é previsto dois momentos para Prática Pedagógica, 
onde aborda temas específicos da organização do trabalho escolar, tais como: 
plano de trabalho docente (avaliação, metodologia), e outros assuntos 
pertinentes a realidade escolar. 
6) Existe acompanhamento acerca dos instrumentos avaliativos 
utilizados pelos professores?  
Sim, todo o processo ensino-aprendizagem é acompanhado pela equipe 
pedagógica. 
7) De que forma acontece este acompanhamento? 
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Após as orientações necessárias é verificada a coerência entre o plano de 
trabalho docente (baseadas nas diretrizes curriculares), assim como o 
processo avaliativo.  
8) O que deve ser considerado? 
O professor tem autonomia para realizar a distribuição da pontuação nas 
avaliações entre (provas escritas, trabalhos de pesquisas, atividades 
realizadas em sala) e a prova de recuperação com pontuação de (10,0 pontos 
em caráter substitutivo, prevalecendo a maior nota). 
9) Há alguma intervenção por parte do pedagogo no sentido de orientar 
os professores na elaboração de suas provas ou no desenvolvimento 
das práticas avaliativas? Em que sentido? 
 
Resposta idem a questão 07. 
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Apêndice III - Questionário aplicado aos Professores 
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Apêndice IV -  Questão 1  

 

Qual sua definição de avaliação? 

P1 “O uso de diversas ferramentas para mensurar o nível de apreensão dos 
educandos”. 
P2 “Avaliação é uma análise dos avanços na aprendizagem frente às ações 
realizadas no decorrer de um período.” 
P3 “É uma forma de verificar quais conteúdos foram assimiladas pelo aluno, 
mas o processo deve ser contínuo e tem que ser feito de várias formas, 
diversificadas pois cada aluno tem uma maneira diferente de aprender.” 
P4 “Uma forma de acompanhar o desenvolvimento do aluno; avaliar meu 
trabalho, não só quantitativa mas qualitativa.” 
P5 “Verificação do processo de aprendizagem, buscando a valorização de 
atividades onde se faz necessário ao aluno interpretação, correlação, 
autonomia de reflexão, criticidade e entendimento aplicado dos 
conhecimentos. Portanto sendo formativa, visualiza e verifica o aluno durante 
o decorrer do curso no desenvolver dos conteúdos que se dá durante o 
processo de instrução, visando a recuperação de equívocos na 
aprendizagem.” 
P6 “É um processo de reflexão onde podemos observar o que foi apropriado 
pelo aluno servindo como feedback para os trabalhos desenvolvidos.” 
P7 “É um processo natural que acontece para que o professor tenha uma 
noção dos conteúdos assimilados pelos alunos, bem como saber se as 
metodologias de ensino adotadas por ele estão surtindo efeito na 
aprendizagem dos alunos.” 
P8 “É uma maneira de acompanhar o processo de aprendizagem dos 
educandos, para auxiliar a todos no desenvolvimento dos educandos.” 
P9 “Avaliação é verificar o aprendizado do aluno num processo contínuo, 
cumulativo, diagnóstica através de provas escritas, trabalhos individuais e em 
grupos, tarefas e atividades.” 
P10 “Avaliação é uma forma de verificar a aprendizagem dos alunos, para 
retomar os pontos não compreendidos.” 
P11 “A avaliação como parte do processo de ensino e aprendizagem serve 
para identificar a aprendizagem, e também para rever as práticas pedagógicas 
se há necessidade de mudanças metodológicas.” 
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Apêndice V - Questão 2  

 

As concepções avaliativas são discutidas nas reuniões pedagógicas ou 
grupos de estudo? 

P1 “Sim mas de maneira superficial, pois ainda temos muitos professores com 
muitas dificuldades em mudar suas práticas avaliativas. Acredito que seja fruto de 
discussões mais aprofundados.” 
P2 “Sim.” 
P3 “Sim, muito pouco e mal estruturada, pois o Estado envia textos que devem ser 
discutidos em grupos dificultando a “autonomia” que deveria haver no 
estabelecimento de ensino.” 
P4 “ Sim em todos os encontros” 
P5 “Sim, como também nos conselhos de classe, onde trocamos informações, 
técnicas e aprendizados entre professores e equipe pedagógica.” 
P6 “Sempre que possível são realizados debates sobre as concepções avaliativas e 
o processo de avaliação.” 
P7 “Sim.” 
P8 “As discussões são sempre de ordem teórica, transmitida muitas vezes por 
pedagogas, que nem mesmo elas sabem muito bem os conceitos a serem 
difundidos.” 
P9 “Sim e há muitas divergências a respeito desse assunto.” 
P10 “Por ser temporário no estabelecimento de ensino, não participei de reunião 
pedagógicas e grupos de estudo.” 
P11 “Sim apesar das divergências penso que esse momento leva a reflexões.” 
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Apêndice VI - Questão 3  

 

Qual a concepção de avaliação que é adotada por este estabelecimento 

de ensino? 

P1 “Avaliação contínua, que possa atender as especificidades dos alunos.” 

P2 “Avaliação diagnóstica. Avaliação somativa. Recuperação paralela.” 
P3 “Contínua, formativa.” 

P4 “Que ela seja um processo contínuo e somatório; avalie o aluno como um 

todo.” 

P5 “Provas, trabalhos, pesquisas, atividades discursivas, orais, objetivas. Uma 
verificação do processo de aprendizagem.” 
P6 “Histórico crítico social dos conteúdos.” 

P7 “Que a avaliação não deve ser somente da realização da prova e testes, 
mas um processo contínuo e que ocorre dia após dia, visando a correção de 
erros e encaminhando o aluno para aquisição dos objetivos previstos.” 
P8 “Acredito que muitos ainda pensam que a avaliação é algo para punir. A 
palavra PROVA, gera em muitos traumas inúmeros. 
P9  “A mesma.”  

P10 “Como método de medir o nível de aprendizagem dos alunos.” 

P11 “Está voltada para a avaliação qualitativa, porém as demais concepções 
também aparecem.” 
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Apêndice VII - Questão 4 

 

Em que momento você avalia seus alunos: durante todo o processo ensino 
aprendizagem ou somente no final de um bimestre? 

P1 “Durante todo o processo. Geralmente pontuo onde os alunos serão avaliados.” 
P2 “Durante todo o processo.” 
P3 “Durante o bimestre inteiro e a avaliação é contínua.” 
P4 “Em todos os momentos; nos exercícios em sala, na participação oral durante as 
aulas a avaliação é contínua.” 
P5 “Processual, onde no final do bimestre também há avaliações como em todo 
período bimestral, mas com preferências no processo de ensino aprendizagem, pois 
há mais tempo para o aluno e professor diagnosticar os equívocos.” 
P6 “Durante todo o processo ensino aprendizagem.” 
P7 “Durante todo o processo de ensino-aprendizagem.” 
P8 “Eu pratico 7 ou mais avaliações espalhadas pelas 8 semanas do bimestre.” 
P9 “Durante o processo ensino aprendizagem através de atividades/trabalhos.” 
P10 “A avaliação da aprendizagem se dá durante todo o processo, por meio de 
questionamento e debates realizados durantes as aulas. Porém para aferir nota é 
realizado provas e trabalhos.” 
P11 “Como já defini inicialmente, ela não tem um fim em si mesma e serve para que 
eu reveja minhas práticas pedagógicas.” 
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Apêndice VIII - Questão 5 

 

Quais instrumentos avaliativos você utilizou neste bimestre para avaliar seus 
alunos? 

P1 “Trabalho de campo, debate, avaliação objetiva e dissertativa, vídeos.” 
P2 “Trabalhos escritos de construção de contos, gravação dos contos em CDs, 
provas escritas sobre conteúdos trabalhados no período.” 
P3 “Provas. Trabalhos individuais e grupos, questionamento dentro da sala durante 
a aula.” 
P4 “Teste escrito, apresentação de trabalhos e avaliação escrita (teoria e cálculos); 
trabalho prático.” 
P5 “Atividades reflexivas e de correlação em sua maioria; com audição de músicas, 
verificação de acontecimentos reais, leitura de poemas e obras de arte para 
interpretação crítica, discussão de textos jornalísticos e provas objetiva e 
discursiva.” 
P6 “Enquanto estava em sala de aula foram utilizados produção de texto, 
instrumentos áudio-visuais.” 
P7 “Produção de texto, seminários, trabalhos individuais e em grupos, leitura e 
interpretação de texto.” 
P8 “Prova escrita aberta e objetiva, prova oral, produção de texto, questionários, 
pesquisas, tarefas e uma prova de recuperação.” 
P9 “Provas escritas e trabalhos individuais e em grupos. Tarefas e atividades 
realizadas em sala de aula.” 
P10 “Debates com os alunos sobre os temas abordados com produção de textos no 
término das discussões. Também foram realizadas provas e trabalhos.” 
P11 “Prova, trabalhos individuais e em grupos, sendo prova escrita e oral.” 
 

 

 
 


