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RESUMO

O presente trabalho aborda o tema “Avaliação da Aprendizagem” pensada a partir
do sujeito e suas relações culturais e sociais. Ligada à linha de pesquisa de Teorias
de Ensino e Processos Pedagógicos, consistiu em um levantamento bibliográfico e
análise de documentos. Investigou-se resposta para o seguinte problema: “Qual o
sentido da avaliação na perspectiva do sujeito histórico-cultural?” Para responder ao
mesmo, elencou se como objetivo geral: Explicitar a avaliação da aprendizagem
numa perspectiva histórico-cultural. Foi realizado levantamento bibliográfico de
publicações no período de 1990 a 2015, em três plataformas on line: Portal de
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES),
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) e Revista Estudo Sobre
Avaliação Educacional (EAE) da Fundação Carlos Chagas, a fim de perceber como
o tema é abordado pelos pesquisadores no período proposto. A partir levantamento
do estado do conhecimento foi possível encontrar sete categorias: Avaliação
Formativa, Formação Docente, Instrumentos de Avaliação, O Erro na Avaliação,
Políticas de Avaliação, Práticas Avaliativas em Inclusão e Práticas Pedagógicas.
Das temáticas abordadas pelos pesquisadores, algumas aparecem em números
muito pequenos, demonstrando que as discussões sobre algumas dessas temáticas
ainda é pouca diante de toda a complexidade que envolve o ato avaliativo. Buscou-
se evidenciar categorias que se fazem presentes na Teoria Histórico-cultural:
Mediação e Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), considerando também a
importância das interações nesta perspectiva. O estudo investigou a relevância
dessas mediações no espaço escolar para tornar significativo o ensino
aprendizagem. Analisou-se alguns instrumentos de avaliação, cedidos por uma
escola localizada na cidade de Aparecida de Goiânia, que tem sua proposta
pedagógica fundamentada na Teoria Histórico-cultural, considerando que tais
instrumentos são fontes de coletas de dados que possibilitam as mediações. Pode
se considerar, a partir deste trabalho, que quando se busca uma avaliação voltada
para o sujeito, se pensa neste inserido no meio, capaz de se expressar, de interagir,
de interferir e de contribuir com a busca e apropriação dos conhecimentos. Neste
sentido, o momento de ensinar e aprender se relaciona intrinsecamente com a
cultura, com a história de cada indivíduo, já que a aprendizagem não se dá fora do
deste e nem fora do meio ao qual ele faz parte. A avaliação, dessa forma, se
constitui um espaço de trocas, de manifestações, de interações, de ações, que não
se finaliza a cada bimestre, semestre, ano letivo, mas que dá pistas para se refletir
sobre a construção e a reconstrução de todo processo ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Avaliação. Histórico-cultural. Ensino aprendizagem. Mediação.
Sujeito.



ABSTRACT

This paper deals with the theme "Learning Assessment" thought from the subject and
its cultural and social relations. Linked to line Teaching Theories of research and
pedagogical processes, consisted of a literature review and analysis of documents.
We investigated answer to the following problem: "What is the meaning of the
evaluation from the perspective of cultural-historical subject" To answer the same,
has listed it as a general objective: Explain the assessment of learning in a cultural-
historical perspective. It conducted literature publications from 1990 to 2015 in three
platforms online: Journals Portal Improvement Coordination of Higher Education
(CAPES), Brazilian Journal of Pedagogical Studies (RBEP) and Magazine Study of
Educational Evaluation (EAE) the Carlos Chagas Foundation, in order to see how the
issue is addressed by researchers in the proposed period. From survey of the state
of knowledge was possible to find seven categories: For mative Assessment,
Teacher Training, Evaluation Tools, Error The Assessment, Evaluation Policy,
evaluation practices in inclusion and teaching practices. The themes addressed by
researchers, some appear in very small numbers, indicating that discussions on
some of these issues is still low before all the complexity that involves evaluative act.
He attempted to show categories that are present in the Theory Historical-cultural:
Mediation and Zone of Proximal Development (ZPD), also considering the
importance of the interactions in this perspective. The study investigated the
relevance of these mediations at school to make significant teaching and learning. It
analyzed some assessment tools, assigned by a school located in the city of
Aparecida de Goiânia, which has its pedagogical proposal based on the Theory
Historical-cultural, considering that such instruments are sources of data collection
that allow the mediations. It can be considered, from this work, that when it seeks a
focused evaluation to the subject, we think this inserted in the middle, able to express
themselves, to interact, to interfere and contribute to the search and acquisition of
knowledge. In this sense, the time of teaching and learning is intrinsically related to
culture, to the history of each individual, because learning does not get out of this
and not out of the midst of which it is part. The assessment thus constitutes an
exchange space, demonstrations, interactions, actions that do not finish each
quarter, semester, academic year, but that gives clues to reflect on the construction
and reconstruction of the whole learning process.

Keywords: Evaluation. Historical-cultural. Teaching and learning. Mediation.
Subject.
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INTRODUÇÃO

Avaliar a aprendizagem não é uma tarefa fácil, exige estudo, pesquisa e

principalmente conhecimento acerca dos alunos, do contexto escolar e de tudo que

envolve a ação educativa. Ao investigar o objeto de pesquisa, notou-se que não é

tarefa possível longe do sujeito que está inserido na sociedade, que tem

características exclusivas e com desenvolvimento próprio, capaz de aprender e

reaprender com seus pares, com adultos e com todo meio que o cerca. Ou seja, um

sujeito constituído a partir de um determinado contexto histórico e cultural.

Considerando esta premissa básica das proposições de Vygotsky, o

processo ensino aprendizagem deveria ser interativo e, em vez de promover a

passividade, promover as trocas. A avaliação tradicional vem ao encontro dessa

passividade, pois se apresenta como um momento distante das interações

pedagógicas que promovem o ato de aprender. Uma das bases para justificar o

desenvolvimento do trabalho é o pensamento de sujeito, que se constrói e reconstrói

na relação com o outro, mas que contraditoriamente é considerado na sua

individualidade no espaço escolar, conforme coloca Enguita (1989, p. 180):

Permanecer sentado, não falar em voz alta, ou não falar em absoluto com
os companheiros, levantar a mão para dirigir-se ao professor, não
interromper, pedir permissão para abandonar a aula, não expressar
visivelmente as emoções. Manter o olhar sobre o próprio exame, sem olhar
o do vizinho, etc., a lista de restrição e prescrição a que as crianças e
jovens vêm se submetidos na escola seria interminável. Sua vida nela
consiste na submissão constante à vigilância e às ordens dos adultos, na
(e para além da) relação pedagógica.

Essa ideia de ser humano estático contrapõe ao pensamento de sujeito

histórico-cultural que se constrói e se desenvolve a partir de suas interações com o

meio. De acordo com Rego (2014, p. 41):

As características tipicamente humanas não estão presentes desde o
nascimento do indivíduo, nem são mero resultado das pressões do meio
externo. Elas resultam da interação dialética do homem e seu meio
sociocultural. Ao mesmo tempo, que o ser humano transforma o seu meio
para atender suas necessidades básicas, transforma-se a si mesmo.

Esta concepção de sujeito permite compreender que o espaço educativo

deve ser favorável à aprendizagem, onde os sujeitos realizam trocas, onde todos os

envolvidos aprendem, ensinam, decidem e são chamados pelo coletivo a assumir

compromissos. Permite compreender, ainda, que o projeto político pedagógico da
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escola deve ser norteador de todas as ações que sustentam as práticas de qualquer

instituição de ensino, pois toda proposta pedagógica para a educação escolar deve

incluir a participação ativa do aluno nos vários momentos do ato de ensinar e

aprender. Desta compreensão resulta que o ato de avaliar deve ser entendido como

parte importante do processo ensino aprendizagem, devendo apontar os caminhos

para a reorganização e reorientação do projeto político pedagógico da escola.

Faz-se necessário que a avaliação esteja intrinsecamente voltada para o

sujeito em situação de aprendizagem, sendo capaz de contribuir com o seu

desenvolvimento no processo educativo como um todo. Segundo Vygotsky (1988), a

relação do homem e o mundo não é uma relação direta, mas mediada através de

instrumentos e de signos. Os símbolos são construídos culturalmente, ou seja, é

através das trocas entre os sujeitos que o ser se faz humano.

O ensino aprendizagem é um ato de trocas simbólicas e a avaliação é

integrante desse processo. É a partir dela que se deveria buscar tomadas de

decisões para melhoria da aprendizagem e de tudo que a envolve. Nas últimas

décadas muito se tem falado sobre avaliação contínua. Perez, apud Chaves (1993,

p. 56):

Acredita que a avaliação contínua deve ser objetivo de todos os
educadores, já que a avaliação não é um apêndice do processo de
formação, mas uma parte integrante da atividade educativa. As finalidades
da avaliação contínua são: descobrir aptidões dos alunos; chegar a uma
correta valorização do aproveitamento dos alunos e obter os dados
necessários para ajudá-los a desenvolver seus estudos; determinar a
adequação dos conteúdos, dos programas; determinar em que medida se
alcançou os objetivos propostos e qual a sua validade e encaminhamentos
futuros.

Porém, esta forma de avaliar gerou muita confusão entre os profissionais

da educação e não atingiu as finalidades descritas por Perez. Passou a existir uma

crença de que avaliar o aluno continuamente seria quantificar tudo o que ele fizesse,

desde frequentar regularmente, ajudar a pintar o pátio, até se mostrar educado.

Esse pensamento resultou em ações avaliativas, muitas vezes sem intencionalidade,

perdendo de vista o objetivo principal da escola que é favorecer a aprendizagem dos

conhecimentos significativos para a formação e o desenvolvimento intelectual dos

alunos.

A ação avaliativa, de uma perspectiva tradicional é tida como a última

etapa do processo ensino aprendizagem: ensina-se o conteúdo, aplicam-se provas,

testes, arguições, atribuem-se notas e pronto. Um novo capítulo, uma nova unidade
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já pode ser iniciada, pois já foi concluído o bimestre, semestre, ano letivo, dentre

outros. Tornando o processo avaliativo um ato de poder, onde o aluno com baixas

notas é culpabilizado, não estudou, não se preocupou, e por isso deve ser punido

com a reprovação.

Luckesi (2005) que analisa o exame, afirmando que nosso sistema

escolar está pautado por uma pedagogia de examinação, sedimentado por um poder

disciplinar, baseado em um jogo de punições e recompensas. Nesta perspectiva

Chaves (1993, p. 49) afirma que:

A avaliação da aprendizagem escolar tem sido basicamente utilizada
visando medir a quantidade de informações que o aluno reteve dentro do
conteúdo trabalhado pelo professor em sala de aula através da
mensuração e quantificação dos acertos e erros apresentados e da mera
classificação dos alunos por meio de notas e/ ou conceitos, terminando aí o
processo de avaliação que é concebido como um único momento isolado
das demais situações, do processo educativo, ao findar a avaliação os
resultados desta, além de não auxiliarem os alunos na constatação e
superação de suas dificuldades, não são usados da mesma forma como
base para a reestruturação do trabalho do professor.

Nesta perspectiva e considerando toda a complexidade do ato de avaliar

que envolve o sujeito histórico-cultural, os estudos em Vygotsky são orientadores

para uma outra proposta de avaliação da aprendizagem, baseada na relação

dialética entre o indivíduo e a sociedade, em que o homem transforma o seu meio e

ao mesmo tempo transforma-se a si mesmo. Ou seja, o indivíduo de acordo com os

estudos de Vygotsky se constrói a partir das relações estabelecidas com sujeitos e

objetos e a partir dessas relações ele se constrói e modifica o mundo em que vive.

Essa abordagem redimensiona o entendimento da avaliação escolar para

além da verificação dos conhecimentos apreendidos na escola, como uma maneira

de compreender a relação do ensino com a aprendizagem. Segundo Rego (2014, p.

71):

O desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que
realiza num determinado grupo cultural, a partir da interação com outros
indivíduos da sua espécie. Isto quer dizer que, por exemplo, um indivíduo
criado numa tribo indígena, que desconhece o sistema de escrita e não tem
nenhum tipo de contato com o ambiente letrado não se alfabetizará. O
mesmo ocorre na aquisição da fala. A criança só aprenderá a falar se
pertencer a uma comunidade de falantes.

Sem dúvida se aprende em todas as situações e atos desenvolvidos pelos

indivíduos; porém, é preciso considerar os objetivos da aprendizagem. É correto

afirmar que não se constrói um sistema de avaliação da noite para o dia, pois é um
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processo totalmente relacionado com o modo como se ensina, e ensinar é uma

tarefa complexa. Não basta o educador ministrar conteúdos, é necessário criar

formas de fazer com que o aluno ambicione aprender o que é ensinado.

No processo avaliativo é muito comum perceber a heteroavaliação, em

que apenas o aluno é avaliado, valorizando o grau de aprendizagem deste,

numericamente. Esses registros numéricos dirão se terá ou não o direito de cursar a

série seguinte. Os instrumentos para medir essa aprendizagem são determinados

pelo professor, cabendo ao aluno realizar as atividades propostas e aceitar as

metodologias, concordando ou não com elas.

Nas relações e mediações de outros sujeitos, como seus pares e os

adultos, acontecem o processo de aprendizagem. A escola, como um espaço de

encontro das mais diferenciadas culturas é um ambiente fértil à aprendizagem, é

onde ocorrem as trocas que favorecem a apropriação dos conhecimentos

historicamente construídos. O ato de dar voz e vez aos estudantes pode significar a

diferença entre o aprender e o não aprender. Quando me refiro à voz e vez, estou

suscitando que a aprendizagem acontece na ação, e quanto mais interações, mais

ocorrerão apropriações dos conhecimentos.

A avaliação como parte integrante do processo ensino aprendizagem deve

ir além das formas tradicionais. Uma concepção mecânica desta atende a uma

necessidade burocrática, que na maioria das vezes não promove o crescimento do

ser humano em nenhum aspecto, nem mesmo na aquisição de conteúdos.

Na relação com outros homens, com outros seres vivos e objetos, adquire-

se autonomia e valores essenciais para o convívio social. Concebendo sociedade

como uma organização que tem como fundamentos a garantia dos direitos dos

cidadãos, e que esses deveriam ser norteados pelo princípio da igualdade de

direitos e os membros dessa sociedade serem dotados de consciência crítica,

capazes de se perceberem enquanto agentes de transformação. Segundo Freire

(2015, p. 74, 75):

O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa,
inteligente, interferidora na objetividade com o que dialeticamente me
relaciono, meu papel no mundo não é só de quem constata o que ocorre,
mas também de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou
apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente.

Ao tomar conhecimento do seu papel enquanto membro do meio social, o

homem é capaz de buscar maneiras de se colocar como alguém que interfere nas

mudanças e não apenas às assiste de forma passiva. A educação, dessa forma,
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assume papel fundamental, haja vista que favorece, através da escola, que o

homem se aproprie da cultura humana construída ao longo da história. Essa

apropriação lhe permite um entendimento mais amplo da realidade,

instrumentalizando-o teoricamente, para que entenda as transformações sociais. É

quando os conteúdos escolares mediados pelos professores ganham significado

para os alunos, permitindo-lhes o adentramento ao mundo dos saberes científicos,

sistematizados, historicamente construídos.

1.1 Problematização doTema

Considerando o exposto, essa investigação torna-se relevante, pois este é

um assunto pertinente em qualquer modalidade de ensino e jamais vai se esgotar,

pois está intrinsecamente relacionado ao processo pedagógico. Conhecer teorias

envolvendo o ato de avaliar faz-se necessário à prática de qualquer educador é

necessário buscar instrumentalizar dessas questões teóricas, relativas ao processo

avaliativo, para que na prática possa ter mais clareza do fazer pedagógico.

Pessoalmente tenho um histórico de “traumas” que deixaram marcas, as

quais carrego há décadas. E em virtude das mesmas, passei a vida imaginando o

quanto, em alguns momentos, sofri injustiças nos atos de avaliar. Nem sempre

consegui entender a relação da nota com a aprendizagem.

O que sempre importou no momento de promoção era a nota, que às

vezes era obtida através da avaliação de um único conteúdo, desprezando os

demais e as discussões em sala. Os instrumentos avaliativos como trabalhos,

testes, provas, eram devolvidos dias, semanas, até meses após a aplicação, sem

discussão, sem a verdadeira correção, o que em nada contribuía com o meu

crescimento intelectual.

Vivenciei uma reprovação na 7ª série, hoje, correspondente ao 8º ano do

ensino fundamental, na disciplina de Matemática. Na época, não existia

possibilidade de uma progressão continuada. Essa reprovação deixou marcas que

até hoje, 38 anos depois não foram superadas, pois considerei injustiça não ter sido

aprovada em uma única disciplina, quando tinha notas excelentes nas demais.

Cheguei ao final do ano letivo precisando de 7.0 (sete) pontos para passar, foi

pedido para estudar toda a matéria aplicada no semestre. Entretanto, foi cobrado um

único conteúdo, que eu ainda não dominava: “Produtos Notáveis”, estudado

somente no último mês de aula Nunca esqueci a fórmula, embora jamais tenha sido
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necessário usá-la em minha vida. Aliás, não sei até hoje, qual a sua finalidade, pois

na função que ocupo (professora-pedagoga), jamais fui cobrada a usar Produtos

Notáveis.

No Ensino Médio, cursei o Magistério e logo iniciei a carreira profissional,

lecionando para a Alfabetização nas Redes Estadual e Municipal. Nessa trajetória

de oito anos, como professora de Pré-alfabetização nessas redes, vivia a rotina da

aplicação de provas. Naquela época, década de 80 era permitida a reprovação

nessa faixa etária e os sistemas eram de diários manuais o que permitia deixar as

notas em branco e esperar o desenvolvimento dos alunos. Dessa forma, levava em

consideração o caminhar deles e não o produto final.

Se o objetivo da série era chegar ao final do ano lendo e escrevendo,

jamais poderia permitir que uma nota baixa no primeiro e/ou segundo bimestre,

quando ainda não possuíam o domínio da leitura e escrita, pudesse reprová-los,

mesmo que chegassem dominando a leitura e escrita ao final do ano. Muitos dos

meus alunos que eram tidos como “fracos” no primeiro e segundo bimestre, eram os

melhores da 1ª Série, atual 2º Ano. O que só iria confirmar o quanto teria sido injusta

se os tivesse reprovado.

Foi a partir daí a decisão em cursar Pedagogia, para ampliar meus

conhecimentos sobre as questões da avaliação da aprendizagem. O curso, porém,

pouco contribuiu para a ampliação de conhecimentos referentes à avaliação, pois

não abordou teorias e/ou especificidades deste processo. A monografia de

conclusão do curso foi realizada sobre “Avaliação em Alfabetização”, considerando a

particularidade desse momento na vida do aluno e a minha prática como professora

alfabetizadora.

Após a graduação fiz especialização em Planejamento Educacional e

mais uma vez o tema do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) foi avaliação da

aprendizagem, denotando o quanto o tema era latente em minha formação

profissional. Procurei durante toda minha atuação como professora do Ensino

Fundamental, Ensino Médio-Magistério e de Educação Infantil, ler diversos textos,

artigos e livros sobre o tema, por acreditar que sem teorias é impossível uma

atuação coerente na prática.

Atualmente, professora do Município de Goiânia, na Rede Particular e

Estadual, procurando em todas elas colocar-me no processo educativo como

profissional que discute o mérito da avaliação de cada instituição. Por acreditar que

os números apresentados no Conselho de Classe nem sempre condizem com a
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realidade dos alunos, sendo registrados de maneira definitiva em seu histórico

escolar, ficando não somente em documentos, mas no interior de cada indivíduo,

uma vez que as notas baixas podem não ser resultados da falta de conhecimento,

mas da ausência da compreensão do próprio processo de avaliação e do

entendimento diferente do conteúdo estudado.

Outra questão que sempre gerou inquietação com relação ao tema refere

se à percepção de sujeito e as interações que fazem parte do processo ensino

aprendizagem, a compreensão de que a aquisição do saber se dá na relação de

trocas entre estes e a avaliação tradicional ignora essas relações.

O presente estudo ganha relevância tanto acadêmica como social, à

medida que se acredita no desenvolvimento do sujeito nas relações sociais. Ao

engessar o processo avaliativo e não dar ao aluno condições de participação ativa

no processo tira se dele a oportunidade de demonstrar conhecimentos reais, ficando

estes dentro de um padrão preestabelecido que nem sempre condizem com a

realidade.

Nessa visão de sujeito inserido no mundo, capaz de aprender através

dessas relações, considerando as interações e as experiências como fundamentais

na aprendizagem é que se pensou na busca de resposta para o problema: Qual o

sentido da avaliação na perspectiva do sujeito histórico-cultural?

Para tanto, foi elencado como objetivo geral desta investigação: Explicitar

a ‘avaliação da aprendizagem’ de uma perspectiva histórico-cultural. De maneira

específica: analisar como o tem vem sendo abordado por pesquisadores nos últimos

25 anos; explicitar os aspectos pedagógicos da Teoria Histórico-cultural, que podem

orientar o processo de aprendizagem e, por fim; analisar alguns instrumentos

utilizados em uma escola de Educação Básica que se fundamenta na Teoria

Histórico-cultural.

1.2 Percursos Metodológicos

Os objetivos definiram o percurso metodológico da investigação:

levantamento bibliográfico e pesquisa documental com análise de conteúdo.

Com este propósito foi necessário investigar inicialmente como a avaliação

da aprendizagem vem sendo tratada pelos pesquisadores nos últimos 25 anos, para

analisar o movimento do pensamento educacional na configuração da concepção de

avaliação de uma perspectiva histórico-cultural. A revisão teve ainda como propósito
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a construção de uma contextualização para o problema e a análise das

possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do referencial

teórico da pesquisa. A análise dessas produções permitiu a elaboração de ensaios

que favorecem a contextualização, problematização e uma primeira validação do

quadro teórico a ser utilizado na investigação empreendida.

Realizei, então, um levantamento bibliográfico em três fontes principais:

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior

(CAPES), por disponibilizar as dissertações e Teses produzidas dos programas de

pós-graduação stricto sensu reconhecidos pelo Ministério da Educação. Revista

Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), por ser a revista científica mais antiga

da área da Educação; e Revista Estudo sobre Avaliação Educacional (EAE) da

Fundação Carlos Chagas por ser uma revista científica especializada no tema desta

investigação.

Conforme explicitado por Tiballi (1998, p. 26):

A atitude interpretativa da análise de conteúdo é sustentada por processos
técnicos de validação, sem desconsiderar a impossibilidade de isenção
absoluta do pesquisador frente ao objeto. No plano metodológico, utiliza-se
a abordagem quantitativa para informações sobre a frequência que
caracteriza o conteúdo em análise e, ao mesmo tempo, considera-se as
características particulares como dados reveladores do objeto. O
procedimento metodológico deve, portanto, orientar a análise, seguindo
critérios suficientemente objetivos para cumprir com rigor sua função
heurística, sem impedir a possibilidade da descoberta. Nesse procedimento
as operações de análise, comparação e classificação são consideradas
como recursos auxiliares para identificar os dados que devem ser
apreendidos no curso da sua constituição histórica, para se chegar à
síntese interpretativa.

Após a análise das produções foi realizada a classificação de acordo com

a abordagem dos temas onde podem ser consideradas 07 categorias de trabalho,

descritas no capítulo I desta dissertação.

Para a pesquisa documental, foram coletados instrumentos utilizados por

duas escolas, relacionados ao processo avaliativo. Quanto ao critério de escolha das

mesmas, inicialmente, foi ter uma amostragem de documentos de uma escola

pública e de uma particular. No entanto, consideramos em nossa análise, apenas os

instrumentos de avaliação da escola particular, por três motivos: primeiro, por

constar em sua proposta político pedagógico uma visão de sujeito histórico-cultural;

segundo porque esta escola me forneceu um número maior de documentos para

serem analisados e, também, por não ter sido percebido uma diferença significativa



23

entre os documentos da escola pública e os da escola particular. Além disso,

interessa para esta pesquisa analisar instrumentos e não especificamente a prática

pedagógica da escola.

Os instrumentos analisados foram: 03 Relatórios Descritivos do

Desenvolvimento da Criança da Ed. Infantil e 01 Ficha Avaliativa da mesma etapa;

uma prova de Língua Portuguesa do 5º ano e outro do 9º ano; dois cartazes, 08

enunciados de questões contidos nos cadernos e/ou agendas dos alunos do Ensino

Fundamental de 2º ao 8º ano. Os resultados desse percurso investigativo

encontram-se nesta dissertação, dividida em três capítulos, conforme sínteses

apresentadas a seguir.

O primeiro capítulo pretende compreender como o tema “Avaliação da

Aprendizagem”, vem sendo discutido nos últimos 25 anos, a partir do levantamento

nos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES), a

Revista Brasileira de Estudos sobre Avaliação da Fundação Carlos Chagas e a

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP). Procurou-se, com este balanço,

compreender quais as temáticas sobre a avaliação da aprendizagem estão sendo

analisadas pelos pesquisadores da área de educação, obter um panorama dos

estudos realizados para evidenciar a permanência do tema e da problematização,

como também identificar os estudos sobre avaliação da aprendizagem numa

perspectiva histórico-cultural.

No segundo capítulo, são analisadas duas categorias centrais para a

compreensão da avaliação em uma perspectiva histórico-cultural: Mediações e Zona

de Desenvolvimento Proximal (ZDP). O intuito foi analisar a avaliação como

processo mediador da relação pedagógica do professor com o aluno, sujeito

histórico-cultural, procurando compreender o papel da avaliação no processo de

escolarização desse sujeito.

Já no terceiro capítulo é apresentada a análise de alguns instrumentos de

avaliação considerados como documentos essenciais para revelar os processos

avaliativos escolares. Procurei nestes instrumentos perceber as possíveis

mediações e/ou possibilidades de mediações no desenvolvimento cognitivo dos

alunos. Por último, as considerações finais, pautadas na resposta ao problema

apresentado e nos objetivos elencados nesta pesquisa.
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CAPITULO I - LEVANTAMENTO DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS E

CIENTÍFICAS SOBRE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO PERÍODO DE 1990

ATÉ 2015

Esse capítulo dedica-se a fazer uma análise de como o tema, vem sendo

discutido por pesquisadores no campo da educação nos últimos 25 anos. Os dados

foram obtidos por meio do levantamento das produções acadêmicas e científicas,

escolhidas para compor essa pesquisa sobre avaliação da aprendizagem. Foram

selecionadas 03 (três) fontes: Teses e Dissertações, postadas no portal de

periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES), por

serem fonte de publicações científicas e estarem disponíveis eletronicamente; a

Revista Estudos Sobre Avaliação da Aprendizagem (EAE) da Fundação Carlos

Chagas, por dedicar-se apenas ao tema, e a Revista Brasileira de Estudos

Pedagógicos (RBEP), por tratar de temas educacionais desde 1944, ou seja, a fonte

mais antiga conforme já anunciado na introdução desta dissertação.

As produções analisadas estão no período entre 1990 a 2015, porque

nesse período aparece uma frequência suficiente de trabalhos para serem

considerados como dados da pesquisa, além de observar como os diferentes

autores percebem a questão da avaliação da aprendizagem no país e quais

temáticas tem sido foco de pesquisa no âmbito do pensamento educacional

brasileiro, nesses 25 anos. Nos períodos anteriores, os estudos são parcos, não

somam números suficientes para constituírem uma série que justifique considerá-los

como fonte desta investigação.

A partir da leitura da ficha catalográfica e dos resumos dos trabalhos

encontrados, procurou-se obter os dados descritos neste trabalho: ano de produção,

tipo de documento: tese, dissertação ou artigo, autor, título, a temática abordada, a

classificação, e no caso das Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado a

universidade e a região.

1.1 Análise do levantamento de teses e dissertações do banco da CAPES

Para a seleção das Teses e Dissertações divulgadas no portal da CAPES

utilizou-se como descritor: “Avaliação da Aprendizagem”, para essa coleta de dados

em Teses e Dissertações, dois critérios foram utilizados: que o trabalho discutisse o

tema avaliação da aprendizagem no contexto escolar da educação básica, descrita
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no art.21, Inciso I da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394 de

20/12/1996, como a fase escolar que perdura da Educação Infantil ao Ensino Médio,

e ter sido publicados no período proposto nesta pesquisa (1990 a 2015).

1.1.1 Quantidades de Produções

O estudo revelou que entre os anos de 1990 e 2015 foram registradas no

portal de periódicos da CAPES, ao todo, 76 publicações que tratam de avaliação da

aprendizagem, sendo 17 Teses de Doutorado e 59 Dissertações de Mestrado.

Tabela 1: Quantidade de Teses e Dissertações sobre Avaliação da
Aprendizagem do portal de Periódicos da CAPES de 1990 até 2015.

ANO PRODUÇÕES % DOUTORADO % MESTRADO %

1990 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1991 1 1,3 0 0,0 1 1,3

1992 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1993 1 1,3 0 0,0 1 1,3

1994 1 1,3 0 0,0 1 1,3

1995 1 1,3 0 0,0 1 1,3

1996 1 1,3 0 0,0 1 1,3

1997 1 1,3 0 0,0 1 1,3

1998 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1999 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2001 3 3,9 1 1,3 2 2,6

2002 2 2,6 2 2,6 0 0,0

2003 5 6,6 1 1,3 4 5,3

2004 1 1,3 0 0,0 1 1,3
2005 1 1,3 0 0,0 1 1,3
2006 7 9,2 1 1,3 6 7,9
2007 8 10,5 0 0,0 8 10,5
2008 7 9,2 2 2,6 5 6,6
2009 10 13,2 3 3,9 7 9,2
2010 7 9,2 3 3,9 4 5,3
2011 9 11,8 3 3,9 6 7,9
2012 9 11,8 1 1,3 8 10,5
2013 1 1,3 0 0,0 1 1,3
2014 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2015 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 76 100,0 17 22,4 59 77,6
Fonte: Dados da pesquisa.
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Conforme apresentado na tabela 1, (7,9%) das produções foram

realizadas entre os anos de 1990 e 1999, e conta com 06 dissertações de mestrado,

mas nenhuma Tese de Doutorado. Observa-se, neste período, que foi pouca a

produção a respeito da avaliação da aprendizagem, o que reflete a falta de

discussão sobre o assunto no âmbito acadêmico, ou seja, o tema não foi foco de

estudos entre os pesquisadores.

Entre os anos de 2000 e 2015 foram realizados 70 trabalhos sobre a

avaliação da aprendizagem, totalizando (92,1%). Nesse período, em relação às

Teses de Doutorado, verificou-se a produção de 01 Tese nos anos de 2001, 2003,

2006 e 2012 (5,3%); 02 nos anos de 2002 e 2008 (5,3%); 03 em 2009, 2010 e 2011

(11,8%). Quanto às Dissertações de Mestrado foi percebida a produção de 01

dissertação, nos anos de 2004, 2005 e 2013 e 02 dissertações em 2001, totalizando

respectivamente (3,9%) e (2,6%) das publicações. Nota-se que foi mantido baixo o

número de pesquisas sobre o tema, presentes no portal, nesses anos. Os dados

demonstram o crescente interesse relativo ao estudo do tema a partir de 2003, pois

foram: 04 dissertações nos anos de 2003 e 2010 (10,5%), 05 em 2008 (6,6%), 06

em 2006 e 2011 (15,8%), 07 em 2009 (9,2%) e 08 em 2007 e 2012 (21,1%).

Observa-se a partir dos dados da tabela 1, que apesar do aumento

considerável de produções sobre avaliação da aprendizagem no período de 2001 a

2012, o investimento no estudo e pesquisa sobre o tema, nos meios científicos e

acadêmicos foi pouco.
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Quantidades de produções por região

Teses e Dissertações sobre Avaliação da Aprendizagem por

Região - Portal de Periódicos da CAPES de 1990 até 2015 .
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Figura 1: Quantidade de Teses e Dissertações por Região sobre Avaliação da
Aprendizagem do portal de Periódicos da CAPES de 1990 até 2015.
Fonte: Dados da pesquisa.

Pelo levantamento realizado, conforme mostra a figura 1, fica evidente que

a região que mais possui publicações é a Sudeste, com (59,2%) das produções

analisadas. Nessa região, foram produzidas 32 dissertações de mestrado e 13

Teses de doutorado, com o tema avaliação da aprendizagem, o que evidencia maior

investimento em pesquisas do que em outras regiões do país. No mesmo período, a

região Sul produziu 16 dissertações de mestrado e 03 Teses de Doutorado,

totalizando (25%) dos trabalhos publicados na CAPES. Entre elas, com menor

número, aparece a Região Nordeste (1,3%), tendo apenas 01 Dissertação de

Mestrado. Durante o período analisado, as regiões Norte e Nordeste, apresentaram

zero índice na produção de Tese de Doutorado, demonstrando que nestas duas

regiões o tema é pouco discutido.
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Quantidades de produções por instituições de ensino

Teses e Dissertações por Instituições de Ensino sobre Avaliação da Aprendizagem

do portal de Periódicos da CAPES de 1990 até 2015.
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Figura 2: Número de Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado por
instituições de ensino sobre Avaliação da Aprendizagem do portal de Periódicos da
CAPES de 1990 até 2015.
Fonte: Dados da pesquisa.

A figura 2 demonstra a quantidade de pesquisas publicadas pelas

Instituições de Ensino Brasileiras, com destaque para a Universidade Estadual de

Campinas (UNICAMP), que possui o maior número de publicações, sendo 05

doutorados e 11 mestrados, representando (21,1%) das produções. Nota-se o

investimento no estudo do tema avaliação da aprendizagem, por parte dessa

instituição. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) possui na plataforma da

CAPES, 18,4% das produções, sendo 02 Teses de Doutorado e 12 dissertações de

mestrado. Com o menor número de produções, a Universidade Federal da Bahia

(UFBA), a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Unidade Integrada Vale do

Taquari de Ensino Superior (UNIVATES), representam unitariamente, 1,3% das

produções, sendo cada uma responsável pela produção de 01 Dissertação de

Mestrado.

1.1.2 Classificação

Nas produções pesquisadas, o tema “Avaliação da Aprendizagem” foi

abordado de maneira diversificada. Após o levantamento, as publicações foram

classificadas conforme a temática, buscando compreender a abordagem feita pelos
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autores. Para o agrupamento dos trabalhos, foram analisados os temas em relação

aos descritores utilizados, definindo-se sete categorias temáticas relevantes

apresentadas no quadro 01:

Quadro 1: Categorias temáticas abordadas
CATEGORIAS TEMÁTICAS

CLASSIFICAÇÃO
Avaliação Formativa
Formação Docente

Instrumentos de Avaliação
O erro na Avaliação

Políticas de Avaliação
Práticas avaliativas em Inclusão

Práticas Pedagógicas
Fonte: Dados da pesquisa

A maioria das produções, conforme os temas descritos nos apêndices, a

partir da p.143 tratam da avaliação em disciplinas específicas, porém se relacionam

com a avaliação na educação básica, apontando caminhos orientadores ao ato de

avaliar.

Classificação das publicações sobre Avaliação da Aprendizagem no portal de

Periódicos da CAPES de 1990 até 2015.
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Figura 3: Classificação das publicações sobre Avaliação da Aprendizagem no portal
de Periódicos da CAPES de 1990 até 2015.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Conforme mostrado na figura 3, observa se a distribuição das publicações

relativas às temáticas a serem estudadas; das 76 publicações analisadas (44,7%)

focaram suas pesquisas nas influências das Práticas Pedagógicas para a avaliação

da aprendizagem. A segunda colocação, em relação à concepção dos autores sobre

a avaliação da aprendizagem, foi focada nas influências da “Avaliação Formativa” e

das “Políticas de Avaliação”, cada uma figurando (13,2%), o Erro na Avaliação foi

abordado em (10,5%), a “Formação Docente” e “Práticas Avaliativas em Inclusão”

representaram cada uma (5,3%). A utilização dos Instrumentos de avaliação foi

apontada por (7,9%) das publicações.

Com base nos dados obtidos, será realizada a seguir a análise de cada

uma das categorias.

Categorias de análise: Classificação das Teses e Dissertações sobre Avaliação da

Aprendizagem publicadas no portal de Periódicos da CAPES de 1990 até 2015.
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Figura 4: Classificação das Teses e Dissertações sobre Avaliação da Aprendizagem
publicadas no portal de Periódicos da CAPES de 1990 até 2015.
Fonte: Dados da pesquisa.

A figura 4 evidencia um número superior de produções de mestrado em

relação às Teses de Doutorado na grande maioria das temáticas, sendo que

algumas temáticas como Avaliação Formativa e Práticas Avaliativas em Inclusão

tiveram 0% de Teses de Doutorado publicadas.
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Avaliação Formativa

Em concordância com os apêndices descritos a partir da página 143 e a

figura 3, ao todo, 10 Dissertações de Mestrado abordam essa temática, e retratam a

avaliação como norteadora do processo ensino aprendizagem, instrumento de

reflexão do ensino, ou seja, discutindo como possibilidade de ressignificar a

aprendizagem, percebendo as práticas avaliativas nas relações com todo o

processo. Observa-se a preocupação com os sujeitos envolvidos, os quais são

chamados a participarem tendo como princípio o que descreve Hoffmann (2014, p.

25):

Avaliar é aprender sobre os alunos na dinâmica própria da aprendizagem,
ajustando constantemente a intervenção pedagógica a partir do diálogo
com eles, com outros professores, do professor consigo próprio, refletindo
criticamente sobre o processo em andamento e evoluindo em seu fazer
pedagógico, isto é: o que o professor faz com o que vê? A reflexão
pedagógica e o diálogo com o aluno são processos interdependentes. Tais
significados compartilhados entre educadores e educandos, passam a
fazer parte da sala de aula em um processo de contínua negociação
desencadeado pelo professor/avaliador.

Desse modo, os trabalhos que foram classificados nessa categoria,

evidenciam um processo de avaliação a serviço da ação, isto é, prevê mudança no

percurso do ensino para ajustar a mesma às necessidades do aluno, a partir dos

resultados avaliativos, como um elemento integrador do processo ensino

aprendizagem. Capaz de reorientar e embasar a reconstrução do ato de aquisição

do conhecimento. Os autores abordam a avaliação formativa, não como fase do ato

de avaliar, mas como possibilidade de formar o aluno, na percepção de que a esta

avaliação busque maneiras de reorientar a aprendizagem.

Neste sentido Ruy (2006, p. 92), afirma que:

Percebendo a avaliação como espaço para o crescimento e para a
mudança, concebendo a avaliação como processo a favorecer a regulação
do ensino/aprendizagem procura progressiva e lentamente transformações
na maneira de olhar e agir frente a avaliação da aprendizagem nas
instituições de ensino. Busca-se compreendê-la como elemento constitutivo
de um todo mais amplo.

Os estudos acerca da avaliação formativa demonstram uma percepção de

que o ato de ensinar e aprender são ações inter-relacionadas, isto é, um

dependendo do outro para ser significativo.
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A avaliação formativa seria a oportunidade de rever o processo ensino

aprendizagem, onde se busca propiciar ao aluno novas oportunidades de aprender.

Silva (2010, p. 24) coloca ainda que “O processo de avaliação formativa tem como

princípio, auxiliar o aluno a aprender, estimulando sua participação no processo e

visando a transformação do indivíduo que se reflete em suas atitudes e conduta”.

Neste sentido, o processo avaliativo é compreendido como importante

auxiliar do ensino aprendizagem, sem a preocupação com o principio, meio e fim, e

sim com o caminhar. A avaliação torna-se fonte orientadora das tomadas de

decisão, uma vez que é a partir dela que se buscam as interferências na forma de

ensinar.

Formação Docente

A temática foi abordada por 04 trabalhos, sendo 02 Teses de Doutorado e

02 Dissertações de Mestrado. Evidenciando que a preparação do professor para o

ato de avaliar não é foco prioritário nos estudos acadêmicos. As publicações

explicitam necessidade de formação dos professores no conhecimento de práticas

formativas de avaliação, as críticas sofridas pelos profissionais com relação ao ato

de avaliar e a questão da formação inicial.

Não se percebe em nenhuma destas produções indicação de políticas de

formação continuada dos profissionais da educação. Nota-se que o processo de

ensino e aprendizagem está marcado por práticas tradicionais de avaliação,

tendendo a definir a mesma como terminalidade, pois se torna um processo mais

aplicável, porém desprovido de sentido, uma vez que é pautado nos registros de

notas, conforme menciona Hoffmann (2014, p. 99):

Não vejo sentido algum em práticas avaliativas de sondagem que se
destinam a verificar graus de aprendizagem do estudante e/ou domínio de
pré-requisitos, no início de um curso. Essa visão de avaliação inicial é de
natureza classificatória e pode trazer enormes prejuízos aos educandos, pois
por meio dessas práticas, criam-se preconceitos a respeito dos alunos que
podem afetar todo seu ano escolar.

Há necessidade de políticas de formação dos profissionais da educação,

pois refletir a prática avaliativa, promover mudanças e melhorias, somente será

possível em uma cultura de formação inicial e continuada. Mudanças sem base

teórica dificilmente se consolida, pois a prática por si só não garante a formação de

nenhum profissional, muito menos do professor. Mesmo porque as transformações

em volta da escola são incontestáveis, e o acompanhamento dessas mudanças
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implica formação por parte de todos os profissionais, de maneira que se possa

adequar às práticas pedagógicas a estas transformações sociais.

Nesse sentido, a formação continuada se torna elemento essencial ou

haverá predominância das ações tradicionais e repetitivas. As pesquisas evidenciam

preocupação quanto ao papel desempenhado pelo professor em sua atuação

docente em relação à formação recebida. Segundo Barbosa (2011, p. 26):

A queixa dos próprios professores é a desconexão entre a teoria e a prática
das salas de aula, alegando que não há relação entre uma e outra,
tornando cada vez mais difícil ao professor fugir dos modelos tradicionais
que conhece muito bem.

Sendo a avaliação uma tarefa complexa, as reflexões teóricas são

indispensáveis. Uma vez que construir uma proposta avaliativa é uma tarefa que

envolve uma revisão da prática, sendo possível apenas a partir de bases teóricas.

Instrumentos de Avaliação

Foram identificados 06 trabalhos, sendo 03 Teses de Doutorado e 03

Dissertações de Mestrado, abordando os instrumentos avaliativos: portfólios,

relatórios, deveres de casa, diários e provas. Todos os instrumentos avaliativos são

vistos pelos autores como fontes de coletas de dados, ficando claro que a utilização

dos mesmos é essencial no processo avaliativo, mas que se constitui significativo a

partir do momento que sejam utilizados para transformação das práticas

pedagógicas.

É possível perceber, ainda, nas produções que a utilização dos referidos

instrumentos está intrinsecamente relacionada aos objetivos que se pretende

alcançar com a aprendizagem, visto que os mesmos se relacionam com o “como

avaliar”, o que vem ao encontro da colocação de Raphael (1995, p. 37):

A avaliação deve se definir a partir dos objetivos traçados e os instrumentos
utilizados devem ser pertinentes às condutas que se pretende avaliar.
Existe uma gama variada de instrumentos que podem ser acionados pelo
professor, desde a simples observação cotidiana até formas sofisticadas de
elaboração do assunto. É preciso que haja relação do instrumento com área
ou domínio de aprendizagem. Assim dificilmente se obterá resultados
pertinentes através de provas se a área avaliada é psicomotora ou afetiva.
Isto requer maior dose de observação, escalas de avaliação, listas de cotejo
em contrapartida, a área cognitiva é o que mais solicita instrumentos de
lápis e papel, entendidos em sentido amplo: testes, trabalhos escritos,
monografias, questões abertas, análise de casos. A par disso podem se
desenvolver instrumentos orais de avaliação, voltados para objetivos que
impliquem comunicação oral, capacidade de intervenção oral, habilidade de
expressão oral, domínio de mecanismos de leitura.
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Embora a quantidade de instrumentos seja pouca os autores fazem uma

abordagem qualitativa e explicitam a aplicabilidade de cada um deles no contexto

escolar.

O Erro Na Avaliação

Essa temática é abordada em 08 trabalhos inscritos na CAPES, sendo,

(01) Tese de Doutorado e (07) Dissertações de Mestrado, discutindo de forma

bastante heterogênea: o erro como distúrbio da aprendizagem, os principais tipos de

erros cometidos pelos alunos do Ensino Fundamental e Médio para resolver

questões Matemáticas, estabelecendo comparações entre esses erros. A questão

do erro como fonte mediadora, como possibilidades de melhoria da qualidade de

ensino, como origem de possibilidades e não como causa de críticas e

constrangimentos. Questões colocadas por Romano (1994) em sua Dissertação de

Mestrado aparecem na maioria dos trabalhos que tratam a temática:

O que significa errar na prática escolar? Que tipo de erro o aluno faz? Qual
o papel do erro e da correção na construção do conhecimento? Porque o
aluno errou? O que pensam alunos e professores sobre o erro? O que
pensam os alunos e professores sobre a correção? Os alunos têm medo
de errar? Por quê? (ROMANO, 1994, p. 5).

Existem várias nuances que envolvem o erro no contexto escolar. De

acordo com os autores que estudam o assunto, o erro não é um indicativo da falta

de conhecimento, mas de um padrão preestabelecido, conforme cita Romano (1994,

p. 6):

As soluções e as respostas erradas que os alunos dão em sala de aula
também são consideradas erradas em virtude dos padrões estabelecidos
pelas comunidades científicas. Quando um aluno em uma prova ou em
uma atividade manifesta não ter adquirido determinado conceito ou
habilidade, avaliamos que errou, conforme padrões que nos servem de
parâmetros.

Parâmetros esses que não são esclarecidos aos alunos, que muitas vezes

erram por não compreenderem o que realmente se espera deles. É muito comum

alunos desistirem de estudar após perceberem que estão com as médias baixas, por

acreditarem que não aprenderam nada, sentindo-se fracassados e incapazes.

Nesse contexto, o erro é uma possibilidade de recomeço, de reconstrução,

tanto para o professor quanto para o aluno. A visão do erro nesse caso é positiva,
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pois, é a partir dele que buscará metodologias para os futuros acertos. Desse modo,

os autores trabalham o erro como espaço de possibilidades, na crença de que o

mesmo possa favorecer a reconstrução do saber e não demonstrar a incapacidade

dos estudantes.

Políticas De Avaliação

Sobre as políticas de avaliação, foram publicados 10 trabalhos: 03 Teses

de Doutorado e 07 Dissertações de Mestrado, o que demonstra como os programas

de promoção e/ou recuperação repercutem na prática pedagógica; um discorreu

sobre as condições históricas que determinam a prática de avaliação em Educação

Física. As demais publicações discutem questões como: a progressão parcial, as

mudanças ocorridas a partir da criação dessa forma de promoção, a recuperação da

aprendizagem, o sistema de avaliação nos ciclos de desenvolvimento. O número

maior de trabalhos que aparecem é sobre progressão parcial, cujo tema é abordado

em 04 trabalhos.

São feitas críticas com relação aos programas de promoção. É discutido

que a função dos mesmos não é aprovar, mas garantir a mudança de série o que

não promove conhecimentos, mas a exclusão; porquanto, o aluno que não adquire

conhecimentos fica à margem do processo, muitas vezes atrapalhando as aulas, por

não compreender os conteúdos. Sendo assim, promover por promover, pode-se

evidenciar como prática excludente, incapaz de contribuir com o crescimento do

sujeito e com as transformações sociais. Os autores discutem ainda, políticas de

avaliação como: progressão parcial, sistema de ciclo, progressão automática,

aceleração de aprendizagem, que não garantem a qualidade de ensino, se não

pensar a educação dentro de um contexto social, dentro de uma historicidade e em

uma concepção bem mais ampla de mudança.

Os autores dessa temática enfatizam que medidas de aprovação sem

mudanças mais profundas, podem melhorar índices, mas não promove a

apropriação de conhecimentos. Podemos resumir através da citação de Marshi

(2009, p. 129):

Não há mudança que se sustente como já adiantaram os defensores e os
delatores das propostas que se tornam pressupostos da Progressão
continuada em Sistemas de Ciclos deste trabalho se não houver mudança
na estrutura física e curricular das escolas sem o comprometimento geral
de todos os setores da sociedade e do governo, querendo que as
mudanças e propostas alcancem sucesso. Sem necessidade de criar
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subterfúgio para acobertar medidas, índices e dados estatísticos,
sabidamente de caráter ideológico, carregados de inverdades com a
finalidade de satisfazer imposições neoliberais de organismos, sobretudo,
internacionais de avaliação ou de outro teor que se sustentam como
promotores de ideologia e dominação.

É necessário criar política de ensino aprendizagem, e visualizar a escola

dentro de suas particularidades e necessidades. A promoção de série a qualquer

custo em vez de aprovar, pode significar reprovação, pois não instrumentaliza; não

garante o avanço e o crescimento dos estudantes, já que muitas vezes tem como

proposta somente a garantia de dados estatísticos positivos, e não o crescimento

dos educandos, muito menos mudanças significativas no processo.

Práticas Avaliativas Em Inclusão1

Nessa categoria, considerou-se a temática voltada para alunos com

necessidades especiais, tendo como princípio que, se todo o trabalho com essas

esses alunos deve ser diferenciado, o ato de avaliar também deve ser. Foram

encontradas 04 Dissertações de Mestrado com essa abordagem, sendo duas

tratando de deficiências específicas: uma trabalhou protocolos de avaliação para

alunos não falantes e as habilidades de comunicação desses, outra discute como

promover o aluno com déficit cognitivo em escolas de Educação Infantil públicas de

Osasco. As demais trabalham como avaliar a aprendizagem, buscando

compreender se as práticas de inclusão realmente estão ocorrendo para esse tipo

de aluno.

O número de trabalhos listados com essa temática demonstra que as

avaliações em inclusão, bem como as formas de ensinar aos alunos com

necessidades especiais precisam de aporte teórico, pois não se explicita como

esses alunos possam ser verdadeiramente incluídos. As dificuldades em trabalhar

com inclusão ainda são latentes, não somente no ato de avaliar, mas em todo

processo, o que faz com que o aluno mesmo estando dentro da escola não esteja

incluído no processo ensino aprendizagem. Nesse caso, não basta pensar a

avaliação, tem que se pensar o currículo e o preparo dos profissionais para lidar com

as questões da inclusão.

1
“Inclusão escolar é acolher todas as pessoas, sem exceção, no sistema de ensino,

independentemente de cor, classe social e condições físicas e psicológicas. O termo é associado
mais comumente à inclusão educacional de pessoas com deficiência física e mental” (PORTAL DA
EDUCAÇÃO, 2016).
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Práticas Pedagógicas

Os trabalhos listados nessa categoria estão relacionados às práticas

avaliativas no cotidiano da sala de aula, ou seja, nas metodologias utilizadas nos

processos de avaliação, como se materializa na prática pedagógica dos profissionais

da educação. Foram analisados, também, como os resultados das avaliações

externas: Prova Brasil2, Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)3 e Programme for

International Student Assessment (Pisa)4 são trabalhados nas escolas. Essa

categoria foi a que mais apareceu nas publicações, num total de 34, sendo 08 Teses

de Doutorado e 26 Dissertações de Mestrado. Demonstrando que a preocupação

dos pesquisadores, de uma forma geral, é com a questão das práticas avaliativas e

seus resultados efetivos.

Os trabalhos publicados foram bastante heterogêneos, em que vários

temas foram abordados. Verifica-se um número maior de trabalhos relacionados

com a prática pedagógica nas avaliações das disciplinas de Matemática, Português,

L.E.M – Inglês, Ed. Física e Ciências é maior que nas demais. Tendo em vista que

aparecem pesquisas voltadas especificamente para estas áreas. Em Química, um

único estudo sobre avaliação, enquanto para História, Geografia e Física, nenhum

trabalho foi publicado. A avaliação em Alfabetização é retratada em 03 trabalhos. A

expressividade de pesquisas nessa categoria indica que as questões práticas são

inquietações dos pesquisadores. O que também faz parte da busca dos educadores:

O como fazer, as questões voltadas para o dia a dia na sala de aula, são as maiores

inquietações dos educadores.

1.2 Análises do levantamento dos artigos da revista: estudo em avaliação
educacional da Fundação Carlos Chagas

A Revista Estudos em Avaliação Educacional da Fundação Carlos

Chagas, traz diversos artigos relativos à avaliação educacional e à avaliação da

2
“A Prova Brasil é uma avaliação para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar
a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e
questionários socioeconômicos” (PORTAL MEC, 2016).
3

“Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o
desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que
estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. O Enem é utilizado como
critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa
Universidade para Todos (Pro Uni)” (PORTAL MEC, 2016).
4

“O Programe for Internacional Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes - é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos,
idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países”
(PORTAL MEC, 2016).
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aprendizagem. Para a seleção dos artigos, assim como no banco de Teses de

Doutorado e Dissertações de Mestrado da CAPES, também usou como descritor:

“Avaliação da Aprendizagem”.

1.2.1 Quantidade de artigos da EAE

A tabela 2 traz a quantidade de artigos sobre avaliação da aprendizagem

publicados, por ano, no período escolhido para realização desta pesquisa:

Tabela 2: Artigos sobre Avaliação da Aprendizagem na Revista EAE – Estudos
em Avaliação Educacional da Fundação Carlos Chagas, classificados por anos
abrangendo de 1990 até 2015:

ANO ARTIGOS %

1990 00 0,0

1991 02 2,9
1992 02 2,9
1993 03 4,3
1994 00 0,0
1995 04 5,7
1996 02 2,9
1997 02 2,9
1998 02 2,9
1999 02 2,9
2000 02 2,9
2001 01 1,4
2002 00 0,0
2003 04 5,7
2004 03 4,3
2005 03 4,3
2006 09 12,9
2007 05 7,1
2008 03 4,3
2009 05 7,1
2010 02 2,9
2011 06 8,6
2012 03 4,3
2013 01 1,4
2014 02 2,9
2015 02 2,9

Total 70 100,0
Fonte: Dados da pesquisa.

Entre os anos de 1990 e 1999, houve pouca produção referente à

avaliação da aprendizagem. Foram produzidos somente 19 artigos, o que representa
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(26,0%) do total estudado nesse intervalo. O ano em que mais se produziu foi em

1995, com 04 estudos divulgados. Compreende-se que há pouca ou nenhuma

publicação relativa à avaliação da aprendizagem de 1990 até 1999. A partir do ano

2000, a quantidade de publicações aumenta, denotando o interesse de estudiosos a

respeito da avaliação da aprendizagem, o que culminou com 09 publicações em um

único ano (2006).

Porém, se for considerado um período de 25 anos, as produções sobre o

tema “Avaliação da Aprendizagem” não foram expressivas, pois não atingiu a média

de 03 produções anuais, demonstração que, embora existam estudos sobre o tema,

o quantitativo poderia ser maior, tendo em vista que a avaliação da aprendizagem

compõe todos os processos educativos, isto é, não se constitui nenhum processo

educativo sem avaliação, seja qual for a concepção que se tenha dela, tal qual

descreve Ferreira (2002, p. 9):

A avaliação é um processo que aplicamos a qualquer prática da vida, de
maneira consciente ou inconsciente. No âmbito educativo, o ato de avaliar
como procedimento sistemático, consiste, reverte-se de muitos significados
e importância, pois é o meio através do qual se evidenciam o progresso do
aluno, as mudanças de comportamento e indica as falhas no ensino-
aprendizagem para o devido encaminhamento, seja relativo a pessoas,
programas ou instituições. Por ser parte permanente do ensino e constitui-
lhe ponto vital no processo.

É muito comum observar os professores buscando metodologias,

materiais pedagógicos diversificados. Porém, não é comum uma busca por uma

prática avaliativa diferenciada, mesmo porque os resultados finais são mais

valorizados nas comunidades educacionais do que o caminhar do processo.

1.2.2 Classificação

O critério para classificar os artigos foram os mesmos utilizados para a

análise das Teses e Dissertações do banco da CAPES. A figura 5 representa a

classificação quanto a categoria temática dos mesmos, selecionados na revista.
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Classificação dos Artigos sobre Avaliação da Aprendizagem na Revista EAE - Estudos em

Avaliação Educacional da Fundação Carlos Chagas de 1990 até 2015
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Figura 5: Classificação dos Artigos sobre Avaliação da Aprendizagem na Revista
EAE – Estudos em Avaliação Educacional da Fundação Carlos Chagas de 1990 até
2015.
Fonte: Dados da pesquisa.

Dentre os 70 artigos, 32 (45,7%) analisaram a importância da prática

pedagógica para a avaliação da aprendizagem, 09 (12,9%) discutiram os

instrumentos, 10 (14,3%) retrata a avaliação formativa 08 (11,4%) a formação

docente 07 (10%) as políticas de avaliações. Os assuntos menos discutidos foram: o

erro na avaliação com 02 (2,9%) trabalhos publicados e práticas avaliativas na

inclusão também com 02 (2,9%) publicados.

Avaliação Formativa

Na realização da pesquisa, encontrou-se um total de 10 artigos que fazem

referência sobre a avaliação formativa. Sabendo que Pinto e Rocha (2011),

realizaram um estudo sobre esse tema, no período de 1999 a 2009 intitulado

“Reflexão sobre o Conceito”. Quanto aos demais artigos analisados, o enfoque foi a

avaliação formativa na prática docente, ressaltando a mesma como instância capaz

de buscar formas de tornar o ensino aprendizagem significativo, fazendo dos

conteúdos meios de ampliação do conhecimento, não como algo que sirva só como

base de promoção para a série seguinte, mas dando possibilidades ao professor

para o acompanhamento da aprendizagem dos alunos no percurso escolar.
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Formação Docente

Em relação à formação docente, a mesma foi abordada em 08 artigos,

apresentando discussões como: a avaliação centrada na figura do professor, as

deficiências dos cursos de formação desse profissional, que não é formado para o

ato de avaliar. Os saberes e desafios que são colocados com relação ao ato de

avaliar, as possibilidades de atuação docente sobre a questão da avaliação da

aprendizagem, as teorias e práticas que direcionam o educador para o ato de

avaliar, a falta de clareza sobre critérios.

Instrumentos de Avaliação

A respeito dos instrumentos, 09 artigos discutem Instrumentos de

Avaliação: 02 abordaram as provas, numa concepção das mesmas enquanto

instrumentos de controle do ensino aprendizagem, também como uma realidade do

contexto escolar e que, portanto, deve ser pensada, refletida e discutida com os

estudantes; 03 explanam o uso do portfólio como importante instrumento de coleta

de dados, pois permite ao educador uma visão progressiva do desenvolvimento do

educando e 04 instrumentos de forma geral, colocando como indispensáveis no

processo ensino aprendizagem, posto que, através deles, é possível perceber a

evolução do discente. Apontam a importância da reflexão ao se pensar nos

instrumentos enquanto possibilidades de analisar os dados coletados, para

intervenção na prática.

O Erro na Avaliação

Sobre a categoria “erro na avaliação”, foram identificados 02 artigos. Este

tema é tratado de forma diferente em cada um; eles apontaram para caminhos

diferentes, pois, enquanto Diniz (2008) abordou o erro como percurso na construção

do conhecimento, Moreira e Rangel (2015), abordaram as diferentes percepções do

erro por alunos e professores.

Políticas de Avaliação

Esta temática foi contemplada em 07 estudos publicados, tendo discorrido

as dificuldades do educador quanto aos critérios para avaliar, a Progressão
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Continuada no Contexto Escolar, os resultados utilizados das avaliações externas

como melhoria da prática pedagógica e avaliação na legislação.

No portal de periódicos da CAPES não foi identificado nenhum trabalho

relativo à avaliação externa, que apesar de existirem, discutem a avaliação a nível

educacional e não em nível escolar. Quanto aos artigos selecionados nesta revista,

acerca do assunto, todos estão evidenciando a necessidade de usar os resultados

das avaliações externas, para melhorar os o ensino dentro da unidade escolar,

estabelecendo relação entre as práticas avaliativas em larga escala e a prática

pedagógica.

Práticas Avaliativas Em Inclusão

Nesta investigação, foram consideradas as práticas avaliativas em

inclusão, 02 produções apresentadas têm o mesmo enfoque: avaliar o aluno com

necessidades especiais para o desenvolvimento pleno, assim como a busca de

formas para melhor conduzir o processo ensino aprendizagem.

Práticas Pedagógicas

O maior número de estudos publicados, assim como no banco de

periódicos da CAPES, foi em Práticas Pedagógicas, totalizando 32 trabalhos, que

abordam as mesmas de forma bastante diversificada. Eles mostram que são

inúmeras inquietações que se fazem presentes quando o assunto é este. Uma

questão que, embora muitos reduzam em números, é de extrema complexidade. Os

artigos em sua maioria discutem a necessidade de integração entre o

ensinar/aprender e avaliar, num movimento em que alunos e professores sejam

personagens principais neste cenário, e não se tenha uma das partes como

coadjuvante; na maioria das vezes, o aluno.

1.3 Análise do levantamento dos artigos da revista brasileira de estudos

pedagógicos

Outra fonte de publicações foi a Revista Brasileira de Estudos

Pedagógicos, que apesar de conter inúmeros temas relativos à educação, utilizando

como descritor na “Avaliação da Aprendizagem” só foi possível localizar quatro

trabalhos que tratassem especificamente sobre o assunto pesquisado.
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1.3.1 Quantidades De Artigos Publicados Na Revista RBEP

A tabela 3 demonstra a quantidade de artigos publicados, por ano, no

período escolhido para realização desta pesquisa:

Tabela 3: Artigos sobre Avaliação da Aprendizagem na Revista RBEP –
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos de 1990 até 2015.

ANO ARTIGOS %

1990 00 0,0

1991 01 25,0
1992 00 0,0
1993 00 0,0
1994 00 0,0
1995 01 25,0
1996 00 0,0
1997 00 0,0
1998 00 0,0
1999 00 0,0
2000 01 25,0
2001 00 0,0
2002 00 0,0
2003 00 0,0
2004 00 0,0
2005 00 0,0
2006 00 0,0
2007 00 0,0
2008 01 25,0
2009 00 0,0
2010 00 0,0
2011 00 0,0
2012 00 0,0
2013 00 0,0
2014 00 0,0
2015 00 0,0

Total 4 100,0
Fonte: Dados da pesquisa.

Inicialmente, a busca foi a partir do tema de forma geral; depois, em todas

as revistas publicadas de 1990 a 2015 que se encontram disponíveis

eletronicamente. Conforme explicitado na tabela 3, somente nos anos de 1991,

1995, 2000 e 2008 houveram trabalhos publicados abordando a avaliação da

aprendizagem, o que confirma o pouco investimento de pesquisadores nesta fonte
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de pesquisa. Isso ficou constatado também nas outras fontes escolhidas para este

estudo, indicando, possivelmente, um determinado conforto por parte dos

educadores quanto a avaliação da aprendizagem, além de comprovar que é a partir

de 1996 que há uma maior preocupação quanto ao tema.

1.3.2 Classificação

Os critérios utilizados para classificação também foram os mesmos do

banco de Teses e Dissertação da CAPES e EAE, mas como pode se observar no

gráfico 6, não houve produções nas categorias: avaliação formativa, formação

docente, instrumentos de avaliação e práticas pedagógicas.

Artigos sobre Avaliação da Aprendizagem na Revista RBEP – Revista Brasileira

de Estudos Pedagógicos de 1990 até 2015.
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Figura 6: Artigos sobre Avaliação da Aprendizagem na Revista RBEP – Revista
Brasileira de Estudos Pedagógicos de 1990 até 2015.
Fonte: Dados da pesquisa.

O Erro Na Avaliação

O tema é discutido por dois trabalhos, que são de Davis e Esposito (1991).

Em seu artigo: “O papel e a função do erro em avaliação escolar” em que discutem a

questão da mesma, a partir do enfoque da teoria psicogenética de Piaget, as

contribuições dessa teoria para a discussão dos problemas de aprendizagem e

especificamente os que dizem respeito à questão do erro.
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Ainda sobre o erro, Rosso Berti e Burak (2008), trazem em seu artigo a

questão sobre a compreensão e o significado que os alunos possuem dos seus

próprios erros e a relação deles com o processo de ensino aprendizagem na

disciplina de matemática, com o título “Compreensão e Significado do erro em

Matemática dados pelos alunos da 5ª série”.

Avaliação Em Inclusão

A temática é abordada em 01 trabalho; Salsano (1995) em seu artigo

intitulado “Algumas questões sobre a avaliação do portador de deficiência visual”,

faz questionamentos sobre as implicações de fazer avaliações em cegos usando o

referencial das pessoas que enxergam.

Políticas De Avaliação

O conteúdo é abordado apenas por Locatelli (2000) em sua produção

nomeada “Avaliação Escolar no Contexto de Novas Competências”. Nela, ele

discorre sobre avaliação como instrumento para a tomada de decisões, as

habilidades e competências como fundamentais e o resultado das avaliações

externas como norteador do trabalho pedagógico no interior da escola.

1.4 Resultados das Análises

A partir do levantamento das produções científicas descritas, percebe-se

que dentre as 150 pesquisas, sendo, 59 (39,3%) Dissertações de Mestrado, 17

(11,3%) Teses de Doutorado e 74 (49,4%) Artigos Científicos. Foi constatado que o

Estado com maior número de produção em nível de mestrado e doutorado é São

Paulo, somando 41 (54%), seguido por Paraná com 14 (18,4%), Distrito Federal com

07 (9,2%), Rio Grande do Sul com 05 (6,6%), Minas Gerais com 04 (5,3%), Pará

com 03 (3,9%) e Bahia e Goiás com 01 (2,6%) cada um.

Pode se verificar que os anos 90 foram marcados por poucas produções,

pois das 150, somente 27 (18%); fazem parte dos anos 90, as demais foram

produzidas nos anos 2000, sendo que nos últimos 10 anos de (2006 a 2015) foram

registrados 97 (64,6%) pesquisas, ou seja, mais que o dobro de produções se
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comparado aos anos de 1990 a 1999. Denotando que foi crescente os estudos a

cerca deste assunto.

Nos trabalhos analisados algumas temáticas são mais abordadas que

outras. O tema menos abordado foi “Práticas Avaliativas em Inclusão”, com apenas

07 trabalhos (4,7%), comprovando que, embora a educação inclusiva faça parte do

sistema educacional do país, muito ainda se tem a discutir sobre o assunto, pois são

inúmeras as formas de deficiência e o professor ainda não está preparado para as

demandas que o envolvem, bem como não há teorias suficientes para qualificar os

mesmos para a ação.

A temática “Políticas de Avaliação”, é contemplada apenas em 18

pesquisas (12%). Número que pode ser considerado pouco, tendo em vista o

período analisado e a temática fazer parte das angústias dos profissionais da

educação, pois, o tempo todo se vê diante de políticas novas, metodologias,

resoluções, todas implantadas sem ouvir a opinião dos educadores, tornando as

mesmas muitas vezes ações obrigatórias no contexto escolar, sem que se veja o

significado destas na melhoria da qualidade do ensino.

O levantamento apontou somente 20 trabalhos (13,3%), sobre Avaliação

Formativa. Muito embora o termo seja visto de diferentes formas, os autores que

trabalham a temática a abordam numa concepção de buscar pistas para consolidar

a aprendizagem, evidenciando que os estudiosos estão preocupados com o caráter

terminal da mesma, apesar do número de publicações disponíveis não serem

relevantes, se considerado um período de 25 anos. É possível afirmar que existe

uma inquietação com relação aos paradigmas que envolvem a avaliação e a

preocupação com a superação das práticas tradicionais.

Outra constatação feita é que embora o professor seja o principal agente

no processo, pois todos os estudos analisados têm presente a figura do professor, a

quantidade de trabalhos publicados com a temática Formação Docente, foram de

apenas 12 (8%). Demonstração clara de que, apesar desse profissional ser

imprescindível para a realização de qualquer processo avaliativo e/ou educativo,

ainda faltam investimentos em formação, tanto inicial quanto continuada para o ato

de avaliar.

De acordo com o levantamento feito, é possível afirmar que a produção

teórica sobre os Instrumentos de Avaliação, totalizados em 15 trabalhos (10%), é

pequena, ao longo desses 25 anos, não sendo constatada uma diversidade dos
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mesmos para a coleta de dados. Sabendo-se que sem eles não é possível

acompanhar o nível de desenvolvimento dos alunos, sejam eles formais ou

informais. No entanto, na prática, cobra-se do professor formas variadas de

verificação da aprendizagem, o que é possível afirmar que os estudos, no que tange

a esses instrumentos, ainda são tímidos. A avaliação é componente do processo

pedagógico e para vencer os desafios, faz-se necessário o reaprender

cotidianamente. Portanto a formação, nesse aspecto, é essencial para o processo

educativo, já que os desafios são novos e diários.

Através dos estudos realizados, percebe-se que o tema é bastante

discutido no país, a partir das proposições de diversos autores, entre estes, Luckesi,

Hoffmann, Vasconcelos, Perrenaud, Enguita e outros. As discussões dos autores

que abordam a temática deixam evidente que a avaliação deve ir além das notas e

da política de exames nas escolas, conforme coloca Luckesi (2014, p. 144).

A avaliação da aprendizagem sustenta-se numa proposta e numa ação
pedagógica cujo foco de atenção é a formação do educando- portanto uma
concepção construtiva de aprendizagem, e consequentemente, do
desenvolvimento e da individuação do educando. A prática da avaliação,
em virtude de subsidiar a obtenção de resultados desejados e bem-
sucedidos, depende de uma concepção pedagógica seguida de uma
execução consistente na obtenção desses resultados.

É certo afirmar, de acordo com pensamento dos mais variados autores,

que o ato de avaliar vai muito além do ato de examinar. Como coloca Vasconcelos

(2004, p. 12):

A avaliação passa a se construir numa atividade de acompanhamento e
transformação do processo de ensino aprendizagem, através da
observação, análise, registro, reflexão sobre o que foi observado e
registrado, comunicação dos resultados e tomada de decisão para atingir
os objetivos que ainda não foram alcançados.

Outra abordagem feita pelos autores que discutem avaliação, é que é uma

tarefa complexa, já que não se relaciona somente com o professor na sala de aula,

mas a todo o processo ensino aprendizagem, Perrenoud (1999, p. 145) coloca que:

Mudar a avaliação é fácil dizer! Nem todas as mudanças são válidas. Pode-
se bastante facilmente modificar as escalas de notação, a construção das
tabelas, o regime das médias, o espaçamento das provas. Tudo isso não
afeta o modo radical, o funcionamento didático do sistema de ensino. As
mudanças das quais se trata aqui vão muito mais longe. Para mudar as
práticas no sentido de uma avaliação mais formativa, menos seletiva,
talvez se deva mudar a escola, pois a avaliação está no centro do sistema
didático e do ensino. Transformá-la radicalmente é questionar um conjunto
de equilíbrios frágeis. Os agentes o pressentem, adivinham que, propondo-
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lhes modificar seu modo de avaliar, podem-se desestabilizar suas práticas
e o funcionamento da escola.

Os dados analisados nesta investigação evidenciam que a avaliação

continua sendo um processo amplo, complexo, sujeito a diferentes interpretações e

quase sempre abstraído do processo de escolarização do aluno. Enguita sintetiza

esta constatação:

Por outro lado, a avaliação, que com o transcurso do tempo vai adquirindo
formas mais sofisticadas, com as quais se pretende medir mais e mais
novos aspectos e fatores, termina por confundi-los todos e mostrar assim,
outra vez, a redutibilidade e a redução de fato do trabalho escolar concreto
a trabalho abstrato (ENGUITA, 1989, p. 207).

Por isso, tanto no que tange à formação, quanto ao conhecimento do

como avaliar, é essencial para que se consolide uma boa prática educativa. Para

tanto, a utilização de instrumentos elaborados de improviso não contribui com a

eficiência da prática pedagógica e não reflete a realidade dos conhecimentos

adquiridos pelos estudantes. Luckesi (2011, p. 352) afirma que:

Devemos planejá-los, estabelecendo uma listagem de todos os
componentes essenciais dos conteúdos que os educandos deveriam ter
aprendido. Essa lista servirá de base e orientação para a elaboração das
perguntas, questões e situações-problema que comporão o instrumento
que vamos construir e utilizar.

O planejamento do como avaliar pressupõe o que será utilizado nas ações

avaliativas, delineando com clareza o que se espera do aluno e a forma com que o

mesmo dá as respostas. Por esse motivo, essa discussão é de alta importância, mas

até os dias atuais não tem sido tratado com relevância entre os pesquisadores.

Nota-se também que 12 trabalhos (8%) abordam o erro na avaliação. Uma

quantidade relativamente pequena, mas importante, pois todos ressaltam como uma

possibilidade de busca da aprendizagem, na compreensão de que errar é tão

importante quanto acertar; que ao errar, o aluno pode reconstruir seu conhecimento

a partir da discussão, da reflexão, não tendo como indicativo de falta de

conhecimento, mas como oportunidade de refazer as ideias. O erro neste sentido

dará ao professor pistas para que possa criar ações e metodologias para

ressignificar a aprendizagem.

A pesquisa permitiu constatar, também, que Práticas Pedagógicas é o

tema de maior relevância nas discussões dos pesquisadores, totalizando 66

trabalhos (44%). Demonstração que, o dia a dia da sala de aula é foco de estudo
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entre os estudiosos e vem ao encontro das necessidades dos profissionais da

educação, que buscam compreender a prática pedagógica diariamente. Seja nas

vivências da própria prática ou através de teóricos que discutem o tema.

Ficou evidenciado que essa busca por referenciais teóricos relacionados à

prática pedagógica se dá nas diversas disciplinas do currículo e que existe uma

busca sobre o fazer pedagógico, por parte dos pesquisadores. O que colabora com

as ações práticas no contexto escolar, pois de acordo com Luckesi (2011, p. 28):

A teoria pedagógica dá o norte da prática educativa e o planejamento do
ensino faz a mediação entre a teoria e a prática de ensino na aula. Sem
eles, a prática da avaliação escolar não tem sustentação. Eles oferecem os
critérios para a avaliação da aprendizagem.

Dessa forma, o estudo de teorias que envolvem a prática pedagógica

qualifica os profissionais para refletir sobre o espaço da sala de aula, bem como os

elementos que a envolvem, possibilitando avaliar de forma coerente. Outra

constatação ao realizar este balanço é que nenhuma produção, entre as analisadas,

abordou a Teoria Histórico-cultural como referencial para as práticas avaliativas,

bem como o papel das mediações no desenvolvimento. O segundo capítulo tratará

sobre as mediações e suas implicações no processo avaliativo.
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CAPÍTULO II - AS MEDIAÇÕES NO PROCESSO AVALIATIVO

No capítulo anterior, foi realizado o levantamento de como o tema está

sendo discutido pelos pesquisadores, em um período de 25 anos. Observa-se diante

dos estudos feitos, que nenhum autor desconsidera o papel das mediações no

ensino aprendizagem. Por esse motivo o tema mediação será tratado neste capítulo,

visto que é elemento essencial na aquisição do conhecimento.

O objeto desta pesquisa, também, é o sentido da avaliação para o sujeito

histórico-cultural. Acredita-se em um sujeito inserido no meio social e cultural

mediado por diversos elementos, já que a relação entre o mesmo e a aprendizagem

não é direta, mas mediada, conforme cita Oliveira (2002, p.26) “Mediação em termo

genérico é o processo de intervenção de elemento intermediário numa relação; a

relação deixa então de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento”.

Vygotsky (1995, p. 305, apud ZANOLLA, 2011, p.4) afirma que:

O educador começa a compreender agora que quando a criança adentra na
cultura, não somente toma algo dela, não somente assimila e se enriquece
com o que está fora dela, mas que a própria cultura reelabora em
profundidade a composição natural de sua conduta e dá uma orientação
completamente nova a todo o curso de seu desenvolvimento.

As vivências, os conhecimentos, as pessoas, as relações com os diversos

objetos desde o nascimento, terão influências significativas na formação do sujeito e

estas influências são sempre mediadas por instrumentos ou por processos

simbólicos. A avaliação, neste sentido exerce papel mediador na relação professor –

aluno, ou seja, no processo ensino aprendizagem.

2.1 As Mediações e a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)

O entendimento do sujeito como histórico-cultural está inserido nas

relações com o meio, bem como a compreensão de que ao chegar à escola já está

dotado de diversas mediações, por mais tenra que seja a idade. Neste sentido faz-

se necessário o entendimento da (ZDP), uma vez que é nela que ocorre a

aprendizagem. Torna-se pertinente tratar neste capítulo sobre essa categoria

amplamente abordada por Vygotsky, pois não há como separar a avaliação do

ensino aprendizagem e tratar o aprendiz como sujeito histórico-cultural, neste

processo, entende-se o conhecimento de sua zona de desenvolvimento proximal.
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De acordo com Vygotsky (1988) há três níveis importantes para o

entendimento da construção do conhecimento pelo indivíduo, a zona de

desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal e a zona de

desenvolvimento potencial e destaca a (ZDP):

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
diferenciar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problema
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com os companheiros
mais capazes (VYGOTSKY, 1988, p. 97).

A compreensão dessa zona de desenvolvimento real do sujeito é

essencial para a construção do processo ensino aprendizagem. Perceber como e o

que se é capaz de fazer sozinho, constitui elemento fundamental para que se

consiga prosseguir na transmissão e aquisição de novos conhecimentos. É na

observação do que cada criança realiza autonomamente que se percebe como foi

mediada por elementos culturais diferentes, pois a zona de desenvolvimento real é

única para cada um.

Todo processo educativo deve iniciar a partir de uma clareza sobre o que

cada criança é capaz de fazer sozinha, sobre os conhecimentos que a mesma tem a

cerca do universo a sua volta, para então contribuir com a aquisição de novos

conhecimentos. Nesse processo Vygotsky (1988, p. 97) evidencia a zona de

desenvolvimento proximal:

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que
amadurecerão, mas que estão presentes em estado embrionário. Essas
funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do
desenvolvimento, ao invés de “frutos” do desenvolvimento. A zona de
desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal
caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente.

As mediações são essenciais no processo de aprendizagem para atingir a

zona de desenvolvimento potencial (o vir a ser, o que está latente para amadurecer)

uma vez que elas contribuirão com a aquisição de novas estruturas de

aprendizagem. A compreensão do indivíduo enquanto sujeito em desenvolvimento e

dotado de conhecimentos se faz necessária para que se consiga chegar ao

desenvolvimento potencial. Esse entendimento das habilidades já apreendidas da

criança, do desenvolvimento de novas capacidades, dá sentido ao processo ensino

aprendizagem.
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A atuação de forma adequada na zona de desenvolvimento proximal

tornará possível que os “brotos” ou “flores” citados por Vygotsky (1988) amadureçam

e futuramente estejam na zona de desenvolvimento real da criança, se houver

progresso na forma de aprender, mediada pela forma de ensinar. “A zona de

desenvolvimento proximal, hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã, ou

seja, aquilo que pode fazer com a assistência hoje possa ser capaz de fazer sozinha

amanhã” (VYGOTSKY, 1988, p. 99).

A compreensão do nível de aprendizagem em que o aluno se encontra, na

perspectiva histórico-cultural, é buscar instrumentos que o mesmo chegue ao seu

desenvolvimento potencial. O que o sujeito ainda não sabe é ponto de partida para a

busca de seu crescimento, tornando-o capaz de solucionar problemas que antes lhe

pareciam difícil.

As formas de construir conhecimentos são diferentes para cada aprendiz.

O que às vezes parece dificuldade pode ser diferença, a visão uniforme de sujeito

pode tornar o processo ensino aprendizagem sem significado. O ensino

sistematizado é importante no desenvolvimento humano, já que permite a

apropriação dos conteúdos, desenvolvendo a consciência crítica e o fortalecimento

do indivíduo enquanto sujeito e agente de transformação. Leontiev e Luria apud

Vygotsky (1988, p. 147) afirmam que:

O processo de educação escolar é qualitativamente diferente do processo
de educação em sentido amplo. Na escola, a criança está diante de uma
tarefa particular: entender as bases dos estudos científicos, ou seja, um
sistema de concepções científicas.

Fazer com que o conhecimento teórico científico seja apreendido pelo

discente é tarefa da escola. Ação possível, a partir da compreensão da zona de

desenvolvimento proximal. Na busca desses saberes, as interações cumprem papel

essencial. As experiências de um adulto ou de um par, leva à apropriação de

conhecimentos. Tal apropriação vem das relações que se estabelece com outras

pessoas. A escola se torna importante neste sentido, já que favorece o

conhecimento dos saberes científicos historicamente construídos, possibilitando que

o indivíduo compreenda a realidade e seja capaz de transformá-la.

Concebendo-se o homem como um sujeito dinâmico, que aprende nas

trocas com outros indivíduos, cabe ressaltar que a aprendizagem não se dá de

forma passiva. É a partir do que se aprende que se muda a visão de mundo. Ao

adulto, não cabe somente a transmissão do saber, mas a mediação entre o mesmo
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e a criança para que ocorra a aprendizagem significativa, o que implica em

estabelecer a relação dos conhecimentos construídos com a vida cotidiana. Neste

sentido, Chaves (1993, p. 46) coloca que:

A aprendizagem por sua vez não se dá espontaneamente na escola, é uma
atividade que requer planejamento consequentemente intencional, dirigida
e como processo que é, ocorre gradativamente. A aprendizagem escolar
sofre influências externas (condicionantes histórico-político-social) e
internas (percepção, motivação, compreensão, atitudes e conhecimentos
que os alunos trazem consigo). Essa capacidade cognitiva das crianças
vão se desenvolver principalmente na escola.

A esse sujeito que aprende nas interações, nas relações e trocas entre

outros sujeitos, e que ao chegar à escola já está dotado de conhecimentos de

mundo; de experiências únicas adquiridas através de mediações diferenciadas e

com uma visão própria, a aquisição dos saberes, bem como a utilização dos

mesmos, também se dará de forma ímpar, devendo a escola não apenas ensinar,

mas criar formas de desenvolver a habilidade de aprender, conforme coloca

Vygotsky (2010, p. 448):

Uma aula que o professor dá em forma acabada pode ensinar muito, mas
educa apenas a habilidade e a vontade de aproveitar tudo o que vem dos
outros sem fazer nem verificar nada. Para a educação atual não é tão
importante ensinar certo volume de conhecimento, quanto educar a
habilidade para adquirir esses conhecimentos e utilizá-los. E, isso se obtém
apenas (como tudo na vida) no processo de trabalho.

Esse pensamento está imbuído na crença de que o aluno sujeito é capaz

de “trabalhar” numa sala de aula, pois possui habilidades capazes de contribuir com

seu processo de aquisição do conhecimento, bem como contribuir com os outros

sujeitos envolvidos. Tais conhecimentos não chegam ao educando apenas através

do ouvido, mas em um esforço conjunto de todos os sentidos e através da

construção do pensamento que se dá durante as interações.

O processo ensino aprendizagem não acontece de forma unilateral, isto é,

através de repasses de conteúdos prontos e acabados, transmitidos oralmente. O

sujeito histórico-cultural é um indivíduo que para chegar ao seu desenvolvimento

potencial, necessita de diversas interações com outros sujeitos: objetos, conteúdos,

e com todas as ações do contexto escolar. A aprendizagem é mediada pelos

diversos componentes deste processo.

A Teoria Histórico-cultural traz em seu bojo a concepção de que todo

homem se constitui como ser humano pelas relações que estabelece com os outros,

como afirma Martins (1997, p. 113):
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Desde o nosso nascimento somos socialmente dependentes dos outros e
entramos em um processo histórico que de um lado nos oferece os dados
sobre o mundo e de outro lado permite a construção de uma visão sobre
este mesmo mundo. O momento do nascimento de cada um está inserido
em um tempo e espaço e em um movimento constante. A história de nossa
vida caminha de forma a processarem toda uma história de vida integrada
com outras muitas histórias que se cruzam naquele momento.

O espaço escolar é propício às interações, já que nele se concentra

diferentes indivíduos advindos de variadas culturas, nas quais se tem a oportunidade

de manifestações de diversos conhecimentos formais e informais. Além de ter os

professores como mediadores no processo de construção do conhecimento formal.

As experiências adquiridas pelos sujeitos no decorrer de sua existência formarão

novas estruturas, proporcionando a aquisição de novos conhecimentos.

Vygotsky (2010, p. 63) coloca que:

A experiência pessoal do educando se torna a base principal do trabalho
pedagógico. Em termos rigorosos, do ponto de vista científico não se pode
educar o outro. É impossível exercer influência imediata, promover
mudanças no organismo alheio, é possível apenas a própria pessoa
educar-se, ou seja, modificar as suas reações inatas através da própria
experiência.

As vivências adquiridas pelo ser humano ao longo da vida irão contribuir

com a sua formação sociocultural. A sala de aula então, não se constitui um

ambiente onde simplesmente se ensina ou se aprende, mas um espaço onde

através das trocas de experiências apropria-se de novos saberes. Essa apropriação

só é possível se todos os envolvidos tiverem oportunidade de se expressarem.

A passividade do aluno, o negar suas experiências pessoais é um

equívoco na construção do conhecimento. Se por um lado essa passividade do

educando não contribui com o desenvolvimento pessoal, social e cultural, por outro

lado a atividade do professor significa a mola impulsionadora na aquisição de novas

experiências e novos entendimentos, uma vez que ele medeia as interações do

sujeito com os conhecimentos historicamente construídos e com a atuação do

mesmo sobre o meio.

A escola, calcada em uma proposta pedagógica que compreende o papel

dos sujeitos, o lugar que os mesmos ocupam no processo ensino aprendizagem é

uma escola que torna o conhecimento uma constante construção e reconstrução. A

participação do aluno no processo de aquisição do saber constitui elemento

indispensável na utilização do que foi apreendido por ele para seu crescimento;

consequentemente, se construir como um cidadão crítico, capaz de pensar e atuar
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sobre si mesmo e sobre a sociedade, tendo uma compreensão de seu papel ativo no

mundo.

O processo ensino aprendizagem não se relaciona apenas com a figura

do professor ou do aluno, mas com os instrumentos, com o ambiente que envolve

esse processo. Quando se fala em professor mediador, espera-se uma organização

desse procedimento como um todo, na busca de meios para que a aprendizagem

aconteça, na compreensão das teias que envolvem o educando, antes do mesmo

entrar para a escola.

A participação ativa do educando no processo ensino aprendizagem é

fazer com que ele veja sentido nos conteúdos. Isso só é possível através da

percepção da compreensão e valorização das interações, pois são elas que irão

permitir as diversas trocas, e favorecerão a utilização do que se aprende.

Cabe ressaltar que em um espaço interativo de aprendizagem a

homogeneidade é dispensável, pois quanto mais diversificado for o nível de

conhecimentos maiores possibilidades de trocas ocorrem entre os sujeitos: o aluno

pode não dominar determinados conteúdos, mas dominar outros que possibilitarão

acrescentar na formação de todo o grupo. Se as inferências ocorrerem de forma

adequada, todos poderão fazer parte do processo, ao invés de serem excluídos, por

não estarem ao nível “desejável da turma”. De acordo com Martins (1997, p. 118):

Quando imaginamos uma sala de aula em um processo interativo, estamos
acreditando que todos terão possibilidades de falar, levantar hipóteses e nas
negociações, chegar a conclusões que ajudem o aluno a ser parte de um
processo dinâmico em construção.

Neste contexto o professor é o articulador, porém, todos contribuem com a

construção do conhecimento, sendo indivíduos atuantes. Assim, novos conteúdos

serão acrescentados de forma que todos participem do processo e não apenas os

com maiores habilidades uma vez que as diferenças podem ser fios condutores de

novos saberes.

A escola tem como função primordial ensinar os conteúdos, pois é através

da aquisição desses, que o aluno irá se instrumentalizar para sua

autotransformação, enquanto sujeito atuante na sociedade. É ilusório pensar em

conhecimentos sem os conteúdos escolares, pois são eles que irão contribuir com o

desenvolvimento de conceitos científicos, importantes para o crescimento pessoal

dos indivíduos. De acordo com Vygotsky (2009, p. 240):
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O desenvolvimento dos conceitos científicos na idade escolar é, antes de
tudo, uma questão prática de imensa importância- talvez até primordial - do
ponto de vista das tarefas de que a escola tem diante de si quando inicia
uma criança no sistema de conceitos científicos.

O desenvolvimento de conceitos científicos só se materializa frente a

conteúdos e conhecimentos a serem desvelados. Por outro lado, sem os conteúdos,

as práticas educativas e pedagógicas não se realizam. Eles são necessários para a

implementação do currículo e consequentemente, para a formação do educando. Os

conteúdos escolares pertencem à cultura que nos antecede, como também à

contemporânea, com todos os seus elementos componentes: senso comum, ciência,

valores, estéticos, culturais, éticos e religiosos, que se constituem antes de

nascermos e antes de ingressarmos na escola e continuam a se constituir no tempo

presente (LUCKESI, 2010).

Uma das funções da instituição escolar é fazer com que o aluno aprenda o

que as outras gerações construíram de forma organizada e metódica. Porém, para

que cheguem até o aluno não podem ser apenas repassados, faz-se necessário a

reflexão diária, a criação de metodologias adequadas, o levantamento de objetivos

coerentes, conforme Chaves (1993, p. 50):

O professor precisa ter claro para si: para que ensinar, o que ensinar e
como ensinar e ainda quem ele irá ensinar, procurando em suas práticas,
fazer a ligação dialética desses elementos garantindo ao aluno a
assimilação dos conteúdos transmitidos e o conhecimento do que se
espera dele ao final do processo.

É claro que uma aprendizagem significativa vai muito além do

entendimento dos conteúdos, mas importa muito ao adulto e às crianças a aquisição

dos conhecimentos propostos através destes conteúdos e em nenhum momento

podem ser negados.

Por mais que o aluno chegue à escola com um cabedal de conhecimentos

próprios, a mesma tem a função de ampliá-los, possibilitar a criação de novas

cognições. Por exemplo: não basta usar a linguagem para se comunicar, é

essencial, também, o uso adequado da mesma. Para que isso ocorra, é necessário

conhecer as normas padronizadas que regem essa linguagem. A escola é a fonte de

inferência mais proefienciente entre os conhecimentos/conteúdos e o educando.

Desde que ela consiga mediá-los sem preconceitos, construindo a autonomia e a

participação do educando na ação educativa, através de ações intencionais capazes

de promover o conhecimento nas múltiplas relações, compreendendo e respeitando
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os tempos de aprendizagem dos estudantes, para a conquista do conhecimento e

relacionando as informações com a realidade.

Os conteúdos apreendidos de forma significativa transformam o

pensamento e colaboram com novas buscas de informações. No entanto, isso

dependerá das formas de intervenções utilizadas, uma vez que o que se ensina é

fundamental, mas também o como ensina, de forma a ultrapassar o senso comum,

dando espaço ao pensamento crítico. Segundo Luckesi (2011, p. 93):

Assim sendo, faz sentido que a escola seja um lugar especial por onde a
cultura elaborada é, por um lado transmitida e, por outro, assimilada pelos
educando que dela participam. O senso comum não necessita da
instituição escolar para ser transmitido e assimilado, isso se dá no dia a dia
das pessoas, então a escola tem por obrigação – para isso foi instituída
socialmente – de oferecer aos educandos o melhor conhecimento possível
assimilação por eles, a depender de sua idade e de seu nível de
desenvolvimento. É nesse sentido que os conteúdos curriculares fazem a
mediação entre o educando e a cultura que o cerca, especialmente a
cultura elaborada.

O processo ensino aprendizagem se relaciona com novas visões de

sociedade e de mundo, que por sua vez se relaciona com novas apreensões, novos

conhecimentos e novas transformações do próprio sujeito e do mundo. Para tanto o

aprendizado deve se construir de forma ativa, com a percepção das habilidades do

indivíduo, favorecendo a este mover ações mentais para o seu aprendizado, de

forma que além de adquirir os conteúdos, esses se tornem pontes para novas

construções mentais.

Como já mencionado antes, Vygotsky trata o sujeito como essencialmente

social, não sendo limitado por suas experiências pessoais. Neste contexto, é nas

relações sociais que o indivíduo irá construir sua visão de mundo e nortear suas

ações diante da sociedade. As relações que estabelecem com outros irão

determinar seus gostos, preferências, preconceitos, alienação etc. Essa construção

é fruto das relações que estabelecem ao longo de sua existência. E como passa

grande parte de sua vida na escola, esse convívio entre sujeitos, seus pares e

conteúdos é estreita, cabendo à instituição escolar propiciar conhecimentos, que são

adquiridos através da participação no processo, para que num esforço conjunto

aconteçam novas aprendizagens.

Para tanto o espaço escolar deve ser um ambiente desafiador, onde os

envolvidos possam perceber esses desafios e empreender esforços para promover

o crescimento pessoal e coletivo, e as experiências de todos (e não dos
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considerados mais “inteligentes”) sejam relevantes, e contribuam com a construção

de novos saberes.

Para que os conhecimentos historicamente construídos sejam

significativos, faz-se necessário ultrapassar a impressão inicial das ideias, na busca

do entendimento da realidade. A escola como promotora desses conhecimentos é

base primordial na percepção da realidade, bem como na busca pelo crescimento

intelectual dos alunos e na busca de novos saberes. De acordo com Martins (1997,

p. 119):

A aprendizagem desenvolvida na escola é uma fonte importante de
expansão conceitual, afinal a escola é um ambiente, ou pelo menos deveria
ser, privilegiado para fornecer o suporte necessário às ricas e profundas
interações com o conhecimento socialmente elaborado. Nas interações
criança/criança, e professor/criança, a negociação de significados favorece
a passagem do conhecimento espontâneo para o científico, possibilitando
aos alunos não só a apropriação do legado cultural a construção das
funções psicológicas superiores e elaboração de valores que possibilitam
um novo olhar sobre o meio físico e social, como análise e eventual
transformação.

Ao passar pelo sistema educativo, o sujeito é transformado

cotidianamente. Por isso, as expressões “não sabe nada” e “não aprendeu nada,”

justificando a reprovação de alunos não deveriam fazer parte do contexto escolar.

Uma vez que, por mais que o aprendizado não tenha atingido aos objetivos

propostos, a relação com outros sujeitos gera aprendizagens e mudanças.

Quando se valoriza o valor das interações no processo educativo,

percebe-se um sujeito capaz de falar, levantar hipóteses, buscar respostas e sentir-

se parte do processo de aquisição e transmissão do conhecimento, em que a sala

de aula é o ambiente das múltiplas relações. Nessa perspectiva, não se busca

respostas homogêneas, prontas, sem a possibilidade do confronto com as

diferenças, com novos pensamentos e reconstrução do saber, pela soma das

experiências, pelas vivências, pelo respeito e valorização das diferenças, pelas

concordâncias e pelas discordâncias, pelos conflitos e negociações, pelo silêncio e

pelo barulho, pela reflexão ou pela sistematização.

Martins (1997, p. 120) aponta:

As relações estabelecidas no ambiente escolar passam pelos aspectos
emocionais, intelectuais e sociais e encontram na escola um local
provocador destas interações nas vivências interpessoais, a escola
caracteriza-se como um dos primeiros locais que deveriam garantir a
reflexão sobre a realidade e a iniciação da sistematização do conhecimento
socialmente construído. Estabelecendo um palco de negociações, os
alunos podem vivenciar conflitos, discordâncias, buscando acordos sempre
mediados por outros parceiros.
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A aprendizagem acontece em todos os momentos, através de ações

desafiadoras, não sendo a escola, apenas o local onde se aprende conteúdos

durante as aulas, mas nas diversas relações e trocas que ocorrem. Hoffman (2014,

p. 21) afirma que:

O educador mediador/oportuniza e favorece processos de reflexão do
educando sobre suas ações (abstração reflexionante), isto é, oportunidade
de refletir sobre a própria experiência, de estabelecer relações entre ideias
e ações, de perceber diferentes pontos de vista para reconstruir sua
experiência no plano mental, evoluindo em termos do desenvolvimento
moral e intelectual.

É necessário que haja instrumentalização do aluno para aprender a

aprender, para a constante busca e descobertas da natureza diversificada dos

conhecimentos, em que os envolvidos ali presentes possam compreender a

importância uns dos outros: o aluno perceber o professor como mediador e este

professor através das mediações oportunize a ação deste aluno.

2.2 Avaliação Mediadora

A escola tem a função de fazer com que os conteúdos historicamente

sistematizados cheguem aos educandos. Os professores são os mediadores que

irão fazer com que esses conteúdos ganhem significado. Miranda (2005, p. 21)

coloca que:

A mediação tem características fundamentais: não é uma transmissão
passiva de conteúdos e não ocorre independente do nível de
desenvolvimento, ou seja, para beneficiar-se de mediações é preciso que
se leve em consideração o nível de desenvolvimento real, o que reforça a
importância de se investigar as aquisições já disponíveis.

Pode se afirmar que cada um responde diferentemente, ao que lhe é

ensinado, pois as interações são distintas para cada sujeito. Mesmo quando as

ações são individuais, estão impregnadas de significado construído socialmente. Por

isso, os conteúdos escolares são compreendidos de forma diferente pelos

estudantes. A contextualização e a participação efetiva de todos são importantes

para que os mesmos sejam aprendidos e utilizados por eles. Só é possível a

construção de uma proposta de avaliação mediadora, se o processo ensino

aprendizagem for coerente com esta, já que não se avalia simplesmente.

Por trás da avaliação existe um percurso de todo o ato de ensinar e

aprender. Ela é uma parte de tudo que envolve a ação educativa. Não há como
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pensar numa proposta de avaliação mediadora se não houver uma proposta de

ensino/aprendizagem mediadora. Segundo Hoffmann (2014, p. 90):

Podemos pensar a avaliação mediadora como um processo de permanente
troca de mensagens e de significados, um processo interativo, dialógico,
espaço de encontro e de confronto de ideias entre educador e educando
em busca de patamares qualitativamente superiores de saber.

A avaliação mediadora, desse modo, contribuirá para o conhecimento dos

alunos da relação dos saberes que possuem e dos que não possuem, favorecendo

ao educador buscar formas diversificada de intervenção para o alcance dos

objetivos propostos. A mediação dessa forma seria a atuação na zona de

desenvolvimento proximal, utilizando ferramentas adequadas para que o aluno

possa aprender. Mediar é propiciar ao educando alcançar sua zona de

desenvolvimento potencial; para, isso se torna necessário planejamento,

intencionalidade, reflexão, intervenção. Porque mediar significa empreender

esforços para a busca desse desenvolvimento. Tais mediações envolvem ainda

diálogo, participação, o confronto de ideias e a construção de novos significados

para os saberes. De acordo com Hoffmann (2014, p. 91):

A construção do conhecimento se dá pelo processo de internalização da
realidade captada pelo sujeito, que cria representações próprias, atribuindo
sentido único ao que experiencia, num espiral sem começo nem fim
absoluto em termos da evolução do pensamento. Na visão dialética, a
mediação se dá pela antítese, pelo confronto, que ocorre na relação entre o
sujeito e o objeto, agora, é com um novo objeto, uma nova representação
para esse sujeito, o “objeto” da interação do aluno pode ser o professor, a
noção estudada, o colega, o texto lido. Todos eles são considerados
mediadores, uma vez que serão elementos de “objetivação” do
pensamento do aluno, acarretando, pela abstração reflexionante, a
construção de novos significados.

As mediações devam contribuir com as novas construções do sujeito,

tornando-o capaz de novas buscas e novas compreensões da realidade. Uma

avaliação mediadora é aquela que utiliza das respostas obtidas através dos diversos

instrumentos para promover discussões, estabelecer relações, tornar possível uma

participação efetiva do aluno nas aulas, resinificando os conteúdos, dando assim

novo sentido aos estudos realizados em sala de aula.

2.3 Os equívocos – quando a avaliação é mediação para o processo de

exclusão

A avaliação, sem dúvida, tem um importante papel no processo ensino

aprendizagem, pois, quando adotada segundo os princípios pedagógicos da
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pedagogia Histórico-cultural, oportuniza a identificação do processo de

aprendizagem do aluno, propiciando o replanejamento do percurso para o avanço de

seu desenvolvimento intelectual.

No entanto, como acontece muitas vezes, a avaliação é empregada do

modo equivocado e, ao invés de mediar a aprendizagem, promove a exclusão do

aluno por meio de resultados numéricos com finalidade terminal, retirando deste a

possibilidade e o direito de revisar seu processo de desenvolvimento e de

aprendizagem.

Os procedimentos avaliativos, quando inadequados, podem transformar a

avaliação em equívoco pedagógico, nestes casos, ela deixa de ser mediadora do

processo de aprendizagem para se tornar mediadora do processo de exclusão. A

mediação neste processo deixa de ter a Pedagogia Histórico-cultural como

referência e passa a ser pautada pelo descompromisso com a aprendizagem, com o

desenvolvimento cognitivo e o sucesso escolar do aluno. Dessa forma, ao ter ciência

dos resultados negativos do seu desempenho escolar, ao invés de buscar

reconstruir o seu percurso de escolarização e o seu processo de aprendizagem, o

aluno evade da escola, ou nela permanece, mas alheio, apático, indisciplinado.

Conforme Vasconcelos (2004, p. 4, 5) afirma:

Objetivamente, entendemos que o grande problema da avaliação é sua
vinculação à lógica social de exclusão, através dos mecanismos de
classificação a que está frequentemente submetida. Esta maldita tarefa de
aprovar ou reprovar aluno foi imposta há séculos aos professores, de tal
forma que torna-se muito difícil nos livrarmos dela, já que se tornou, para a
grande maioria dos docentes algo absolutamente natural. Ora, um dos
grandes papéis da ideologia é justamente este: dar justificativas para
práticas que, no limite, são profundamente desumanas. O grande nó da
avaliação escolar está, pois, nesta lógica classificatória e excludente.

Todo modo de avaliar deveria estar a serviço da ação de aprender, do

sucesso escolar do aluno, porém na prática não é isso que ocorre. Nem sempre

busca-se medidas para promover a melhoria dos resultados das avaliações. O que

ocorre é a examinação, sem a preocupação com a reflexão do processo, do

contexto, e sem a investigação de novas formas de ensinar. Observa-se ainda uma

visão tradicional de educação, centrada nas notas e na classificação, como se elas

demonstrassem por si só a aprendizagem. Segundo Luckesi (2011, p. 21):

A Pedagogia Tradicional fundamenta-se num olhar estático a respeito do
educando e por isso sustenta bem a prática de exames na escola – cuja
função é classificar o já dado, o já acontecido, mas não a prática da
avaliação da aprendizagem, que da aprendizagem são fenômenos e
práticas diversas.
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Em uma visão estática de ser humano, o aluno deve aprender o que lhe foi

ensinado e devolver através da prática de exames, exatamente como lhe foi

apresentado, sem uma elaboração e reelaboração das ideias, pautada em normas

desprezando a individualidade de cada sujeito.

Por mais que a sociedade esteja vivenciando avanços tecnológicos,

descobertas estejam surgindo em todo o campo do conhecimento, continua-se

visualizando o sujeito no sistema avaliativo de forma tradicional, ou seja, como

alguém alheio ao próprio processo de aprendizagem, ficando na maioria das vezes,

a cargo só do professor todo o processo avaliativo.

Nessa perspectiva, o método avaliativo torna-se mais importante que o

processo ensino aprendizagem e tem fim em si mesmo. Não servindo de subsídio

para novas práticas pedagógicas, o que Luckesi chama de examinação, ao invés de

avaliação. De acordo com ele, essa prática se finaliza nos resultados. Examina-se,

mas não busca compreender o que os exames mostraram e muito menos como

procurar caminhos para superação das dificuldades. O ambiente da sala de aula que

poderia favorecer as relações e trocas entre os sujeitos transforma-se num espaço

de competições por notas, conforme Enguita (1989, p. 196):

Estas estabelecem uma categorização entre estudantes a qual os
professores e eles mesmos – na medida em que partilham dos objetivos
proclamados pela escola – associam sua imagem e sua estima, algo que
todos sabem que terá consequências posteriores. A publicação de cada
nota supõe uma relocalização simbólica dos indivíduos dentro do grupo.

Nesses casos a dificuldade em obter a pontuação durante os atos

avaliativos, muitas vezes são convertidas em fracasso escolar e desistência. Para

que se reveja o processo avaliativo, faz-se essencial conceber o processo ensino

aprendizagem como um todo e o processo avaliativo como parte, como uma ação

reflexiva para refazer a aprendizagem. Ao invés disso cumpre mais uma função

ritualística, onde os registros de notas são mais importantes do que a garantia da

aprendizagem, e assim sendo, desvincula-se a avaliação do processo como um

todo.

É como se o educando tivesse que dar a resposta somente quando lhe é

perguntado, não durante todo o tempo. É muito comum ouvir falas de educador “Na

aula ele sabe tudo, mas na hora da prova não consegue fazer!” ou do aluno “Eu

sabia tudo, mas me deu branco na hora da prova”. Se a avaliação se faz presente

em todos os momentos da sala de aula, não há razão em ocorrer essas dificuldades

em avaliar e ser avaliado, já que a aprendizagem se dá em todas as situações no
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ambiente escolar, durante todo o tempo e a demonstração do que se aprendeu, faz

se importante em diferentes situações.

Avaliar em uma dimensão excludente pode tornar o ensino, algo

massacrante, sem prazer, cansativo e sem nenhum significado, uma vez que a

aprendizagem não é usada para o crescimento, mas para responder às questões

propostas. Se de um lado o aluno vivencia esse ensino descontextualizado, do outro

o professor vivencia a tensão de ter em suas mãos o poder sobre a vida escolar do

aluno, pois é ele que define a aptidão ou não para a série em que leciona. E essa

habilidade, na maioria das vezes, é medida através dos instrumentos de avaliação

elencados pelo próprio professor. O ato de avaliar se reduz a momentos estanques,

distanciados das relações vivenciadas em sala de aula. Segundo Hoffmann (2014, p.

21):

No equívoco e contradições que se estabelecem em torno dessa prática, a
decorrência é a dicotomia educação e avaliação. A parafernália de mitos e
representações contribui para essa dicotomia. Os professores percebem a
ação de educar e a ação de avaliar como dois momentos distintos e não
relacionados.

Nesse cenário, a avaliação assume caráter reducionista, já que se vincula

exclusivamente a aquisição dos conteúdos e na maioria das vezes, medidos de

forma numérica, não se considerando outros aspectos do processo pedagógico,

como: envolvimento, questões éticas, interações sociais, utilização dos conteúdos,

criatividade, utilização da linguagem, questões estéticas e inúmeras outras que

deixam de fazer parte do processo em detrimento de questões mecânicas, livrescas

e descontextualizadas; sendo reduzido a um número/nota que nem sempre

expressa a realidade do que foi aprendido e ensinado.

Essa é a prática da examinação, que não tem a função de promover

conhecimentos, mas, de classificar, selecionar e excluir, sem dar aos envolvidos

oportunidades de reconstrução. Hoffmann (2014, p. 22) coloca que “Um professor

que não avalia constantemente a ação educativa, no sentido indagativo do termo,

instala sua docência em verdades absolutas, pré-moldadas e terminais.” Pode-se

dizer que nesta perspectiva a ação avaliativa não assume um papel investigativo do

processo ensino aprendizagem, capaz de dar ao educador pistas para a

continuidade da ação educativa. Na avaliação, enquanto instrumento de

classificação, o aluno é visto como o principal responsável pelo seu rendimento,

especialmente quando esse rendimento não é desejável. O Conselho de Classe
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mais parece um tribunal, e o réu no caso é o aluno, que não tem testemunhas e

muito menos direito de defesa. “Eles são culpados”, por não se saírem bem, “são

preguiçosos”, “não estudaram,” “faltaram aulas,” “brincaram durante as atividades

educativas,” “se envolveram em conversas,” “não prestaram atenção,” “não

realizaram tarefas de casa” e por inúmeros outros motivos.

Outros sujeitos e os percalços no transcorrer da ação educativa nem

sempre são questionados. Não se reflete a partir do resultado, em que condições o

processo aconteceu ou em que situação o estudante se encontrava antes, durante e

depois desse, ou como estava a situação dos profissionais que atuam na escola, da

participação dos familiares ou ainda, quais foram as mediações e intervenções feitas

durante esse trajeto, por parte dos profissionais, de modo a contribuir para o

desenvolvimento de maneira significativa, pois de acordo com Chaves (1993, p. 56):

A avaliação não detecta somente aspectos do desempenho relativo aos
alunos, mas também do professor, do método empregado, do material
didático utilizado, enfim, do clima educativo como um todo, visto que o
primeiro passo para mudar a realidade é tomar consciência de como ela se
dá.

Hoffmann (2014, p. 38) faz a seguinte ponderação sobre o sentido do

conselho de classe:

Qual o sentido do conselho de classe senão reunir elementos para
compartilhar no conjunto de docentes as interpretações sobre a trajetória
de aprendizagem dos alunos durante um período escolar a definir, em
consenso, ações pedagógicas a serem desencadeadas.

Se o espaço do Conselho de Classe não for para estimular ações visando

a melhoria da qualidade de ensino, não se justifica a realização dessa atividade. Se

os resultados já estão determinados e nenhuma ação será empreendida, para que

esses sejam desejáveis, esse Conselho perde a sua função. Para Ferreira (2002, p.

46) “Uma proposta de avaliação centralizadora e autoritária como a que se percebe

normalmente no cotidiano escolar é uma proposta antidemocrática e se concretiza

pelo poder que o professor detém sobre o aluno”.

Não cabe procurar culpados, mas imputar responsabilidades a todos os

implicados, inclusive mostrando para o aluno onde ele poderia melhorar, estudando

e redirecionando as práticas pedagógicas.

Para que a avaliação seja diferenciada das formas tradicionais, faz-se

necessário a tomada de consciência e solidificação de uma cultura avaliativa e não

apenas de exames.
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Em uma proposta em que somente o aluno é avaliado, cria-se a prática da

exclusão, pois tudo caminha para que o mesmo se veja como responsável pelo

processo e a tendência é que os bons alunos continuem melhorando e os que são

considerados “fracos” continuem fracassando. Nesse cenário, o aluno mal sucedido

quase sempre se vê como incapaz de vencer os desafios que ocorrem no percurso.

Neste sentido Hoffmann (2014, p. 69) considera que:

[...] o reducionismo da avaliação à concepção de medida denuncia uma
consciência ingênua do professor no tratamento desse fenômeno, pois ele
não se aprofunda nas causas e consequências de tais fatos, cometendo
equívocos de maneira simplista. Ou seja, os professores aceitam e
reforçam o velho e abusivo uso das notas, sem percebê-lo como um
mecanismo privilegiado de competição e seleção nas escolas.
Ingenuamente, arbitrariamente, obstaculizam o projeto de vida de crianças
e adolescentes com base em décimos e centésimos. Preocupam-se
sobremaneira em atribuir nota 7 ou 7,5, enquanto relegam a Íntimo plano
os sérios problemas de aprendizagem.

As notas servem para promoção, mas nem sempre os números apontam

para as condições reais dos educandos, expressam o conhecimento ou a falta dele.

Há necessidade de uma reflexão mais minuciosa acerca dos resultados da

avaliação.

Sobre a aprendizagem do educador Luckesi (2011, p. 183) afirma que:

Direta e indiretamente, a aprendizagem depende da relação educador-
educando, porém, para além deles, existem complexas variáveis que
intervêm na produção de resultados da aprendizagem do educando,
positiva ou negativamente. Caso os resultados sejam negativos, para sua
melhoria, as variáveis intervenientes precisam ser removidas ou, ao
menos, modificadas. A aprendizagem dos educandos depende de um
sistema de causas, e não de uma causa única. Desse modo, as
dificuldades podem ter a ver com o educando, com o educador ou com as
condições de ensino, com o currículo ou com outros fatores que
transcendem a sala de aula.

A compreensão de que o processo ensino aprendizagem, bem como a

avaliação é norteada por um conjunto de fatores e envolve todas as pessoas e

elementos que a cerca, é um dos requisitos para que a mesma ganhe significados

além da examinação e assim, evoluir para a reflexão da prática, pois não se

culpabiliza alunos e/ou professores pelo fracasso, mas se analisa todos os fatores

que envolve as nuances da ação educativa.

Portanto, o processo avaliativo é responsabilidade de todos e uma prática

coletiva que norteia a retomada de todos os envolvidos, devendo, assim, contribuir

para a inclusão dos sujeitos, não apenas como alunos, mas como membros
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atuantes de uma sociedade. Cabe ressaltar, ainda, que a questão colocada não é a

aprovação pela aprovação, visto que ao obter boas notas e ser aprovado para a

série seguinte não é garantia que o aluno esteja incluído, mesmo que no primeiro

momento possa parecer. O que se coloca é a importância da tomada de

consciência. Compartilhamos com a ideia de Vasconcelos (2004, p. 05) quando

afirma que:

Estamos a combater a classificação excludente e não só a reprovação,
uma vez que a mera aprovação do aluno pode ser tão excludente quanto a
reprovação, já que também não está levando a efetiva apropriação do
conhecimento. Precisaria ficar muito patente que o nosso problema não é
(não deve ser) aprovar ou reprovar, mas favorecer a aprendizagem e
desenvolvimento humano de todos.

Quando se expõe a avaliação como possibilidade de mediação do

processo de exclusão, está se considerando a mesma como parte de um processo

burocrático, que nada ou pouco contribui com a construção de um sujeito crítico,

participativo, capaz de perceber a importância da aprendizagem escolar no seu

crescimento pessoal e coletivo.

2.4 A avaliação como mediação da aprendizagem do sujeito histórico-cultural

Quando nos referimos ao sujeito histórico-cultural, estamos nos referindo a

um sujeito construído socialmente cujo desenvolvimento não será definido

biologicamente ou individualmente, mas nas relações com o outro. Davis, Silva e

Espósito (1989, p. 52) colocam que:

Na verdade, a produção e a reprodução da existência humana, dependem
sempre de uma dupla interação: a do homem com a natureza e a do
homem com outros homens – com o universo social, entendido enquanto
realidade transformadora pelo processo histórico-social. As interações
humanas são assim, sempre sociais, uma vez que a relação com a
natureza é, necessariamente, mediatizada pelas relações que se
estabelecem com os outros homens e com a realidade humana material.
Interação social mantém e recria, portanto a todo e a cada momento, a
estrutura mesmo do que se convenciona chamar de sociedade.

Ao se relacionar com o outro, o sujeito participa, influencia e é

influenciado, se apropriando de outras culturas e compartilhando a sua. Tais

relações possibilitam que esse sujeito interativo possa compreender novas formas

de pensamento, capazes de gerar transformações pessoais e sociais.
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O sujeito, neste sentido, torna-se um sujeito histórico-cultural, já que a sua

história e formação cultural se entrelaçam com a história formação cultural de outros

sujeitos, criando outras histórias e outras culturas. Davis, Silva e Espósito (1989, p.

52), afirmam neste sentido que:

Este processo de construção, por se manifestar na e pela interação social,
adquire “visibilidade”. Esta visibilidade por sua vez, promove um
alargamento da capacidade cognitiva individual, na medida em que sozinho
não seria realizado. A interação com o outro – seja ele um adulto ou uma
criança mais experiente – adquire, assim, um caráter estruturante na
construção do conhecimento na medida em que fornece, além da
dimensão afetiva, desafio, apoio para a atividade cognitiva. A interação
social atua dessa forma, sobre a zona de desenvolvimento potencial,
fazendo com que os processos maturacionais em andamento venham a se
completar, fornecendo novas bases para novas aprendizagens.

Destaca-se, dessa forma, a importância das trocas entre os sujeitos, pois

elas permitem o conhecimento do outro, possibilitando a aquisição de novos saberes

e a reconstrução do pensamento. Entender o sujeito histórico-cultural é

compreendê-lo como ser atuante, pensante, capaz de construir novas formas de

relação.

É correto afirmar, que nos diversos ambientes os seres humanos

aprendem e ensinam, pois se relacionam, têm oportunidade de manifestarem sua

cultura e exporem suas histórias, inclusive na escola. Ao conceber o sujeito

enquanto histórico-cultural, cabe promover formas de que as interações aconteçam,

fazendo com que os mesmos se apropriem do patrimônio histórico-cultural da

humanidade.

Vygotsky discute o sujeito histórico-cultural, enquanto ser capaz de

aprender e se desenvolver na relação com outros seres humanos, pois a partir

dessas relações adquire novas formas de conceber o meio, bem como transformá-

lo. Esse sujeito, ao entrar para a escola tem a oportunidade de interagir com os

conhecimentos formais historicamente construídos e utilizá-los para a apropriação

de novos.

Essa visão de sujeito colocada por Vygotsky, difundida nos dias atuais faz-

se presente nos espaços educativos. O processo ensino aprendizagem nesta visão

de sujeito, na relação com outros sujeitos são pensados de forma dinâmica e

participativa. Enguita (1989, p. 109) faz uma constatação significativa:

Outro aspecto da vida escolar é a solicitação recorrente de que o estudante
ignore os que o rodeiam. Nas classes elementares passa-se aos
estudantes, com frequência, um trabalho para ser realizado em uma
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carteira, à qual se espera que dedique suas energias individuais. Durante
estes períodos de trabalho desestimula-se, se é que não se proíbe
abertamente as conversas e outras formas de comunicação entre os
estudantes. Em tais situações, a advertência geral é a de que faças teu
próprio trabalho e não te envolva com os outros.

Na sala de aula, ao propor a individualidade do sujeito, sem oportunidades

de interações, ignora-se a importância das relações na aprendizagem e as

contribuições que cada um tem para o desenvolvimento do outro. E se a

individualidade é exigida no cotidiano escolar, durante o ato avaliativo isso ainda é

mais latente, pois os momentos de avaliar se distinguem do restante, por ser

momento de silêncio e não de troca de ideias de múltiplas relações.

Ao mencionarmos a avaliação do sujeito histórico-cultural, estamos

pensando a mesma, como elemento mediador para a busca de novas interações

que favoreçam a aquisição do conhecimento.

Sant’Anna (2014, p. 26) pontua que:

É fundamental ver o aluno como um ser social e político, sujeito do seu
próprio desenvolvimento. O professor não precisa mudar suas técnicas,
seus métodos de trabalho. Precisa isso sim, ver o aluno como alguém
capaz de estabelecer uma relação cognitiva e afetiva com o meio
circundante, mantendo uma ação interativa capaz de uma transformação
libertadora, que propicie uma vivência harmoniosa com a realidade pessoal
e social que o envolve.

A avaliação pode servir de ferramenta favorável às interações, à medida

que é vista como um sistema de trocas; de visualização dos vínculos que se cria a

partir da mesma, constituindo momento de estudo por parte de todos os envolvidos,

inclusive pelo aluno que irá refletir sobre o que o motivou aos erros, aos acertos e o

que pode ser melhorado futuramente. O imediatismo do sistema avaliativo em nada

contribui para o crescimento dos sujeitos envolvidos.

Portanto, durante as relações de sala de aula, o aluno descortinará novos

conhecimentos; ele terá a oportunidade de dividir com outros seres humanos suas

experiências, fará descobertas, errará, acertará, divergirá e superará dificuldades,

bem como contribuirá para o avanço dos colegas. As vivências, os trabalhos em

grupo, o ter voz e vez na sala de aula, a oportunidade de solucionar desafios

colocados, as ações cooperativas entre os participantes do processo dará novo

sentido ao ensino aprendizagem.

A avaliação tradicional não permite ações cooperativas e promove o

individualismo, a rivalidade, o egocentrismo, o julgamento e a falta de cooperação,
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centrada no desempenho do aluno e não na análise do processo, para Hoffmann

(2014, p. 53) coloca que:

Para proceder a análise das aprendizagens decorrentes dessa situação,
outras tarefas e situações precisam ser planejadas pelo professor,
condições que lhe permitissem compreender posicionamentos individuais
construídos pelos alunos a partir de tarefas individuais coletivas. Essas
então seriam, de fato, tarefas avaliativas, que levariam o professor a
perceber ou não necessidades de avanços conceituais.

Conhecer o aluno e sua capacidade cognitiva, o caminhar do mesmo no

processo de construção do conhecimento, das relações adquiridas no espaço

escolar compreendendo-o enquanto sujeito histórico-cultural, determinando o

ambiente educativo como um lugar que envolve as relações sociais; entender sua

participação nas ações, solucionando problemas de investigação e ainda

percebendo a avaliação como mediadora na busca da consolidação da

aprendizagem. Uma vez que ela é imbuída de significados, de perspectiva de

mudanças, de crença na capacidade do estudante, de visão de futuro, de

conhecimento de si e do outro, onde os sujeitos transformam e são transformados.

Portanto, não é atribuindo pontuação a tudo que é realizado em sala de

aula que se garante a aprendizagem, e sim, refletindo sobre as ações, chamando

todos à participação, não valorizando os resultados finais, mas todo o

desenvolvimento. De acordo com Hoffmann (2014, p. 53):

O processo avaliativo não deve estar centrado no entendimento imediato
pelo aluno das noções em estudo, ou no entendimento de todos em
tempos equivalentes. Essencialmente, porque não há paradas ou
retrocessos nos caminhos da aprendizagem. Todos os aprendizes estarão
sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e
únicos. O olhar do professor precisará abranger a diversidade de traçados,
provocando-os a prosseguir sempre.

Numa prática avaliativa voltada para o sujeito histórico-cultural, a ação, a

participação e a interação se faz presente em todos os momentos. Segundo Fichtner

(2014, p. 43):

Para poder aprender é preciso ensinar. E ao mesmo tempo, quem ensina
tem que ter capacidade de aprender. O processo de aprendizagem dos
seres humanos forma, junto com o processo de ensino, num sistema vivo,
cuja a sustentação é a construção, o intercâmbio de conhecimentos,
emoções e afeto entre quem ensina e quem aprende. Um conjunto
complexo de ações recíprocas e complementares forma esse sistema e
seu caráter fundamentalmente colaborativo.
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Por outro lado, a ação de ensinar vai muito além da transmissão de

matérias e conteúdos, porque perpassa pela recriação do pensamento. De acordo

com Freire (2015, p. 26), ensinar é,

Algo mais que um verbo transitivo relativo. Ensinar inexiste sem aprender e
vice-versa, e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e
homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim socialmente
aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam
que era possível-depois, preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos
de ensinar, ou em outras palavras, ensinar se diluía na experiência
realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste validade no
ensino de que não resultou um aprendizado, em que, o aprendiz não se
tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, não foi aprendido, não
pode ser realmente aprendido pelo aprendiz.

Mais importante do que ensinar é ter certeza que o estudo apreendido

passa a fazer parte da vida do educando e que a ele vai ser dada a oportunidade de

demonstrar o que aprendeu através das trocas e não apenas em provas, testes e

questionamentos. O aprendiz precisa confrontar ideias, para isso, o ensino deve

gerar inquietações, pois o ensinar não é transferência de saberes, mas reelaboração

destes de forma crítica.

O educador é primordial neste processo, pois é o mediador, a pessoa que

vai fazer com que os conteúdos sejam desafiadores, de forma a provocar mudanças,

e contribuir com as transformações pessoais, intelectuais e sociais dos educandos.

Para isso o aluno deve entender as razões dos saberes, tendo a oportunidade de

demonstrar o que se apropriou de conhecimentos, conforme Vygotsky (2010, p.

204):

O conhecimento da experiência presente do aluno é condição
indispensável do trabalho pedagógico. É sempre necessário conhecer o
terreno e o material que se pretende tomar por base da construção, senão
corre-se o risco de sobre-edificar um edifício instável na areia. Por isso, a
maior preocupação do mestre vem a ser a tarefa de traduzir o material
novo e ainda não acontecido na experiência do aluno para a linguagem da
própria experiência.

Neste cenário, o aluno adquire maior “intimidade” com os novos

conhecimentos, já que é possível sentir que está na escola não apenas para

aprender, mas que pode também ensinar. Isso em todos os momentos, inclusive

durante as ocasiões de avaliação. É importante que a curiosidade do aluno se faça

presente no cenário do ensino aprendizagem, que as perguntas sejam valorizadas.

Isto se configura participação e oportunidades, quebrando o mito de que sala de

aula boa é aquela onde os alunos permaneçam calados, alimentados pela ideia de

que professores bons são aqueles que mantêm o silêncio em sala de aula.
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A expressão do pensamento é inerente ao sujeito histórico-cultural, ao ser

que constrói conhecimento. Contrapondo ao conceito de mercadoria que possa ser

guardada e consumida, o conhecimento, ao contrário, deve ser compartilhado,

questionado, ampliado.

Relacionar a avaliação ao processo ensino aprendizagem é compreender

que ela também faz parte de um processo dialético, de trocas dinâmicas de

informações, capazes de instrumentalizar o sujeito para novas formas de

pensamento ao invés de repetições, como propõe o sistema de avaliação pautado

nos exames e não no sujeito. O professor, neste sentido, não tem no repasse do

conteúdo a parte mais importante da ação educativa, mas a inclusão do aluno no

mundo do conhecimento. Vygotsky (2010, p. 448) coloca que:

O maior perigo, ligado à psicologia docente, ocorre quando a personalidade
do professor começa a predominar o segundo aspecto. O professor
começa a sentir-se no papel de instrumento da educação, no papel de um
gramofone que não possui a sua própria voz e canta o que o disco lhe dita.
É necessário dizer que toda profissão docente marca o seu agente com
seus traços típicos e indeléveis e cria figuras deploráveis que exercem o
papel de apóstolos da verdade.

Devem compreender que não existe uma verdade única, mas verdades

construídas por todos os envolvidos, capazes de fazer com que o conhecimento

possa, não apenas ser cobrado do educando durante os processos avaliativos, mas

que sejam compreendidos por ele, como parte deste processo com várias etapas,

nas quais existem vários autores, sendo todos importantes e capazes de exercer

papel colaborativo.



73

CAPÍTULO III - INSTRUMENTOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

ENSINO APRENDIZAGEM

No capítulo anterior destacamos a mediação e sua importância no

processo ensino aprendizagem. Para que a avaliação possa ser utilizada como um

elemento para essa mediação não basta observação empírica do professor, se faz

necessário pensar no como avaliar, nos critérios a serem utilizados e formas de

saber se o aluno aprendeu os conteúdos ensinados.

Dessa forma, os instrumentos de avaliação são essenciais e podem

colaborar para que as mediações sejam feitas no sentido de garantir a apropriação

do conhecimento. Por esta razão, este capítulo buscará examinar alguns

instrumentos utilizados em escolas de Educação Básica em Aparecida de Goiânia,

visando perceber se os mesmos estão coerentes com uma proposta de avaliação

mediadora. Para tanto foram coletados instrumentos em duas escolas no ano de

2015 e 2016, sendo uma pública/estadual, que atende de 1º ao 6º ano, e uma

particular que atende do Jardim I ao 9º ano.

No início da pesquisa, foi solicitado à coordenação pedagógica das duas

escolas, o fornecimento dos instrumentos que são utilizados como coleta de dados

para a avaliação, os quais foram cedidos prontamente. Porém, a opção por analisar

os instrumentos da escola particular foi intencional, em virtude da Proposta Política

Pedagógica (PPP) da mesma, que está norteada pela Teoria Histórico-cultural,

conforme documento em anexo. A referida instituição escolar está localizada em um

dos maiores bairros de Aparecida de Goiânia e funciona há 23 anos no mesmo local.

Atende uma média de 450 alunos do Jardim I ao 9º ano e, apesar de ser particular,

acolhe uma população bem diversificada: diferentes crenças religiosas e classes

sociais distintas, com pais e familiares empresários, funcionários públicos,

profissionais liberais, empregadas domésticas.

O processo de avaliação dessa escola, na Educação Infantil, era realizado

através de relatórios individuais de desenvolvimento da criança. Porém, atualmente

se utiliza fichas prontas, onde o professor deve assinalar itens, que em sua visão

estão mais de acordo com o desenvolvimento dos alunos. De 1º ao 9º ano, o

sistema de avaliação é baseado em notas computadas bimestralmente, sendo que

são aplicadas em cada disciplina duas provas por bimestre. Cada uma recebe o
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valor de 3.0 pontos, totalizando 6.0. Os outros 4.0 são obtidos através de tarefas, de

casa, trabalhos e participação em sala, totalizando 10.0 pontos.

A média para a aprovação é 6.0 e os alunos que não obtém essa média, a

cada bimestre recebem orientação por parte dos professores acerca dos conteúdos

que não aprenderam. Após a intervenção, realizam novos trabalhos, novas provas, e

a nota obtida é somada à média do bimestre, que dividida por dois se obtém uma

nova média. Se mesmo realizando todas as recuperações durante o ano letivo o

aluno não conseguir a nota mínima para a aprovação, ao término desse ano, a

escola realiza uma recuperação especial, onde o aluno que não alcançou nota

permanece na escola por uma semana a mais após o ano letivo, revendo os

conteúdos e realizando novas avaliações. A nota alcançada nessas avaliações é

somada à média anual e dividida por dois, obtendo a média final. Os alunos podem

ficar de recuperação especial em até três disciplinas. Os casos de alunos retidos são

levados ao Conselho de Classe final, onde são avaliados pelos professores, equipe

de coordenação e direção. Quando, mesmo estando abaixo da média, se for

considerado por essa equipe como apto, é aprovado para a série seguinte; a escola

adota, ainda, a Progressão Parcial.5

A solicitação dos instrumentos avaliativos para a escola foi por

amostragem, sendo que a análise das provas optou-se pelas avaliações aplicadas

nas turmas de 5º e 9º anos, por serem séries finais e de Língua Portuguesa, porque

geralmente se utiliza algum tipo de interpretação textual nesta disciplina.

Os demais instrumentos, a escola cedeu de forma aleatória, com exceção

dos relatórios do desenvolvimento individual da criança na Educação Infantil, pois

sabendo que a escola já havia trabalhado com eles, foi feita a solicitação, já que nos

relatórios é possível se perceber mediações.

Com relação aos demais instrumentos a série não foi critério para a escolha,

analisou-se todos cedidos pela escola procurando-se, ainda, mostrar os dois lados:

questões que favorecem a interpretação para uma boa resposta e questões que não

dá ao avaliado condições de respostas criativas, ou mesmo lhe tira a condição de

interpretação das mesmas e de futuras mediações do professor para reconstrução

do conhecimento.

5
Caso o aluno fique retido em até duas disciplinas é aprovado, podendo cursar tais disciplinas

concomitantemente com a série posterior.
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Foram analisados 3 (três) Relatórios Descritivos de Desenvolvimento da

Criança e 1 (uma) Ficha Avaliativa da Educação Infantil; 2 (duas) Provas de Língua

Portuguesa, sendo uma do 5º ano e a outra do 9º; 8 (oito) enunciados de questões

contidas em cadernos e/ou agendas de alunos do Ensino Fundamental I e II e 2 ,

assim como cartazes construídos por alunos do 9º ano.

3.1 Relatórios de desenvolvimento individual da criança

Selecionar os instrumentos de avaliação, bem como buscar a

interpretação dos resultados, dá sentido ao ato de avaliar e o torna instrumento

favorável à aprendizagem e não somente coleta de dados.

O relatório, como qualquer outro documento avaliativo, é um processo de

reflexão. No entanto, pode se tornar mecânico, automatizado e sem nenhum

significado, desde que não tenham bases teóricas, nem clareza do sujeito que se

pretende formar; dos objetivos da aprendizagem, que não venha imbuído de

intencionalidade e não sirva como instrumento de pesquisa sobre quem é o aluno,

quais os conhecimentos estão sendo percebidos nesse instrumento e as

intervenções feitas para a construção do processo ensino aprendizagem.

Os relatórios são narrativas das situações de aprendizagem, as

intervenções dos professores, os progressos, o processo de desenvolvimento da

criança, o crescimento e as possibilidades de novas buscas e de novos saberes.

Cabe lembrar que nenhum relatório surge de uma inspiração imediata, mas sim de

outros registros como: cadernos, anotações, diários, atividades, observações,

relatos orais, portfólios. Por essa razão, se torna um instrumento complexo, subjetivo

e único para cada criança. Os registros teriam como finalidade orientar o professor

para tomada de decisões. O acompanhamento do aluno deveria ser individual,

observando as respostas que cada um dá às vivências e aprendizagens adquiridas

na escola.

Os relatórios do desenvolvimento individual da criança se diferenciam de

outras formas de avaliar, por não terem como objetivo a atribuição de notas. Porém,

quando é visto como ritual burocrático perde todo o sentido no ato avaliativo,

passando a ser uma ferramenta desnecessária, que também classifica, pois registra

ações sem intencionalidade, com expectativas padronizadas, descontextualizadas.

Como todos os demais instrumentos os relatórios são subsídios para

revisão da prática pedagógica, Hoffmann (2015, p. 17) expõe que:
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A avaliação, portanto, envolve um conjunto de procedimentos inerentes ao
fazer pedagógico. Os princípios que embasam a avaliação norteiam o
planejamento, as propostas pedagógicas e a relação entre todos os
elementos da ação educativa. Eles se refletem, de forma vigorosa, em todo
o trabalho da escola. Sem uma reflexão séria sobre as concepções e os
procedimentos avaliativos de forma mais ampla, perdem-se os rumos da
educação e a clareza das ações a efetivar em termos da melhoria da
aprendizagem das crianças da organização do cenário educativo.

Os relatórios seriam dados para refletir o processo de desenvolvimento do

aluno. A sua importância, porém, tem que ser percebida ou de nada servirá na

construção do conhecimento seja qual for a etapa do ensino, tendo em vista que são

registros de ações, tanto do aluno quanto do professor como do processo, para que

se possa construir novos caminhos, novas metodologias para a aquisição do

conhecimento.

Portanto, se tornará relevante e valioso instrumento de avaliação, pois ele

dá parâmetros para novas buscas de conhecimentos. Os registros permitem que o

professor não fique refém da memória, pois de acordo com Hoffmann (2014, p. 136):

Não é possível guardar na memória o que se observa de cada aluno ao
longo do processo. A memória do professor não é suficiente para “registrar”
os detalhes importantes de cada um. Portanto é imprescindível a
elaboração de instrumentos de avaliação confiáveis para um
acompanhamento confiável.

Esses têm caráter de continuidade, e servem como suporte para as novas

construções. Outra questão que deve ser levada em conta nos relatórios, é que não

se inicia um sem ler o anterior. Desse modo, será possível estabelecer padrões de

comparação, para que se perceba a evolução ou até o retrocesso do aluno. Esse é

um processo individual, em que cada aluno é único. Os dados dos relatórios são

importantes elementos mediadores para as tomadas de decisões e para as buscas

de formas de intervenções significativos. Nesta perspectiva, o relatório seria um

instrumento de coleta de dados e não apenas registros para compor o dossiê dos

alunos.

A seguir, serão observados alguns relatórios apresentados como categoria

de análise, para que seja possível visualizar melhor as mediações contidas nos

mesmos. Os nomes das crianças são fictícios, porém o ano e a idade são reais. De

acordo com a coordenação dessa escola, os modelos 01 e 02 foram utilizados até o

ano de 2012. A partir do ano de 2013, adotou se o modelo nº 3.
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Figura 7: Relatório de Acompanhamento Individual da Criança – Aluna Bruna – 1º

trimestre.
Fonte: Arquivo da escola.
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Figura 8: Relatório de Acompanhamento Individual da criança – Aluna Bruna – 2º

trimestre.
Fonte: Arquivo da escola.

No relatório 01 percebe-se que a educadora procura mediar o processo

em momentos que isso se faz necessário, conforme o trecho abaixo:

Tinha dificuldades em se relacionar com os colegas, por várias vezes
entrou em atrito, principalmente nas horas de brincadeiras, pois sempre
queria ficar com os brinquedos e quando um colega tentava pegar ela
gritava ou chorava. Procurei o tempo todo conversar com ela explicando
que os brinquedos pertenciam a todas as crianças e que os colegas
também têm o direito de brincar.

Ao dizer que procurava conversar o tempo todo, explicando que os

brinquedos pertenciam a todos, a mesma está procurando fazer com que as

interações na sala de aula sejam mediadas e que os conflitos possam diminuir,

demonstrando ter feito intervenções no processo.

Pelo que é colocado no relatório 01, é a primeira vez que essa criança

frequenta uma instituição educativa. Portanto, tudo ali se coloca como novidade para
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ela e as relações conflituosas fazem parte desse processo e as intervenções do

adulto são de alta relevância, conforme cita Vygotsky (1988, p. 24):

A criança, à medida que se torna mais experiente, adquire um número
cada vez maior de modelos que ela compreende. Esses modelos
representam um esquema cumulativo refinado de todas as ações similares,
ao mesmo tempo que constituem um plano preliminar para vários tipos
possíveis de ação a se realizarem no futuro.

Apesar de se perceber que houve intervenções através do diálogo, não

ficou implícito nenhuma forma de atividade que promovesse a mudança de

comportamento desejável para a turma, de acordo com o que a professora havia

combinado com seus alunos. O relato não deixou claro outros tipos de mediações a

não ser a conversa.

Para a criança de Educação Infantil, as vivências são importantes, uma

vez que constituem novas formas de comportamento, uma vez que é por meio delas

que a criança pode explorar; experimentar e comparar o ambiente à sua volta. Pode

ser que outras formas de intervenções aconteçam, porém não está implícito nos

documentos analisados.

Foram examinados dois relatórios da mesma criança nesse ano letivo; tal

procedimento foi realizado de forma intencional, a fim de perceber as mediações

feitas no intervalo de um para o outro. Nota-se que Bruna já é capaz de fazer

algumas coisas sozinhas, como por exemplo, pintar. De acordo com a narrativa,

demonstra gostar dessa atividade, mas não discrimina as cores. Mais uma vez é

percebida a mediação da professora, quando ela diz que propõe atividades lúdicas

para que a menina possa adquirir conhecimentos sobre essas cores.

A professora descreve que a criança tem dificuldade no entendimento das

cores, que são observadas durante as conversa com os colegas, não ficando claro

se esse trabalho é intencional e planejado, já que a criança de três anos não tem o

“dever” de conhecer as cores. Não fica implícito, ainda, quais os tipos de atividades

lúdicas são propiciadas a ela para a identificação dessas cores. O relato não deixa

claro como são essas pinturas e como são as pinturas da aluna. Descreve que a

mesma tem bom desenvolvimento da linguagem oral, mas que tem dificuldades para

ouvir, mostrando que a professora faz intervenções no intuito de fazê-la parar para

ouvir. Não está definido qual seria o tempo em que é cobrada essa ação de ouvir. Já

que na Educação Infantil o ouvir e o falar estão relacionados. Não se consegue

manter a atenção da criança por longos períodos sem que elas façam intervenções,

através das múltiplas linguagens, gestuais, artísticas, oral. Só o ouvir para uma
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criança de três anos, dependendo do tempo que essa ação é proposta, torna-se

cansativo e às vezes sem significado para ela.

Para Vygotsky (1988, p. 28) a fala da criança está relacionada à ação,

pois ela fala enquanto age:

A fala da criança é tão importante quanto a ação para atingir um objetivo.
As crianças não ficam simplesmente falando o que elas estão fazendo; sua
fala e ação fazem parte de uma mesma função psicológica complexa,
dirigida para solução do problema em questão. Quanto mais complexa a
ação exigida pela situação e menos direta a solução, maior a importância
que a fala adquire na operação como um todo. Às vezes a fala adquire uma
importância tão vital que, senão for permitido seu uso, as crianças
pequenas não são capazes de resolver situação.

Notando que a necessidade de falar o tempo todo é a ânsia de expor os

conhecimentos que ela já adquiriu. Trabalhar o respeito, a vez do outro falar é de

fundamental importância para que se crie interações diversificadas no ambiente

escolar, desde que a conversa da criança não seja vista como uma ação de

insubordinação, mas como uma ação pertinente e necessária ao processo de

desenvolvimento.

O segundo relatório sobre Bruna comprova essa necessidade que a

criança tem de falar, confirmado na citação:

Enquanto pinta conta várias histórias como se tivesse conversando com o
desenho. Mostra-se comunicativa, participa das rodas de conversa, sempre
tendo um fato para contar, ao ponto de interromper quando tem alguém
falando, para colocar seu ponto de vista.

Nota-se que ela conversa durante as atividades, e essa ação faz parte do

mundo das descobertas e de construção social que a criança vivencia, quando inicia

o processo de escolarização. Outra observação feita no documento é a falta de

relação de um com o outro, pois os instrumentos avaliativos têm como função o

acompanhamento do desenvolvimento do aluno. Ao começar a escrita de um

relatório, é fundamental que o profissional recorra ao anterior, a fim de estabelecer

relações acerca da aprendizagem. Deve se ainda retomar o planejamento, os

registros diários, para então contar o caminho percorrido pela criança durante o

desenvolvimento do seu trabalho.

Não é possível perceber comparações entre um relatório e outro.

Comparações essas que iriam favorecer o acompanhamento dos avanços e

retrocessos da criança no processo de aquisição dos conhecimentos.
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Os relatórios não são meros registros. São documentos que colocam os

sujeitos envolvidos no cenário do processo ensino aprendizagem e que só terão

valia se tiverem um caráter analítico de todo o caminhar.

Figura 9: Relatório de Acompanhamento Individual da Criança – Aluno João Lucas
– 1º trimestre.
Fonte: Arquivo da escola.
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Nesse relatório percebe-se que, inicialmente, a professora estabelece a

relação com o desenvolvimento da criança no ano anterior no trecho “Este é o

segundo ano que João Lucas frequenta a instituição, iniciou o ano letivo já adaptado

à instituição. Sua independência em relação ao ano anterior é notória.” Essa

observação da profissional, teve caráter comparativo, sem rotulação. Constata-se

que a professora consegue observar as ações que o aluno consegue fazer sozinho e

as que não conseguem, demonstrando que costuma atuar na zona de

desenvolvimento proximal quando cita: “Procuramos auxiliar, porém deixando-o

tentar fazer sozinho primeiro”. De acordo com Vygotsky (2010, p. 278):

A relação do homem com o meio deve sempre ter um caráter de atividade
e não de simples dependência. Por isso a adaptabilidade ao meio pode
significar uma luta violentíssima contra determinados elementos do meio e
sempre representa relações ativas e recíprocas com o meio. Logo ao
mesmo meio social são possíveis atitudes sociais inteiramente diversas do
indivíduo e tudo se resume no tipo de orientação a ser dada a educação
desse caráter ativo.

Percebe-se que a educadora acredita na capacidade da criança, mas

intervém para que a mesma adquira segurança. Pelo que é descrito, ela faz

intervenções, por meio da fala, junto à criança, na questão comportamental.

Entretanto propõe atividades para que o aluno possa, através da prática, propor

outras formas de visualizar novas possibilidades como descrito por ela:

Conversamos muito com ele neste sentido, abrimos rodas de conversas e
discutimos esse assunto com todos. Estamos ainda contando histórias que
mostram a necessidade de respeitar as regras da sala de aula e ser
educados com os coleguinhas, temos proposto ainda brincadeiras que
contém regras claras para que possa compreender a necessidade das
mesmas.

Conforme é citado por Vygotsky (1988, p. 98):

A zona de desenvolvimento proximal pode, portanto, tornar-se um conceito
poderoso nas pesquisas de desenvolvimento, conceito este que pode
aumentar de forma acentuada a eficiência e a utilidade da aplicação de
métodos diagnósticos do desenvolvimento mental e problemas
educacionais.

Essa percepção da Zona de Desenvolvimento Proximal da criança faz com

que a professora tenha clareza do que pode contribuir com o seu desenvolvimento.

Outra questão que chama a atenção é o fato de deixar que a criança tente fazer

primeiro sozinha as atividades, o que demonstra confiança. É o processo avaliativo

se fazendo presente durante todas as ações, pois é a partir do que ela não domina

que a professora tem atuado. Segundo Hoffmann (2015, p. 19):
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A observação, a reflexão e ação, que caracterizam a avaliação continuada,
ocorrem em tempos não estanques, não delimitados, podem se dar de
forma simultânea ou paralela na dinamicidade que caracteriza o próprio
desenvolvimento infantil.

Nesse relato, é nítido que a professora tem uma visão contínua de

avaliação e busca compreender o desenvolvimento da criança nesta continuidade.

Para tanto, lança mão de metodologias variadas, trabalhando questões pertinentes

ao desenvolvimento da mesma em quase todos os momentos na sala de aula.

O que se nota, é que ela não “dá aulas”, mas dá permissão para que os

educandos participem de atividades diversificadas como: rodas de conversa,

histórias, brincadeiras, mostrando que o ensino não está centrado na sua pessoa,

mas que todos têm oportunidades de participar. A educadora não somente observa,

mas medeia ações para o desenvolvimento. Hoffmann (2014, p. 53) coloca que “O

processo avaliativo destina-se a observar os alunos e refletir sobre como orientá-los

na sucessão de etapas que constituem a dinâmica da aprendizagem”.

Houve, por parte da mesma, a necessidade de conhecer os alunos, o que

muito colabora com os processos de mediação, comprovado a partir da colocação

feita por ela “Trabalhamos com várias atividades significativas neste trimestre, a fim

de conhecermos um pouco mais sobre as crianças”.

De acordo com Vygotsky (1988, p. 99) “O aprendizado humano pressupõe

uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças penetram

na vida intelectual daqueles que as cercam”. Para promover novos conhecimentos,

o entendimento do que o aluno já possui é fundamental, não somente em termos

cognitivos, mas na questão dos hábitos familiares e sua cultura. A atividade

oportunizou à professora conhecer, por exemplo, a religião, o tipo de moradia e os

membros da família do aluno. Conforme está colocado, as atividades foram

intencionais e registradas, o que lhe ajudará a trabalhar com o mesmo durante o

restante do ano letivo.

Outro fato relevante nesse relatório de desenvolvimento é a

individualidade, pois a impressão passada é que está somente a professora e o

aluno no ambiente. Mas fica evidente que as interações acontecem e que ela

consegue perceber essa criança na relação com os pares, durante o

desenvolvimento das atividades. Hoffmann (2014, p. 53) coloca que:

É preciso salientar que os percursos de aprendizagem são individuais e
diferenciados, e que as propostas pedagógicas irão mobilizar os alunos de
jeitos inusitados, não há como se observar todos os alunos, todo o tempo e
em todas as situações planejadas. O olhar avaliativo percorre o contexto e
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absorve a multiplicidade desse cenário, os vários momentos de
aprendizagem do grupo.

Fica claro na análise aqui apresentada que este documento não foi

descrito de forma terminal, pois, sempre há propostas de intervenções e todas as

ações, é em prol do crescimento do aluno. Em nenhum momento foi usado termos

com sentido classificatório ou com cunho de terminalidade ou ainda colocando-o

como certo errado, mas em um processo de construção, onde ele percebe o lugar

do sujeito no contexto escolar compreendendo com quem está trabalhando onde as

mediações feitas pela professora são percebidas no instrumento.

Figura 10: Ficha de Desenvolvimento Individual da Criança – Aluno Paulo Henrique,
5 anos, (nome fictício) – parte 1.
Fonte: Arquivo da escola.
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Figura 11: Ficha de desenvolvimento Individual da Criança – Aluno Paulo Henrique,
5 anos, (nome fictício) – parte 2.
Fonte: Arquivo da escola.
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Figura 12: Ficha de Desenvolvimento Individual da Criança – Aluno Paulo Henrique,
5 anos, (nome fictício) – parte 3.
Fonte: Arquivo da escola.

A ficha apresentada na figura 12 representa o desenvolvimento anual.

Essa ficha substituiu os relatórios do desenvolvimento individual do aluno, citados

anteriormente, a partir do ano de 2013. Os itens avaliados na ficha atestam uma

amplitude de conhecimentos a serem observados; denota a preocupação em avaliar

as diversas disciplinas e aspectos da criança. Porém, apesar de não haver a

quantificação dos conhecimentos em forma de notas, a avaliação cumpre a função
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apenas de averiguação, uma vez que não se observa nenhuma intervenção por

parte do educador.

Os alunos são avaliados individualmente, mas dentro dos mesmos

critérios, o que comprova um padrão fechado e engessado de avaliação. Não fica

claro o crescimento do aluno. É um modelo de avaliação pautado na visão do

professor, onde não se nota nenhum tipo de discussão, ou confronto de ideias, tão

importantes no espaço educativo da Educação Infantil, de acordo com Hoffmann

(2014, p. 108):

Ressalto a íntima relação entre a avaliação mediadora e a natureza das
propostas de atividades feitas aos alunos, uma vez que escolhas
metodológicas dos professores decorrem de suas intenções avaliativas
e/ou acabam por configurá-las. Se eles pretendem, por exemplo,
oportunizar o confronto de ideias entre os alunos, para poderem perceber
diferentes pontos de vista de cada um a respeito de um assunto, precisarão
organizar a atividade de modo que essa suscite, de fato, a discussão,
adequando tempo e espaço para atividades para tal propósito.

Embora no item habilidades mencione as interações, quando a professora

coloca “participa das atividades interagindo com os elementos do grupo” não se tem

clareza desses elementos, e nem das propostas para essas interações.

Possivelmente que os educadores utilizem outros instrumentos, outras

mediações, outros elementos para concluir essa ficha, pois são muitos os itens a

serem verificados e para tanto, existe a necessidade da busca de recursos para

respondê-los, ou não seria possível obter as respostas. É provável que, os

educadores, ao responder um documento desses, tenham claro a situação de seus

alunos. Caso não tenham, o mesmo não cumpre nenhum tipo de função

pedagógica. Barbosa (2008, p. 102) afirma que:

Precisamos entender o que está acontecendo no trabalho pedagógico e o
que a criança é capaz de fazer sem procurar continuamente classificá-la
em uma estrutura predeterminada de expectativa ou normas. Ao lado
disso, temos a possibilidade de observar que cada sujeito tem um percurso
construído no processo de aprendizagem. Afinal, a documentação sempre
nos diz algo sobre como construímos a criança e nós mesmos como
pedagogos.

A ficha apresenta inúmeras questões a serem verificadas, mas não expõe

distintamente sobre a (ZDP) e o que a criança consegue fazer sozinha. Como ela

chegou à escola, parte de pressupostos criados pela professora/escola, visto que,

no instrumento, não há uma definição clara dessa situação.

A função de qualquer ferramenta de avaliação está relacionada ao

desenvolvimento do aluno, e só terá sentido à medida que conseguir realizar uma
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leitura do aluno e do processo. Nada é certo ou errado, mas tudo pode ser útil à

medida que se constitui como elemento de mudança.

3.2 As provas como recurso no processo avaliativo

As provas são amplamente utilizadas pelos profissionais da educação e até

valorizada pelos alunos. Geralmente, nos dias de provas, pais colocam seus filhos

para estudar; as faltas nas escolas da Educação Infantil e até Ensino Superior são

menores. As tensões são maiores em relação aos demais mecanismos de

avaliação, conforme colocado por Hoffmann (2014, p. 23):

Sem dúvida, esse não é um comportamento que se observa apenas nos
professores, porque toda a sociedade vem se manifestando no mesmo
sentido, ou seja, reagindo quando se fala em abolir o sistema tradicional de
realização de provas obrigatórias e atribuição de notas e conceitos
periodicamente, basicamente como “uma rede de segurança” que se
constitui sem se refletir exatamente por quê.

Embora a sociedade tenha mudado, a tecnologia tenha avançado, a

cultura de prova é latente e a valorização da mesma, como instrumento avaliativo

assume maior valor que outros. De acordo com José (2010, p. 47):

A prova cumpre papel bastante peculiar como elemento estabilizador e
regulador dos processos de interações entre os sujeitos na escola: de um
lado corpo docente, coordenadores, direção, avaliados pelos pais dos
alunos e os próprios alunos. Dentre as inúmeras situações de interlocução
verbal produzidas nesta esfera, e sem dúvida, a de maior destaque e
tensão, já que a prova se configura, via de regra como interação discursiva
que envolve os sujeitos justificando de certo modo todas as ações e
atividades propostas nesse âmbito.

Qualquer forma de avaliação é válida, desde que tenha como pressuposto

as funções mediadoras para garantir a construção do conhecimento. Para tanto,

criar estratégias para acompanhamento dos resultados, não somente das provas,

mas de qualquer mecanismo de avaliação é o que garante a aprendizagem. Quanto

maior for o leque de recursos avaliativos, melhor será a visão a respeito do aluno.

Portanto a prova não é um instrumento de classificação, mas o uso que se faz dos

resultados dela, bem como as expectativas punitivas atribuídas à mesma. De acordo

com José (2010, p. 32):

A prova, quando colocada a serviço da prática e das intenções
pedagógicas, é instrumento que pode suscitar boas oportunidades de
aprendizagem, desde que repensemos a maneira como tradicionalmente
ela integra a prática avaliativa. Em relação a isso, especificamente dois
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momentos são fundamentais: a prévia realização do instrumento e a
posterior revisão.

Ao proceder a revisão posterior da prova, ela estará sendo utilizada como

instrumento de avaliação. Essa revisão implica esclarecer questões, fazer

inferências, comparações, de forma que o aluno enriqueça seus conhecimentos,

bem como a retomada dos conteúdos de forma construtiva, compreendendo quais

são as fragilidades e onde precisa melhorar. Como qualquer outro instrumento, a

prova deveria ser entendida como coleta de dados para serem analisados pelos

profissionais, bem como pelos alunos, para tomada de medidas não classificatórias,

mas emancipatórias.

Outra importante questão a se pensar também, é a elaboração desse

documento, pois não pode ocorrer apenas como uma obrigatoriedade, mas nele

deve figurar questões significativas, capazes de levar o aluno a refletir sobre os

conteúdos estudados em sala de aula. Todos os instrumentos devem estar pautados

em um bom planejamento, nos objetivos de ensino e na visão do mesmo enquanto

ser pensante, inserido nas ações da sala de aula.

A partir das opções citadas acima realizamos análises das provas a

seguir:

3.2.1 Prova número 1, língua portuguesa, aplicada a alunos do 5º ano de uma

escola particular
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Figura 13: Avaliação de Língua Portuguesa aplicada a alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental I de uma Escola Particular (parte 1).
Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Figura 14: Avaliação de Língua Portuguesa aplicada a alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental I de uma Escola Particular (parte 2).
Fonte: Arquivo pessoal da autora.

A prova em questão apresenta um texto de fácil entendimento, com três

questões de interpretação completamente mecânicas, com uma única forma de

resposta. Não permite nenhum tipo de mediação em relação à ampliação das

respostas. Só tem dois personagens: o fiscal e a velhinha. Pergunta: “Qual é a

personagem principal?” Há somente uma possibilidade de resposta que é “A

velhinha”, haja vista que é a única personagem do sexo feminino que aparece. A

segunda questão está óbvia no texto. Não há necessidade de nenhuma expressão

do pensamento, basta o aluno saber decodificar as letras. A terceira pede que o

aluno escreva o final, quando o fiscal fala de sua chateação: o que o aluno deve

fazer é unicamente copiar uma passagem do texto. A pontuação nestas três

questões “interpretativas” está muito mais relacionada à capacidade de leitura

mecânica, mais centrada na resposta esperada pelo professor do que a

interpretação de texto. Moreto (2005, p. 15) afirma que:

Um objetivo que todo professor se coloca é que os alunos obtenham boas
notas nas provas. No entanto, apenas a análise das notas não é garantia
de sucesso, pois dependerá de como é formulada a prova e o que nela se
pergunta.
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Mesmo o aluno obtendo um resultado positivo na interpretação de texto

desta prova, não se pode afirmar que ele sabe interpretar ou mesmo que não

consiga atingir as respostas esperadas; não quer dizer que não seja capaz de uma

boa interpretação, já que os objetivos não são esses.

É perceptível que nessas questões interpretativas, não há necessidade de

nenhum tipo de mediação e nem de aula, pois qualquer cidadão alfabetizado seria

capaz de responder. Não apresenta nenhum tipo de desafio e possibilidades de

discussões posteriores, a correção é centrada somente no professor. A resposta

correta é induzida, não desperta a curiosidade e não cabem reflexões sobre o texto.

A ideia é de um indivíduo “assujeitado,” que não participa das interações em sala de

aula.

A segunda parte da prova se relaciona à Gramática. A primeira questão

pede para relacionar palavras retiradas do texto aos seus sinônimos. A ideia é que

se busca uma contextualização ao situá-la, no texto utilizado, pois a professora frisa

que as palavras deverão ser retiradas do texto. O que em nada mudaria a resposta

do aluno, visto que isso não tem a menor importância, dado que não implica em

reflexão, ou à própria contextualização da questão, pois segundo José (2010, p. 83):

Essa forma de tirar frases do texto para que os alunos efetuem uma análise
gramatical, costuma ser erroneamente confundida com gramática aplicada
ao texto, quando na verdade não difere em nada da proposta de usar
frases aleatórias para o mesmo tipo de exercício.

O significado das palavras retiradas é o mesmo que o dicionário coloca,

não havendo necessidade de um texto para compreensão das mesmas.

Na segunda questão, a professora pede que o aluno ordene três palavras

e as classifique quanto ao número de sílabas. A questão, totalmente mecânica, não

promove nenhuma possibilidade de interações. Não permite nenhum tipo de análise,

reflexão ou questionamento. Cumpre mais o papel de pura e simples reprodução

pronta e acabada. Ainda que o aluno não tenha escrito as palavras corretamente,

pois ele escreveu “trisílaba,” “policilaba,” “disílaba,” ele não errou, em relação à

classificação. Entretanto, mesmo assim, a resposta foi desconsiderada, ou seja,

considerada errada.

É notório que esse educando, embora esteja cursando o quinto ano, ainda

não está completamente alfabetizado. Porém, fica evidente que ele entende a

pronúncia, pois trocou letras que sonoramente são iguais:
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trisílaba = trissílaba

disílaba=dissílaba

policilaba=polissílaba

Na linguagem oral todas estão corretas. O aluno está necessitando de

mediação na zona de desenvolvimento proximal, de acordo com Vygotsky (1988, p.

97) “A zona de desenvolvimento proximal prevê, psicólogos e educadores, de um

instrumento através do qual se pode entender o curso interno de desenvolvimento”

para que conclua o processo de alfabetização, pois ele compreende o andamento da

leitura, mas falta-lhe avançar na compreensão da escrita. A confusão na utilização

das letras mostra que a percepção com relação às palavras com som de “s” existe,

ou seja, o pensamento dessa criança se relaciona com o que ela fala. A mesma

ainda não consegue refletir as formas de utilização dos símbolos gráficos que têm

sons semelhantes, mas faz o uso funcional dos mesmos.

Comunica-se e pode se afirmar que, até de maneira correta, mas sem

compreender as formas gramaticais exigidas pela língua materna. Faz-se necessário

ainda a convivência com essas palavras, a utilização desses sons em outros

momentos, para que possa fazer inferências e escrever corretamente. À medida que

esse aluno relacionar-se mais vezes com palavras com esses mesmos sons, será

capaz de escrever não somente essas, mas outras que utilizem os mesmos sons. As

relações sociais que o aluno tem com cada palavra, são as molas mestras da escrita

correta. Pois não se escreve sobre o que não se conhece e não basta o

conhecimento das regras, mas a familiarização com as palavras. O enunciado da

questão indica que o objetivo era a classificação quanto ao número de sílaba e este

foi alcançado, pois ele fez o que foi solicitado, mas foi desconsiderado por causa dos

erros de escrita.

Planejar provas requer, também, definir quais os objetivos que se quer

alcançar com cada questão proposta.

A terceira questão gramatical está tratando da tonicidade das sílabas, e

propõe que o aluno escreva as palavras no quadro correspondente, tendo três

opções para defini-las como: oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Como as

demais, essa se apresenta de forma mecânica reprodutiva, descontextualizada, com

uma única forma de resposta, centrada na correção do educador. Não existe a

possibilidade de o aluno interagir nem com o conhecimento, nem com o professor ou

seus pares.
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A penúltima questão se refere aos enunciados, quando o aluno é solicitado

a formar frases utilizando as palavras “traz” e “atrás.” Não há nenhum critério para

essa construção, inclusive o educando em questão inicia a frase com que já está

posto no texto, sem nenhuma preocupação em iniciar com letra maiúscula e pontuar.

Mesmo assim é considerado correto.

A última questão pede para que se transforme frase afirmativa em

interrogativa fazendo uso do por que/por quê. Ambas as questões também foram

elaboradas de forma aleatória, descontextualizadas, soltas.

A prova em questão não propõe nenhum tipo de construção. Todo o

trabalho é operatório, sem possibilidade de promover a discussão, a reelaboração.

Observa-se que a prioridade está na gramática normativa, dentro de uma percepção

decorativa, e reprodutivista, sem possibilidades de análise e reflexão.

A impressão é que a prova foi aplicada para cumprir um calendário pré-

estabelecido e não para verificar conhecimentos. Não se pode afirmar que um aluno

que consegue bons resultados neste instrumento seja capaz, por exemplo; de

produzir um texto com ideias claras ou que não seja, já que foi cobrado

exclusivamente o uso da gramática normativa. Nem que seja capaz ou não de

cursar a série seguinte.

Não foi observado no documento avaliativo nenhum tipo de elaboração

pessoal a não ser na escrita das frases. É esperado, praticamente em toda a prova,

o mesmo tipo de resposta de todos os alunos, não sendo possível exporem suas

relações com o meio ou mesmo que demonstrem conhecimentos surgidos, não

somente a partir das aulas, mas através das múltiplas relações. É pertinente colocar

importantes questionamentos feitos por Hoffmann (2014, p. 53):

O aluno constrói seu conhecimento na interação com o meio em que vive.
Portanto depende das condições desse meio, da vivência de objetos e
situações para ultrapassar determinados estágios de desenvolvimento e
ser capaz de estabelecer relações cada vez mais complexas abstratas. Os
entendimentos dos alunos são decorrentes do seu desenvolvimento próprio
frente a umas e outras áreas do conhecimento. Poderá a escola entender
como possível formação de turmas homogêneas? Podemos conceber um
grupo de alunos como iguais em sua maneira de compreender o mundo?
Poderá o professor encontrar critérios precisos e uniformes para avaliar o
desempenho de muitos alunos diferentes, corrigir suas tarefas por
gabaritos únicos?

Compreendendo a construção do conhecimento como única, entende-se

que todo e qualquer instrumento de avaliação deve possibilitar uma visão das
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habilidades do aluno e sua capacidade para colocá-las em prática. Uma prova de

Língua Portuguesa, voltada para respostas puramente mecânicas, sem

possibilidades de intervenções, não revela ao professor uma visão de conhecimento

adquirido em um contexto de interação, mas sim sua aptidão em armazenar

informações prontas e acabadas.

3.2.2 AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO

Figura 15: Avaliação de Língua Portuguesa aplicada a alunos do 9º ano do Ensino

Fundamental II de uma Escola Particular (parte1)
Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Figura 16: Avaliação de Língua Portuguesa aplicada a alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental II de uma Escola Particular (parte 2).
Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Figura 17: Avaliação de Língua Portuguesa aplicada a alunos do 9º ano do Ensino

Fundamental II de uma Escola Particular (parte 3).
Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Figura 18: Avaliação de Língua Portuguesa aplicada a alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental II de uma Escola Particular (parte 4).
Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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A prova acima foi aplicada a alunos de 9º ano. Consta um texto para

interpretação sobre as redes sociais que vem se tornando um vício, levando os

jovens à dependência. Trata-se de um texto pertinente, por se referir a um assunto

em voga na vida cotidiana, o que oferece à professora condições de promover

discussão sobre o assunto. São trabalhadas cinco questões a partir do mesmo. Em

sua maioria, elas procuram explorar a vivência pessoal dos alunos, propondo que

eles deem sua opinião sobre o tema tratado, permitindo que relacionem o texto com

a realidade e o meio em que vivem. A última questão, por exemplo, pede que

estabeleça essa relação: “Você se identifica com esse texto? Ou nunca viveu essa

realidade?” o que denota preocupação em explorar os conhecimentos já existentes

entre os alunos.

A interpretação textual solicitada pela professora exige do aluno um

conhecimento sobre o assunto, não se tratando de uma reprodução mecânica. O

olhar atento sobre o texto faz-se necessário na interpretação, comprovando a

contextualização das questões.

Trazer para discussão um assunto que os alunos estão vivenciando é uma

forma de motivação para ler e interpretar um texto. Abordar na prova algo que já

está intrínseco no aluno pode contribuir para que esta não seja apenas uma forma

de cumprir as exigências burocráticas, mas de fazê-lo sentir-se parte integrante do

processo. De acordo com Charlot (2013, p. 145):

Ninguém aprende sem desenvolver uma atividade intelectual; ou seja: quem
estuda, não aprende, logo vem a questão do “motivo” desse investimento na
atividade, para utilizar a palavra de Leontiev. Qual o sentido dessa atividade
para o aluno? Quando não existe nenhum sentido, não há atividade alguma:
ninguém faz algo sem nenhum motivo. Mas a situação mais frequente na
escola é aquela em que o aluno age por motivo não relacionado com o saber.

O texto trabalhado, por se tratar de um assunto do conhecimento dos

alunos, por si só já constitui objeto de motivação. Foi proposta a leitura de

quadrinhos para responder uma questão interpretativa e duas questões gramaticais.

O tema dos quadrinhos se relaciona com o tratado no texto principal da prova, pois

traz a reflexão de que o excesso de tecnologia diminui as atividades cerebrais. A

escolha dos quadrinhos foi pertinente, dando continuidade ao tema tratado e

permitirá que se faça uma boa discussão ao fazer a correção da prova com os

alunos.
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São apresentadas duas questões gramaticais a partir dos quadrinhos. A

questão número um; alternativa A, exigiu o conhecimento sobre verbos e modos

verbais presentes nos quadros, permitindo ao aluno estabelecer comparações entre

os demais verbos e o uso dos mesmos no texto.

Na alternativa B, a solicitação é definir qual o significado da palavra

“mequetrefe,” o que só será possível se for realizada a leitura do texto para entender

o sentido da mesma, confirmando que o assunto ali exposto tem objetivos claros e

definidos, permitindo que o aluno perceba o contexto, pois, segundo Moretto (2005,

p. 110):

Quando dizemos que uma questão deveria ser contextualizada, significa
que, para responder a ela, o aluno deveria buscar apoio no enunciado da
mesma. Elaborar um contexto não é apenas inventar uma história, ou
mesmo colocar um bom texto ligado ao assunto tratado na questão. É
preciso que o aluno tenha que buscar dados no texto e a partir dele,
responder à questão. Lembre-se: quem dá sentido ao texto é o contexto.

Os textos explorados em provas, não podem ser colocados à revelia, mas

de forma intencional, de modo que o aluno possa relacioná-los com os conteúdos

em estudo. Do contrário não tem nenhum sentido, não produz ou analisa qualquer

tipo de conhecimento.

As questões 02 e 03 de Gramática, apesar de estarem relacionadas aos

conteúdos das séries, são exploradas de forma mecânica, com Gramática

Normativa. Fora do contexto, elaboradas com foco na figura do professor, com

respostas únicas, sem possibilidade de uma análise crítica, explicação, ou

construção pessoal, pois só existe um tipo de resposta, não dando chances para

novas possibilidades, utilizou-se de frases soltas, sem nenhuma ligação com os

textos em estudo, ou seja, a gramática pela gramática, sem nenhum uso funcional.

Não há condições para os alunos interagirem com os enunciados. As respostas

devem ser dadas baseadas nos ensinamentos da professora e não na reconstrução

pessoal.

A questão 04 de Gramática parte da leitura de uma tirinha, que é um texto

e que teoricamente contextualiza o assunto. Porém, não a torna indispensável à

resposta, ou seja, o ponto principal é a classificação da oração em subordinada

substantiva e não sua relação com a tirinha. As imagens e o texto seriam

dispensáveis para atender o objetivo. As questões 2 e 3 é também são mecânicas
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reprodutivistas, não propõe uma contextualização, nem relações com o meio. E

segundo Hoffmann (2014, p. 113):

O aluno constrói o seu conhecimento na interação com o meio em que
vive, da vivencia de objetos e situações, para ultrapassar determinados
estágios de desenvolvimento e ser capaz de estabelecer relação cada vez
mais complexas e abstratas, os entendimentos próprios frente a umas e
outras áreas do conhecimento.

As questões mecânicas por apresentarem, em sua maioria, uma forma

única de resposta, não favorece a reconstrução do pensamento e nem permite

estabelecer relação com a realidade, passa uma ideia de homogeneidade, ou seja,

todos devem responder exatamente da mesma maneira. Faz parte do

desenvolvimento da Língua Portuguesa e dos estudos escolares, a gramática

normativa. Porém, essa gramática só faz sentido se estiver relacionada aos textos e

aos contextos, o que não ocorreu com as três últimas questões dessa avaliação.

Por último, foi solicitado aos alunos a produção de um texto dissertativo,

argumentativo sobre o tema tratado na prova. O assunto abordado veio ao encontro

aos dois primeiros textos explorados e oportunizou condições para argumentar, uma

vez que oferece conteúdo relacionado aos mesmos. A produção textual só é

possível se houver conhecimento do tema, ou seja, para que um indivíduo seja

capaz de uma produção escrita é necessário que tenha algum conhecimento teórico

sobre o assunto, ou tal produção se tornará palavras soltas.

Vygotsky (1988, p. 99) afirma que “o aprendizado humano pressupõe uma

natureza social específica e um processo através do qual as crianças penetram na

vida intelectual daquelas que as cercam”. As vivências possibilitadas pelo professor,

a cerca do assunto proposto, fará com que o aluno tenha argumentos para elaborar

seu texto. Por essa razão produção textual não é particularidade da disciplina de

Português, mas de qualquer outra em que o professor se dispuser a proporcionar

uma construção reflexiva do conhecimento.

A prova em questão oferece a possibilidade de estabelecer relações, de

expor o conhecimento e de oportunizar uma discussão sobre o assunto, em outras

situações fora do momento de sua realização. Não nos remete à ideia de

terminalidade, embora apresente algumas questões que dão margem a isso, permite

a interação do aluno com os conteúdos explorados.
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3.3 Cartaz

Analisou-se dois cartazes, utilizados como instrumento de avaliação, uma

vez que foram cedidos pela escola e são muito presentes no cotidiano escolar,

compondo, inclusive as notas dos alunos na perspectiva de avaliação contínua.

Figura 19: Cartaz exposto nas dependências de uma Escola Particular (a).
Fonte: Arquivo da escola.

Figura 20: Cartaz exposto nas dependências de uma Escola Particular (b).
Fonte: Arquivo da escola.



103

Os dois cartazes foram realizados por alunos do 9º, e representam o tema

“Reciclagem”. Abordam a decomposição de elementos na natureza e tinham valor

numérico 0,7 (sete) décimos para serem somados à média da disciplina de

Geografia.

O cartaz número 01 (figura 19) é um cartaz informativo, em que os alunos

utilizaram o elemento borracha e descreveram os seguintes dados relativos á

mesma: composição, produção, decomposição. Escrevem sobre projetos de

reciclagem da borracha existentes no país e os malefícios que esta pode causar ao

ambiente. No cartaz, contém uma figura desenhada a caneta, apresentando o

símbolo da reciclagem, e com exceção do título que é escrito em mosaico de EVA,

todo o cartaz é redigido com caneta esferográfica na cor azul. Nele é visto uma

rasura feita com corretivo no canto direito, que não é possível visualizar na foto.

Sendo os cartazes como instrumentos avaliativos que geralmente são

expostos (inclusive os analisados foram retirados da parede), há que se considerar

que este cartaz aborda vários assuntos ao mesmo tempo, com um texto longo e

letra pequena o que não facilita a leitura do público e muito menos chama a atenção.

Não houve preocupação com a qualidade da imagem, pois a mesma não atrai o

leitor; está desenhada de forma superficial, com cor clara e sem chamariz. A função

desse gênero textual é justamente provocar em quem, olha a vontade de

compreender o conteúdo. Portanto, as frases devem ser pequenas e as figuras

destacadas.

Outra observação realizada é a divisão do espaço; por conter muitos

textos, harmoniosamente, essa divisão pareceu aleatória e o cartaz é um

instrumento em que as questões estéticas, devem ser cuidadosamente pensada.

Outra consideração importante são as mediações feitas aos quatro alunos que

realizaram estes cartazes: se estão no 9º ano, final do Ensino Fundamental, já

deveriam ter sido mediados para realizarem um trabalho dessa natureza com mais

critério.

Concordando com Hoffmann (2014, p. 112):

A ação avaliativa mediadora está presente justamente entre uma tarefa do
aluno e a tarefa posterior. Consiste na ação educativa decorrente da
análise dos seus entendimentos, de modo a favorecer–lhe o alcance de um
saber competente, a aproximação com a verdade científica. Cada tarefa
significa um passo a mais em sua evolução, em seu desenvolvimento e,
portanto, não há como somá-las para calcular médias. Como material
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importante para as ações posteriores, exigem o registro sério e detalhado
de tudo que se observa.

O cartaz número dois foi feito por outros quatro alunos da mesma turma.

Trataram do elemento metal e traz o símbolo da reciclagem bem desenhado, com

uma preocupação estética, além de mais duas gravuras chamativas, e três frases

curtas relacionadas à reciclagem. A primeira remete a decomposição de uma lata de

alumínio, a segunda, em inglês, denunciando que as indústrias metálicas estão

carregando a natureza, e a terceira solicitando ação. As letras estão em tamanho

adequado, e apesar de não conter um título, as frases despertam curiosidade para o

entendimento das gravuras, o espaço foi dividido de forma harmoniosa, sem

misturar as frases e tornando o referido instrumento agradável ao leitor.

Fato curioso é que, embora os dois cartazes estejam esteticamente muito

distantes um do outro, a nota aplicada nos dois foi a mesma 0,7 (sete) décimos, não

sendo levada em consideração a forma com que foram elaborados, mas

simplesmente a elaboração. Pode até ser justificado que o que valeu neste caso foi

a participação ou o conteúdo apresentado. No entanto, foi utilizado um instrumento,

que deveria seguir critérios próprios para ele, ou não se legitima pedir um cartaz. O

conteúdo poderia ser trabalhado no caderno ou em folhas.

Considera-se, a partir desta análise, que a nota nem sempre reflete a

realidade, ou permite a ideia clara do que o aluno sabe ou deixa de saber; não está,

em momento algum, sendo feito juízo de valor ao documento “cartaz”, no ato

avaliativo, podendo o mesmo compor o processo, como valiosa ferramenta de

informação; porém, todos os instrumentos avaliativos devem ter bem definido assim

como os objetivos e critérios, e isso precisa ficar bem claro para todos os alunos,

pois se não houver esses critérios pode ser que os objetivos do ensino não sejam

alcançados.

3.4 Atividades de Casa

Dentre os instrumentos de avaliação foi repassado pela escola, cópias de

algumas atividades de casa que fazem parte do sistema de avaliação. Nelas são

incluídos trabalhos e questões variadas. Hoffmann (2014, p. 136) explica que

“testes, cadernos, textos, desenhos, anotações sobre o aluno são instrumentos que

fazem parte do processo avaliativo, assim como o termômetro, a radiografia ou o

prontuário fazem parte do exame médico”.
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As atividades de casa são formas de coleta de dados que permitem ao

professor conhecer o educando e ter parâmetros para mediar o processo. Um dos

grandes problemas de tais atividades é que o aluno não faz. Ora porque não vê o

estudo além da escola, ora não vê significado em tais atividades ou porque às vezes

não compreende o que lhe foi solicitado. O aluno deve perceber que tais tarefas de

casa fazem parte do ato de estudar, porém o significado desse ato nem sempre é

entendido por ele.

Com isso, responder as tarefas de casa se torna, na opinião da maioria,

desnecessário, feito apenas para cumprir a exigência da escola. Os mesmos, muitas

vezes, resolvem as atividades sem compreender os conteúdos, não permitindo ao

professor a percepção das dificuldades encontradas no processo.

A discussão a partir da resolução de qualquer atividade escolar é que dará

oportunidade de compreender o aluno em suas diferenças e diversidades, pois de

acordo com Hoffmann (2014, p. 67):

É mesmo impossível propormos tarefas adequadas para todos os alunos,
em momentos adequados para todos, ou acompanharmos a diversidade da
natureza humana! O grave e o fato de muitas escolas, professores e pais
negarem a subjetividade inerente ao processo avaliativo tomando decisões
com base apenas em resultados de teste e tarefas e sem refletir sobre as
múltiplas variáveis do contexto educativo.

Se o aluno perceber que as atividades não são apenas para cumprir uma

exigência da escola, mas sim uma oportunidade de instrumentalizá-lo para participar

das discussões em sala de aula, as mesmas ganharão um novo sentido e

possibilitará a ampliação do conhecimento por parte do mesmo.

O aluno está inserido em um contexto social. As atividades escolares

devem estar alinhadas com esse pensamento, não cabendo às mesmas

reproduzirem conteúdos dos livros, sem que o aluno se veja nesta ação. Para

Vygotsky (2010, p. 138):

Se fizermos alguma coisa com alegria as reações emocionais de alegria
não significam nada senão que vamos continuar tentando fazer a mesma
coisa. Se fizermos algo com repulsa isto significa que no futuro
procuraremos por todos os meios de interromper essas ocupações.

Considera-se que para que o aluno resolva as tarefas de casa em forma

de apropriação dos conteúdos estudados e não apenas como um ato obrigatório é

preciso mobilizar o prazer em aprender e demonstrar conhecimentos, pois as
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mesmas devem ser entendidas como uma continuidade dos estudos em sala de

aula. Portanto, se a aprendizagem foi significativa, essas tarefas deveriam estar

inseridas no processo, como uma oportunidade de demonstrar aquilo que se

aprendeu.

3.4.1 Os enunciados das questões propostas em tarefas de casa

Os enunciados são primordiais na elaboração de qualquer atividade a ser

passada para o aluno: Se a pergunta não for clara e precisa, ela permite muitas

respostas, correndo se o risco de não ter os objetivos propostos atingidos. Por essa

razão, devem ser pensados com base no planejamento e nos objetivos nele

descrito, pois a forma de perguntar determina a forma de responder.

A seguir será apresentada a análise de alguns enunciados, cedidos pela

escola analisada, contidos em suas atividades intra e extraclasse.

O primeiro grupo de questões são exemplos que podem causar confusão

na resposta, já o segundo grupo contém questões que contribuem com o acerto das

respostas:

GRUPO 01: ENUNCIADOS QUE PODEM CAUSAR CONFUSÃO NAS

RESPOSTAS

Ex. 01: Questão aplicada a uma turma de 3º ano

O exemplo a seguir, é de uma questão pedida por uma professora que

cedeu como documento, a agenda de seu aluno, para que eu analisasse:

Figura 21: Cópia da página de uma agenda da turma de 3º ano do Ensino
Fundamental I (a).
Fonte: Agenda do aluno.
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Figura 22: Cópia da página de uma agenda da turma de 3º ano do Ensino
Fundamental I (b).
Fonte: Agenda do aluno.

É possível perceber que a intenção da professora era que o aluno levasse

tirinhas de jornais, com pequenas histórias em quadrinhos. No entanto, seu

entendimento foi que cortasse o jornal e levasse as tirinhas para a sala. A resposta

não está errada, pois o que ele levou foram tirinhas. Porém, o objetivo da professora

era outro completamente diferente. A elaboração do enunciado não favoreceu o

entendimento do aluno.

Ex. 02: Questão aplicada a uma turma de 2ª ano

Figura 23: Questão sobre a Dengue.
Fonte: Caderno do aluno

Uma questão tão simples, mas dotada de muitas possibilidades de

equívocos. O período da tarde está contido no dia, o sono acontece à noite, mas

pode acontecer também durante o dia. O que realmente representa período são as
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letras A e B. O aluno que respondeu a esta questão marcou durante o dia, o que

está correto, mas seria correto também marcar à tarde, ou os dois. O enunciado da

questão não favorece o acerto, pois não deixa claro o que o professor realmente

quer.

Quando se planeja uma questão, é necessário ter muita clareza sobre o

que esperar da resposta. Quais os objetivos que se quer atingir e a forma com que

foram conduzidas as aulas, a fim de que, ao avaliar as respostas, elas estejam

dentro de parâmetros pré-estabelecidos. Com relação a isso, Hoffmann (2014, p. 68)

afirma que:

No momento em que o professor formula uma questão, seja oralmente ou
por escrito, revela uma intenção pedagógica e uma relação com o aluno, o
que implica obrigatoriamente subjetividade. As questões elaboradas
revelam o entendimento do professor sobre os assuntos, sua compreensão
sobre as possibilidades dos alunos, sua visão de conhecimento.

Uma questão mal elaborada, mal pensada, não cumpre nenhuma função,

senão tomar o tempo do aluno sem que haja qualquer mudança de comportamento

cognitivo.

Ex. 03: Questão aplicada ao 3º ano

Figura 24: Questão de Gramática.
Fonte: Caderno do aluno:

A questão figura como atividade de Língua Portuguesa, porém o

enunciado não diz: Qual o conteúdo trabalhado? Qual o contexto? Qual o objetivo da

questão? A atividade foi dada sem resposta. Verifica se palavras que não se

relacionam a nenhum dos itens propostos: por exemplo; “leão” não é localidade, não

é qualidade física ou moral, não é religião e não é profissão. Evangelista, também

não se enquadra em nenhum dos itens, apesar de parecer se associar com religião,

porém, não é. A palavra flores esta fora do contexto, também não se identifica com

nenhum desses significados.
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Ao elaborar uma questão para ser respondida, é importante acreditar que

qualquer sujeito que se julgue preparado, possa ter condições de respondê-la. Se a

mesma foi elaborada para um terceiro ano, a lógica seria que qualquer aluno de

terceiro ano pudesse ser capaz de responder. Para isso, porém, é preciso que a ela

seja clara e situe o sujeito no que realmente se espera dele. No caso dessa questão,

seria impossível dizer ao aluno a que conteúdo ele deveria recorrer para responder:

Adjetivo? Sobrenomes? Localidade? Profissão?

O que seria relacionar corretamente? O enunciado não explicita isso, não

diz o que é o “corretamente”. Para Sant’Anna (2014, p. 27), “uma avaliação precisa

se alicerçar em objetivos claros, simples, precisos, que conduzam, inclusive, a

melhoria do currículo”. Uma questão mal elaborada não dá ao professor uma visão

real do conhecimento adquirido pelo aluno.

É fundamental que as questões colocadas para a criança se configurem

desafio, principalmente por serem tarefas de casa e permitir que as discussões

aconteçam imediatamente, Questões muito simplistas, com uma única forma de

resposta, não permite as interações e a possibilidade de ampliação do

conhecimento.

Ex.04: Atividade aplicada a alunos do sétimo ano

A figura a seguir trata-se da cópia de uma atividade passada através da

agenda, pela professora de Geografia do 7º ano, que de acordo com a mesma é um

trabalho:
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Figura 25: Cópia da página de uma agenda da turma do Ensino Fundamental II.
Fonte: Agenda do aluno

É pedido aos alunos um trabalho extraclasse, a solicitação é para que os

mesmos falem sobre as formas de regionalização do Brasil; República dos Estados

Unidos do Brasil (1945); República Federativa do Brasil (1970); Brasil e regiões do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Brasil (regiões econômicas).

O trabalho requisitado não deixa explícitos quais os objetivos e o que é

esperado. Coloca os conteúdos a serem pesquisados, mas não diz o que deve ser

buscado, ou seja, não há uma delimitação do tema. Por exemplo: República

Federativa dos Estados Unidos do Brasil, por si só já é um tema de grande

amplitude, podendo ser pesquisado, pelo aluno, diversos aspectos dessa República.

Expõe o valor em números 2,0 (dois) pontos, mas não define quais serão os critérios

de avaliação. Segundo Hoffmann (2014, p. 29):

Há um grande perigo de refletirmos acerca dos critérios implícitos a
qualquer juízo avaliativo que se faça sobre os estudantes. É imperativo
analisar a pertinência e a “sensibilidade” e nossos julgamentos em relação
às suas aprendizagens.

Pensar os critérios é pensar se os objetivos da aprendizagem foram

alcançados. Todo e qualquer instrumento avaliativo precisa deixar isso bem definido,

pois determina o que o professor irá cobrar do aluno, esclarecendo a este como irá
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ser avaliado. Tais critérios são traçados a partir do plano de aula, uma vez que é

nesta ferramenta que o profissional orienta os caminhos para o ensino

aprendizagem. De acordo com Luckesi (2011, p. 240):

Se o ato de avaliar está a serviço do projeto da ação pedagógica, para ser
coerente, adequado e satisfatório, só tem uma possibilidade: configurar-se
segundo as delimitações da ação planejada. O planejamento orienta a
execução do ensino quanto a avaliação da aprendizagem, o que,
necessariamente, significa que o instrumento de coleta de dados para a
avaliação deve ater-se ao que está definido no planejamento de ensino,
nem mais, nem menos.

O planejamento e o replanejamento constituem-se ações indispensáveis à

boa avaliação, pois não há como avaliar sem definir primeiro o que se pretende do

aluno, e isso só é possível através de um ato planejado. A avaliação pautada no

planejamento conduz ao que se quer obter, ao tipo de resposta que se espera e as

possíveis medidas que poderão ser tomadas a partir da coleta de dados. Para

Gandin (2010, p. 20) “no planejamento, temos em vista a ação. Isto é, temos

consciência de que a elaboração é apenas um dos aspectos do processo e que há

necessidade da existência do aspecto execução e do aspecto avaliação”. Pode-se

afirmar que a prática pedagógica inicia-se com o ato de planejar, pois é a partir dele

que se pensa o processo e as formas de condução. Qualquer ação avaliativa está

relacionada ao planejamento. Ao fazê-lo, está pensando no tipo de aluno, em sua

realidade e quais as melhores maneiras de garantir o ensino aprendizagem.

Outra questão observada é que não contém nenhum tipo de orientação

sobre as fontes que os alunos poderão utilizar. Eles são de 7º ano e como em

qualquer modalidade de ensino necessitam de orientação com relação a fontes

bibliográficas, para que possam buscar o esclarecimento do assunto. A

aprendizagem origina-se na ação do aluno, porém a mediação do professor é que

irá conduzi-lo ao entendimento, de forma a atingir os objetivos propostos e os

avanços no conhecimento. De acordo com Hoffmann:

A intervenção do professor é realizada no sentido de orientar seu
desenvolvimento. A construção do conhecimento se dá através da
interação mediada feita por outros sujeitos. É papel do professor provocar
avanços nos alunos, e isso se torna possível com sua interferência na zona
proximal (ENTREVISTA COM JUSSARA HOFFMANN).

Qualquer atividade ministrada ao aluno visa ampliar os conhecimentos já

adquiridos durante as aulas. Portanto, as fontes de pesquisa dos trabalhos escolares

devem caminhar nessa perspectiva, caso contrário, podem se tornar repetições que
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não levam ao crescimento intelectual. Não basta propor que o educando realize

estudo sobre determinado assunto investigado em sala, faz-se necessário que

comprove os saberes adquiridos com o que foi apresentado para que perceba os

objetivos do estudo, senão, os trabalhos escolares serão feitos somente para

adquirir a pontuação numérica, sem a ampliação dos saberes.

Grupo 2: Enunciados que contribuem com o acerto das respostas

Ex. 05: Atividade extraclasse de Ciências aplicada a alunos do 7º ano

Figura 256: Atividade extraclasse de Ciências, aplicada a alunos do 7º ano do
Ensino Fundamental II.
Fonte: Caderno do aluno

A questão subjetiva faz referência às aprendizagem já adquiridas pelos

alunos, o que demonstra a contextualização e a mediação já presente nos alunos

sobre o assunto da mesma. Apresenta uma afirmação de forma objetiva, propõe

que o aluno possa refletir sobre a resposta, tendo como referência os estudos já

realizados. No momento de realizar a correção, o professor terá a oportunidade de

promover uma nova discussão sobre o assunto, pois a questão oferece possibilidade

para isso. Constata-se a clareza da questão, pois permite ao leitor interpretar o que

se espera dela, o que é muito importante ao elaborar um enunciado. A questão traz

ainda uma ilustração que favorece a reflexão sobre a resposta, o que contribui com

a análise dos alunos sobre a resposta.
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Ex. 06: Cópia de página de uma agenda escolar da turma do 4º ano do Ensino

Fundamental I.

Figura 267: Cópia da página de uma agenda da turma 4º ano do Ensino
Fundamental I.
Fonte: Agenda do aluno.

A referida atividade de História foi solicitada aos alunos do 4º ano, que

estudam a História de Goiás. Portanto, Cora Coralina, como importante personagem

do estado, faz parte do campo de estudo deles. A professora, ao passar o trabalho,

preocupou-se em definir um roteiro, o que seria um recorte do assunto. Em qualquer

tarefa escolar, isso é muito importante, já que norteia o aluno sobre o que ele deve

fazer. Poderia simplesmente pedir para elaborar uma pesquisa sobre Cora Coralina,

em vez disso, situou os alunos sobre o que eles deveriam realizar o que denota que

têm objetivos a serem alcançados.

Embora o trabalho fosse de História, a professora solicitou que os alunos

levassem para a sala de aula um poema da autora para elaborar uma produção de
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texto. A solicitação evidencia a preocupação em correlacionar uma disciplina à outra.

Dessa forma, suscitando a motivação dos alunos para a Literatura, visto que irão

ocupar-se com a leitura de textos de uma autora em estudo. A ação evidencia que,

mesmo a tarefa tendo valor numérico, preocupou-se também com o caráter

processual da avaliação.

Outro ponto importante no trabalho são os critérios de avaliação

elencados pela professora, que valem 2,0 (dois) pontos, mas ela deixa claro como

os alunos irão obter esses dois pontos. A professora preocupou-se em dar aos

alunos pistas sobre as fontes de pesquisa, o que norteia os alunos para a busca.

Ex. 07: Questão de Ciências aplicada a alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I.

Figura 278: Questão aplicada a alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I.
Fonte: Caderno do aluno.

Apesar das questões serem simples, de fácil percepção o que é

compreensível levando-se em consideração a série dos alunos, a mesma é clara,

permite ao leitor perceber o que é solicitado. As duas questões colocadas requerem

a opinião do aluno e favorecem a entrada deste no universo de conhecimento.

Sugerem observação do mesmo, ou seja, não se apresenta de forma mecânica, mas

cobra do educando uma atenção com relação à gravura, que não é meramente

ilustrativa. Para a correção o professor terá oportunidade de ouvir as opiniões das

crianças e promover uma discussão a respeito do assunto, podendo surgir da
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questão outros projetos e promovendo a interação entre todos os partícipes do

processo educativo.

Ex. 08: Questão copiada de uma agenda de um aluno de 5º ano do Ensino

Fundamental, na disciplina de Língua Portuguesa.

Figura 289: Cópia da atividade de uma agenda de um aluno do 5º ano do Ensino
Fundamental referente à disciplina de Língua Portuguesa.
Fonte: Agenda do aluno

Essa atividade aborda um tema atual e traz informações sobre este, o que

contribui com o enriquecimento dos conhecimentos, ao levar para sala de aula uma

questão social que atinge as pessoas. Relaciona o conteúdo Dengue com os

gêneros textuais em estudo, o que o torna pertinente, haja vista que a produção

posterior desses alunos, sobre esse assunto, terá embasamento teórico. Relaciona

a produção de texto ao conteúdo estudado em Ciências, o que é muito favorável no

processo de aprendizagem. Menciona que irá promover discussão em sala, uma

metodologia que promove as interações e as mediações. A questão é clara e

oferece possibilidade de fontes de pesquisa.

3.5 A finalidade dos instrumentos de avaliação

O espaço educativo é o lugar em que se adquirem conhecimentos.

Portanto, não é uma olimpíada para escolher os melhores ou piores. Não se trata de

uma competição em busca de resultados imediatos. Porém, na prática, a pergunta
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para qualquer atividade que o professor aplique na sala de aula é quase uma

unanimidade: “Vale nota?”. Se tiver valor quantitativo, certamente, terá maior

participação de alunos, se não, a participação será menor. Isso já tornou se cultural

nas salas de aula. A corrida por resultados deixa de ser inerente à aprendizagem e

passa a fazer parte das competições. A nota tem que ser conseguida a qualquer

custo. Seja através da cópia dos trabalhos dos colegas, das colas em provas, dos

plágios das redes sociais, do mandar alguém fazer. Não interessando como se

chegou ao resultado ou o que esses resultados acrescentaram no crescimento

individual e coletivo da turma.

Se por parte do aluno, essa busca por resultados é primordial no ato de

estudar, para o professor também falta uma reflexão sobre essa conquista, pois o

que interessa é o produto final. É muito comum também ouvir de professores “Esse

aluno brincou o ano inteiro, mas na semana de recuperação se esforçou e fechou a

prova”, como se fosse possível uma aprendizagem significativa em apenas uma

semana de recuperação. Como se todo o esforço de todo um ano letivo valesse

menos que a semana de recuperação.

As notas altas são exaltadas, independente da forma que foi conquistada.

Porém Luckesi (2011, p. 188) afirma que:

A avaliação, diversamente dos exames, tem como centro
predominantemente de atenção o processo de construção de um resultado,
sem perder, em momento algum, a perspectiva do produto final que dele
decorre e sobre o qual, por meio da avaliação de produto, faz incidir a
certificação. Há consciência da importância do produto final, mas também
há consciência que para se chegar a ele, importa investimento no
processo.

O sucesso nas avaliações é importante e pode ser fruto de esforços e do

trabalho, porém os insucessos também são essenciais na retomada de ações, na

busca de novas formas de ensinar e de aprender. Não cabe desprezar os resultados

numéricos, mas ter claro como se chegou a eles. Conforme Ferreira (2002, p. 47):

O problema não é o registro ou a nota em si, mas sim a configuração desse
ato. Esse procedimento burocrático descaracteriza a avaliação. Após as
avaliações bimestrais, não importando quais os resultados obtidos, o
professor procede ao cumprimento da formalidade legal, exigida pela
escola – dar no final do bimestre uma nota ao aluno. A partir daí, continua
na sua rotineira tarefa de “dar a matéria. Nesse pressuposto, a função
pedagógica da avaliação praticamente inexiste, pois, a tomada de decisão
nesse caso é apenas para classificar-aprovar ou reprovar.

Ao final entende-se que os testes, provas ou qualquer instrumento usado

na coleta de dados sirvam para a avaliação consciente, e não apenas como
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registros de notas. O importante é que deem subsídios para refletir o processo

ensino aprendizagem. Que as notas obtidas não sejam simplesmente notas, mas

instrumentos de análise qualitativa, capazes de ressignificar e direcionar novos

caminhos a serem percorridos na ação pedagógica.

A valorização das burocracias, em detrimento do trabalho pedagógico é

que fazem com que o ato de avaliar se reduza a ação de medir os estudantes a

meros recebedores de conteúdos prontos e acabados, geralmente livrescos ditados

pela classe que detém o capital, como forma de manter o caráter alienante e o

sujeito “assujeitado”.

Os exames e provas, atividades e tarefas de casa não deveriam causar

desconforto, se fossem vistos como parte da ação de ensinar e aprender, pois o erro

neste processo assume um lugar de alta importância, uma vez que é a partir dele

que se busca o acerto. Nem sempre um instrumento de avaliação contempla o grau

de conhecimento adquirido pelo aluno durante o tempo de ministração do conteúdo.

Errar questões sair-se mal em um dos instrumentos, não quer dizer que não houve

aprendizagem. Pode significar uma visão diferenciada do que foi ensinado.

No entanto, a percepção de muitos, inclusive dos pais e alunos, é que a

prova é o instrumento mais importante. Na escola, muitas vezes são ferramentas de

ameaças de castigos, transformando o que poderia ser avaliação em tensão. E as

tensões não param por aí. Os alunos que não saem bem nas provas, geralmente

são expostos na hora da devolutiva das mesmas. Os colegas criticam, os pais são

informados e muitas vezes os alunos repreendidos. Medidas que nada contribuem

para consolidar a aprendizagem, além de promover a insegurança no aluno,

contribuindo com os índices de reprovação e desistência.

A avaliação, quando tem a função de contribuir com o crescimento

cognitivo do aluno, não é uma tarefa fácil, pois envolve a compreensão de uma

proposta pedagógica. Exige planejamento, reflexão das ferramentas a serem

utilizadas e principalmente reflexão dos resultados obtidos. Nessa perspectiva,

esses instrumentos são úteis e colaboram com a visão do professor sobre o

crescimento do educando, desde que não sejam vistos, apenas como documentos;

em que o aluno tenha que repetir o que o professor ensinou e que não tenha caráter

de fim em si mesmo. Eles podem se tornar elementos indispensáveis para a coleta

de dados, para a melhoria da qualidade do ensino.
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Para tanto, exigem uma elaboração consciente, capaz de expressar o

conhecimento adquirido pelo aluno, saindo do patamar das pegadinhas e da

utilização como elemento de coerção.

Outra questão importante a ser considerada, é que o ato de estudar não

deve ser para obter notas, conforme coloca Hoffmann (2014, p. 55):

Notas e conceitos são superficiais e genéricos em relação à qualidade das
tarefas e manifestações dos alunos. Embora considerados mais precisos,
menos arbitrários pela maioria dos educadores e leigos, que pressionam no
sentido da conservação dessa forma de expressão de desempenho
escolar, eles representam um forte entrave ao entendimento dos percursos
individuais de aprendizagem. Porque generalizam e padronizam aspectos
muito diferentes de tais percursos, reforçando, justamente o poder
arbitrário das decisões em avaliação e incorrendo em prejuízos sérios
quanto à intervenção do professor: Notas e conceitos classificatórios
padronizam o que é diferente, despersonalizando as dificuldades e
avanços de cada aluno.

Quando o estudo é realizado única e exclusivamente para dar respostas

nos momentos de “avaliação”, na maioria das vezes, os conteúdos são

“esquecidos,” não se aplicando na prática. O ato de estudar não é tarefa exclusiva

dos alunos, mas de toda a equipe pedagógica. Os conteúdos não são os mais

importantes, mas tudo que envolve o processo ensino aprendizagem.

Não cabe desprezar nenhum instrumento avaliativo, mas estar atento à

proficiência de cada método utilizado, para avaliar em todas as suas dimensões, o

que requer compromisso com a aprendizagem, com os conhecimentos adquiridos

pelo aluno, com a sua transformação pessoal e social a partir da aquisição desses

conhecimentos, com a criação de estratégias de impulsão do saber, com o avaliar

para promover de forma consciente.

Converter o processo avaliativo em número é muito mais simples do que

compreender a complexidade que o envolve. É não reconhecer que a escola a que

promove conhecimento e não simplesmente que reprova ou que aprova.

O professor, na perspectiva de avaliação para promoção é alguém que

busca conhecimentos, não apenas dos conteúdos que estão sendo ministrados, mas

de processos pedagógicos que possam contribuir para a aquisição de saberes pelos

alunos.

Jussara Hoffmann cita os princípios no ato de avaliar:

O principio de uma avaliação a serviço da ação. Toda investigação sobre a
aprendizagem do aluno é feita com a preocupação do agir e de melhorar a
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sua situação, uma avaliação que prevê a melhoria da aprendizagem. O
principio da avaliação como projeto de futuro. A avaliação tradicional
justifica a não aprendizagem. Ela olha para o passado e não se preocupa
com o futuro. O professor interpreta a prova não para saber o que o aluno
não sabe, mas para pensar que estratégias pedagógicas ele deverá
desenvolver para atender esse aluno. O principio ético, a avaliação é muito
mais que o conhecimento de um aluno, é o reconhecimento desse aluno.
Cada aluno é importante em suas necessidades, em suas vivências, em
seu conhecimento (ENTREVISTA COM JUSSARA Hoffmann)

6
.

Como no cenário de todo o processo ensino aprendizagem, o aluno deve

fazer parte de um ato avaliativo a serviço da ação, focado numa perspectiva de

crescimento, onde cada um tem suas características e essas diferenças são úteis

nas relações da sala de aula. Qualquer instrumento de avaliação é válido, inclusive

as provas, desde que as questões não sejam mecânicas, vazias, sem significado, e

que tenham objetivos de contribuir com a aprendizagem, com as mediações dessa

aprendizagem. Não apenas medir a partir de padrões preestabelecidos, sem um

projeto pedagógico e uma visão de sujeito crítico e construtivo, observado nas

interações com o meio como alguém dotado de conhecimentos, capaz de reconstruir

cada informação recebida na escola. Cabendo à esta tornar compreensível ao aluno

a ideia de que ser avaliado é uma forma de inclusão, e não de exclusão do processo

de ensino aprendizagem.

6
Disponível em: <http://www.dn.senai.br/competencia/src/contextualizacao/celia%20%20avaliacao%2

0jussara%20hoffmam.pdf>.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dispus-me a estudar qual o sentido da avaliação na perspectiva do sujeito

histórico-cultural, por compreender que todos os alunos, com os quais tive convívio,

tinham ideias, curiosidades, conhecimentos diversificados, experiências únicas e

que poderiam contribuir muito com o crescimento dos demais colegas e até dos

adultos. Constatei, também, durante os meus 31 anos de atuação como profissional

da educação uma supervalorização daquelas salas, cujos alunos permaneciam

extremamente quietos. Então, sempre tive preocupação com o lugar desse sujeito

no espaço escolar.

A ação avaliativa somente ganha sentido ao compreender o sujeito

mediado pelo meio e que traz consigo todo um cabedal de informações e

conhecimentos, que é constituído por uma cultura própria. Considerar essas

questões é visualizar o ato de avaliar como um caminhar, em vez de terminal. É

valorizar a dinamicidade do sujeito e permitir que interprete a realidade. Para esse

sujeito, seria uma oportunidade de demonstrar o que sabe e o que não sabe, para

que novas construções mentais aconteçam. A avaliação, assim, seria colaboradora

do processo para que ocorressem ações na busca do conhecimento por parte de

todos os envolvidos.

Nesse ponto de vista, há de considerar as ideias do aluno. Não no intuito

de pontuar para que seja aprovado, mas valorizando a expressividade, as

contribuições. De modo que os conhecimentos de cada um ajudem no crescimento

de todos. Na perspectiva do sujeito histórico-cultural, mostrar o que sabe ou o que

não sabe é pertinente, faz parte do crescimento e não da exclusão. Para este

sujeito, avaliação seria um momento privilegiado.

O professor enquanto mediador do processo ensino aprendizagem e como

agente que garante a efetivação do projeto político pedagógico, bem como a

aquisição dos conteúdos pelos alunos, vê no ato de avaliar uma instância capaz de

contribuir com a sua atuação, com o propósito de que este aluno possa tornar-se

sujeito pensante e participante das ações em sala de aula, não ficando estas ações

centradas na figura do professor.

A partir dos resultados da pesquisa, notou-se que a avaliação for feita no

propósito de seleção, de examinação, não tendo sentido para o sujeito histórico-

cultural; porque conduzida fora deste, tendo nos resultados finais o ponto mais

importante, não favorece uma consciência crítica da aprendizagem. Assume o papel
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classificatório e contribui com o processo de exclusão do aluno, principalmente da

classe menos privilegiada das redes públicas de ensino. A avaliação que serve única

e exclusivamente para apontar as falhas do aluno, sem que haja uma reflexão de

todo o processo, torna-se desnecessária.

Por mais que eu já tenha estudado sobre a ação de avaliar, causou-me

grande surpresa buscar instrumentos de avaliação para analisar. Primeiro, porque

quase não existem diferenças nos tipos de documentos. Já percorri várias escolas

públicas e particulares em minha trajetória profissional e constato que o acervo de

instrumentos é praticamente o mesmo em todas elas. Segundo, pela forma de

elaboração desses instrumentos. Não consegui perceber praticamente nenhuma

diferença no modo de elaboração dos mesmos. Resultando em coletas de dados

para avaliar o aluno que não dá ao professor um conhecimento claro e real do que

foi aprendido por ele.

Tive a oportunidade de analisar relatórios de desenvolvimento da criança,

o que me permitiu comprovar que os relatórios, sem o cuidado, a preocupação de

usá-los como instrumentos mediadores, cumprem exatamente a mesma função de

algumas provas: ‘terminalidade’, sem o menor sentido para a construção do

conhecimento. O que me levou a concluir que o problema não é a ferramenta, mas o

uso que se faz dela. O relatório poderia ser considerado um instrumento subjetivo,

capaz de oferecer inúmeras possibilidades de acompanhamento do processo de

desenvolvimento do educando, mas que também pode não contribuir com o

processo, à medida que não é considerado avaliação, mas parte de um ritual

burocrático.

A pesquisa documental culminou com análise de instrumentos de

avaliação que são utilizados por uma escola que apresenta uma proposta

pedagógica embasada na Teoria Histórico-cultural.

A pesquisa não permitiu perceber um diferencial significativo de tais

instrumentos. Alguns são dispensáveis ao processo, pois não ajuda compreender os

conhecimentos adquiridos ou não adquiridos pelos alunos.

Pode se perceber através deste estudo, que por mais que tente reinventar

metodologias, que materiais didáticos sejam criados, com tecnologia a todo vapor e

até mesmo ao aporte teórico existente no mercado editorial, muito pouco mudou na

forma de conceber a avaliação. Esta ainda é centrada na burocracia e no professor.

Percebe se pela análise das provas que dependendo da forma de

elaboração, elas pouco ou nada contribuem com a reflexão do processo ensino
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aprendizagem. A mecanicidade com que às vezes é elaborada torna-a um

instrumento sem significado.

Durante minha trajetória profissional, sempre percebi uma enorme

resistência às tarefas de casa. A atribuição de notas a elas sempre foram

intencionais, para de certa forma “forçar” o aluno fazer, o que não surte muito efeito.

A partir da análise, questionei-me sobre o porquê de passar tarefas de casa. Quase

sempre elas, não acrescentam em termos de conhecimento. Constatei em muitas,

enunciados vazios com poucas possibilidades de discussão, de refazer ideias e de

conhecimentos. Como todos os outros documentos, muitas não saem do patamar

das exigências burocráticas. O aluno faz por fazer, mas não estuda e não busca

novos conhecimentos a partir das mesmas.

Essa análise deixa evidente que uma avaliação coerente deve contar com

bons instrumentos de coleta de dados, e que esses devem ser cuidadosamente

planejados, analisados. Levando em consideração o planejamento de ensino, bem

como os objetivos nele elencados, com a possibilidade de intervenção no processo

ensino aprendizagem a partir dessa coleta e dando ao aluno a devolutiva das suas

respostas, e a possibilidade deste refazer as ideias. Essa seria a verdadeira

correção e não apenas um “certo/errado” ou uma nota, seja ela positiva ou negativa.

Considera-se que as características de uma avaliação, em uma

perspectiva de um sujeito histórico-cultural, não se encontram em livros ou

receituários, mas no próprio sujeito. No conhecimento que se tem dele, no

entendimento de que ele é dinâmico e dotado da capacidade de falar, ouvir, refazer

e construir novas formas de pensar e perceber o mundo, que aprende à medida que

tem oportunidade de ser visto como um ser mediado por sua história e por sua

cultura.

Apesar dos entraves citados acima, com intuito de explicitar categorias da

Teoria Histórico-cultural, que podem orientar o processo de avaliação da

aprendizagem, fica evidente que a partir dos estudos feitos, que estes aspectos se

relacionam muito com a visão que se tem de sujeito e a percepção do lugar deste

sujeito no ambiente escolar. Acreditando que as apropriações anteriores são

elementos essenciais na prática educativa, que a zona de desenvolvimento real irá

dar pistas de como atuar na zona de desenvolvimento proximal, e para levá-lo à

zona de desenvolvimento potencial, todos os envolvidos devem atuar nas práticas
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pedagógicas. Portanto, as interações discutidas nas obras de Vygotsky devem ser

valorizadas, uma vez que é através delas que irão surgir novos conhecimentos.

A fim de atingir aos objetivos desta pesquisa, notou-se no levantamento

teórico que a avaliação é bastante retratada pelos pesquisadores. É perceptível a

partir dos dados coletados, que a preocupação com as questões que a envolvem

inquietam vários estudiosos das questões educacionais.

As pesquisas que discutem o tema são vastas, e envolvem desde como

fazer, até o aprofundamento de questões teóricas e epistemológicas relativas ao

assunto. Porém, pode-se afirmar, a partir da literatura consultada que, mesmo com

toda a gama de estudos realizados pelos autores, a avaliação da aprendizagem até

então é um gargalo do processo ensino aprendizagem. Ainda é permeada por uma

visão tradicional de sujeito, onde o ensino se dá por parte do professor e a

aprendizagem por parte do aluno, como se fossem ações distintas. Quando na

verdade, não há como dissociar o ato de ensinar com o de aprender, pois por mais

“bem ensinado” que um conteúdo possa parecer, de nada servirá se não tiver

acontecido a apropriação deste por parte do educando. Cabe buscar maneiras

diferenciadas para que essa apropriação aconteça.

A ‘Avaliação da Aprendizagem’ vem sendo abordado por pesquisadores

nos últimos 25 anos, de maneira diferenciada, porém considerando este recorte de

período, pode-se notar que são poucas as produções em nível de Mestrado e

Doutorado, percebendo a necessidade de discussões mais amplas, não somente

pela escola, mas também pelas universidades. Apontando uma formação inicial que

contribua com os profissionais da educação e principalmente com a formulação de

políticas públicas. Ao invés disso, cria se políticas de aprovação, como as

progressões automáticas e as progressões parciais, evidenciando que a

preocupação com os resultados finais é mais importante que o percurso e o próprio

ensino aprendizagem.

Foi possível, encontrar a partir do levantamento bibliográfico realizado sete

categorias que evidenciam as temáticas mais abordadas pelos estudiosos da

avaliação da aprendizagem no Brasil, categorias estas que permitem perceber a

discussão teórica do ato de avaliar em diferentes aspectos.

Pode-se considerar que há necessidade de avançar no que se refere às

questões teóricas que envolvem a avaliação, e que a visão do sujeito deve ser

revista cotidianamente, pois não é possível avaliar sem uma reflexão do processo e

sem a participação dos envolvidos neste.
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ANEXO A – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

DA ESCOLA ANALISADA

Filosofia da Escola

A Filosofia da Escola, em consonância com os mesmos fins e princípios

da educação nacional definidos em seu Art. 2º preceitua que “a Educação é dever

da família e do estado” inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A formação dos alunos deverá estar voltada para a dialética, capaz de

contribuir para o seu crescimento enquanto sujeito atuante, que busque

transformações sociais voltadas para o seu bem estar e das pessoas que estão em

sua volta, exercendo a cidadania de forma crítica.

A cidadania incluirá o espírito de solidariedade, de respeito às diferenças

culturais, raciais, sociais, econômicas, étnicas e religiosas, proteção a natureza e

preservação do meio ambiente... Esses conceitos são fundamentais na preparação

do aluno para o exercício pleno da cidadania.

Procurar-se-á compreender as capacidades cognitivas dos alunos, a fim

de mediarmos novos conhecimentos e para que tais intervenção contribuam com a

auto transformação, com a transformação da comunidade e com o desenvolvimento

de sua autonomia.

Adotou-se como principio a Teoria Histórico-cultural, pois acreditados em

um sujeito que ao chegar à escola traz consigo seu legado cultural, sua história e

suas interações sociais, já possui muitos conhecimentos, que não podem ser

desprezados por esta escola. Portanto procuramos valorizar as interações sociais no

espaço escolar, dando voz e vez aos alunos, por acreditarmos nas contribuições que

todos que estão inseridos no processo ensino aprendizagem têm para oferecer.

OBJETIVOS DA ESCOLA

Adequar o espaço escolar à realidade social do aluno, desenvolvendo

várias atividades do conceito que incentivem a participação de toda a comunidade

dentro de uma visão ampla de sujeito-histórico cultural.
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Ministrar um ensino de qualidade procurando desenvolver uma prática

pedagógica, séria, dinâmica, solidária e interdisciplinar que respeite os direitos das

crianças e compreenda sua cultura e os conhecimentos que trazem consigo.

Contribuir com o educando para o convívio social através de exercício

consciente da cidadania, desenvolvendo as capacidades relativas à expressão, à

comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e a estética;

Resgatar valores éticos e morais, importantes na construção da cidadania;

Proporcionar um ambiente agradável entre a comunidade, adotando um

comportamento aberto, dinâmico e participativo;

Avaliação

Ensino Fundamental:

A avaliação do aproveitamento do aluno deve ser mediadora, tendo em

vista uma visão de sujeito dinâmico, inserido numa sociedade e dotado de

capacidades únicas, próprias de aprender que compreende o acompanhamento do

processo de aprendizagem nos aspectos cognitivos, afetivo e psicomotor...

preponderando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos.

Neste processo os estudantes terão voz e vez, pois todas as formas de

avaliação serão utilizadas para repensar o processo ensino aprendizagem. A forma

de aprovação da escola será através de notas, porém para a obtenção dessas notas

se utilizará de critérios que deverão estar claros aos alunos e à comunidade.

Os alunos serão avaliados diariamente através de observações e

atividades, participação em todas as atividades propostas. Os resultados da

avaliação servirão para que se perceba o estado que o aluno se encontra, no

sentido de buscar metodologias que contribuam com o crescimento dos mesmo e

que promovam novas formas de ensinar.

As médias devem variar de 0,0 a 10,0, sendo que a mínima para

aprovação é 6.0 que deverão ser obtidos da seguinte forma: cada bimestre haverão

2 provas, sendo que cada uma valerá 3.0, os demais pontos deverão ser obtidos

através de tarefas/trabalhos de casa, seminários, participação em sala.

Os alunos que não conseguirem atingir á média ou que não se

apropriarem dos conteúdos participarão do sistema de recuperação da escola.
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Recuperação:

A recuperação é uma estratégia de intervenção deliberada no processo

educativo, desenvolvida pela escola como nova oportunidade que leve os alunos a

desempenho esperado.

Recuperação contínua visa superar imediatamente as dificuldades

detectadas no processo aprendizagem, o professor a cada momento em sala de

aula detecta a necessidade do aluno. A escola fará durante todo o ano letivo

recuperação contínua procurando atender as necessidades do aluno em sala de

aula.

Recuperação Paralela ocorre no decorrer do período letivo em horário

extra a critério da Escola, com a finalidade de recuperar conteúdos. O professor nas

primeiras avaliações do ensino aprendizagem observa o aluno que não conseguiu

acompanhar o ritmo próprio da sala, necessitando imediatamente do

acompanhamento em horário extra. A direção juntamente com o professor solicita da

família uma parceria para que este trabalho possa ser desenvolvido, e que o aluno

recupere.

Recuperação Especial oferecida ao aluno que não conseguiu alcançar o

desempenho mínimo para aprovação, média 6,0, após as avaliações dos 4

bimestres.
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ANEXO B – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA

ESCOLA ANALISADA

Concepções democráticas de infância, pessoa humana, educação infantil,

conhecimento, cultura, aprendizagem, desenvolvimento e de sociedade

Concepção de infância

Entendemos que a criança tem formas próprias de se relacionar com o

mundo físico e social, o que a torna produtora de uma cultura específica. Ao

contrário de outras concepções que consideram a criança ora um ser inocente, ora

um adulto em miniatura, ora possuidora de natureza contraditória, ora um vir-a-ser

um ser que ainda não é se comparado ao adulto. Concebemos a criança como um

ser que já é sim um cidadão, sujeito de direitos

Ao considerar que a criança se faz sujeito nas diferentes práticas sociais

que vivencia, acrescentamos aqui reflexões sobre conceitos fundamentais acerca da

aprendizagem e desenvolvimento. Para Vygotsky (1988), teórico no qual nos

fundamentamos, a aprendizagem possibilita o desenvolvimento que, por sua vez,

possibilita novas aprendizagens.

Entende-se ainda que a criança de 0 a 5 anos possuem especificidades

que sugerem um trabalho voltado para o lúdico, onde ela possa correr, pular,

imaginar, sonhar, criar, comparar, ou seja, MOVIMENTAR-SE, se divertir e

reconhecer os seus direitos como parte fundamental no processo de ensino

aprendizagem no âmbito educacional.

Todo o trabalho deve estar voltado para o cuidado, educação e o brincar.

A ESCOLA como instituição favorável ao desenvolvimento integral da criança, capaz

de promover e criar situações favoráveis ao desenvolvimento infantil e assegurar os

direitos da mesma, entendendo-a como ser único, merecedor de respeito e que deve

ser atendida em suas particularidades e diferenças.

Neste sentido, essa instituição pretende desenvolver seu trabalho voltado

para o atendimento da criança, reconhecendo-a como ser social e ao mesmo tempo

individual. Compreendendo a infância como o período em que na relação com o

outro, no ato de brincar, nos cuidados se adquire e se produz conhecimentos.
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Concepção de pessoa humana e educação infantil

Entendemos o ser humano, como ser inacabado, que está sempre pronto

a aprender e a ensinar, que de acordo com as relações sociais que vivenciam a

forma de perceber o mundo pode ser modificada, essa instituição percebe o ser

humano como seres eternamente em desenvolvimento, tendo em vista que o mundo

e a vida se movimentam e toda a cultura existente e que ainda irá existir é e será

produto das relações e necessidades humanas.

Neste sentido vemos a infância como uma fase social da vida pautada

pelas descobertas, pelos encontros e desencontros, onde, na interação com o outro,

consigo e com o mundo constroem, resinifica os mais diversificados conhecimentos,

onde a criança deve ter a oportunidade de realizar vivências variadas que o apóiam,

favoreça o desenvolvimento afetivo, cognitivo, social.

Concepção de Aprendizagem e desenvolvimento E CULTURA

Entendemos que a aprendizagem depende do mundo que rodeia cada ser

humano, das relações que ele constrói, da forma com que os interesses são

despertados.

Acreditamos numa aprendizagem não apenas ensinada, no formato em

que o professor ensina e o aluno aprende, mas sim, numa aprendizagem vivenciada,

uma aprendizagem de troca que gera conhecimentos a todos os envolvidos no

processo de cuidar e educar. Desta forma, não cabe a escola apenas garantir

atividades diversificadas, mas, sim garantir através de uma Proposta Pedagógica

pautada na intencionalidade, na valorização das múltiplas linguagens e na produção

de conhecimentos. Compreendendo que cada criança assim como qualquer ser

humano é única e, que, portanto, dão respostas diferentes à aprendizagem e, ainda,

que a mesma ocorre em todos os momentos de vivência do ser humano e

principalmente nas relações com o mundo e com outros seres humanos. Dessa

forma a escola como disseminadora do saber é a instituição responsável pelo

processo ensino aprendizagem.

Compreendemos como cultura tudo aquilo que o homem através de sua

racionalidade e inteligência consegue executar e que são repassados de geração

em geração, sendo assim todo homem é produtor de cultura e fruto da cultura de

outros povos, nesta perspectiva, esta instituição é pautada pelo respeito à

diversidade e as diferentes manifestações culturais existentes na sociedade.
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Concepção de Sociedade

Concebermos a sociedade como território vivo, historicamente construído

pelo homem/sujeito em suas interações com o outro e com o meio.

Pensamos ainda numa educação que valorize não somente os saberes

escolares como também saberes que circulam nas praças, nos parques, nos

museus, nos teatros, nos cinemas, nos clubes, nas ruas. As articulações de

diferentes campos e de ações políticas possibilitam o aprendizado coletivo e

individual. Ou seja, se faz necessário a relação com o outro para que ocorra o

processo educativo, efetivando o ensino/aprendizagem/desenvolvimento. Nenhuma

instituição que negue os conhecimentos adquiridos fora dela por uma criança,

consegue dar significado ao ato educativo, pois uma instituição educativa prepara o

aluno para o convívio social, conforme muitos afirmam, ela está inserida em uma

sociedade diversificada, com os mais diferentes tipos de seres humanos e que a

aceitação da instituição educativa como espaço das diferenças é um grande passo

para a aquisição dos conhecimentos.

Entendemos sociedade como corpo dinâmico, interativo e que pertence a

todos, onde todos devem trabalhar para o bem comum, cumprindo seus deveres e

exigindo seus direitos, onde cada um deve fazer a sua parte para torná-la melhor,

uma vez que as instituições educativas devem assumir a responsabilidade de

contribuir com a construção de uma sociedade mais humana, justa, igualitária e

solidária, que preserve e respeite o meio ambiente, reconhecendo-se como parte

importante nesta sociedade.

Processo de avaliação do desenvolvimento integral da criança

Avaliar é desencadear um processo de repensar, de renovar, de

reorganizar. Não é apenas medir, comparar ou julgar. Muito mais do que isso

avaliação tem importância social e política crucial no fazer educativo. E essa

importância está presente em todas as atitudes e estratégias avaliativas que

adotamos.

A avaliação deve refletir todo o trabalho desenvolvido e a forma utilizada

pela instituição de Educação Infantil para diagnosticar seus avanços e dificuldades.

Ela deve redirecionar toda ação educativa. Não é uma “verdade”, mas sim, uma

possibilidade de enxergarmos as diferentes “verdades” que se encontram no
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complexo processo de ensino-aprendizagem, uma vez que os conhecimentos

podem ter as mais diversas interpretações e são interpretados de acordo com

inúmeros fatores: condição social, conhecimentos prévios, cultura. Deve ser diária,

contínua, uma ferramenta para reorganizar os objetivos, os conteúdos,

procedimentos, atividades e servir para acompanhar e conhecer cada criança e/ou

turma.

A avaliação nessa etapa deve ser processual e acontecer de forma

sistemática e contínua, tendo como objetivo principal a melhoria da ação educativa.

O processo avaliativo deve considerar a instituição como um espaço

favorável para construções e desconstruções diárias. Acriança adquire

conhecimentos participando do ato de ensinar e aprender e não apenas como mera

receptora de conhecimentos, tal qual acontece nas práticas tradicionais, que espera

que a criança dê respostas homogenias, onde todos aprendem as mesmas coisas, o

tempo todo e que as respostas são dadas reproduzindo os “ensinamentos” dados

pelo adulto.

Componentes essenciais de avaliação:

Observação – este é um componente essencial para a avaliação. O

importante é observar o desenvolvimento da criança nos seus aspectos biológicos,

psicológicos e sociais (relacionamento, cooperação, curiosidade, iniciativas, auto-

imagem, etc.) e cognitivos (perceber similaridades e diferenças, resolver

problemas/questões, perceber a função da escrita, da leitura etc.).

A hora em que as atividades estão sendo desenvolvidas é um bom

momento para a observação. A análise das produções da criança ao longo do

tempo, também é muito rica e possibilita ao professor ter informações concretas

sobre a criança.

Registro – é fundamental que as observações se transformem em

anotações. Não podemos contar apenas com a nossa “memória” para recuperarmos

o processo de desenvolvimento das crianças e pensar nas estratégias que precisam

ser desenvolvidas para garantir que todos avancem. As anotações devem ser de

cada criança e da turma como um todo.

No momento em que o professor o registra reflete sobre a prática e sobre

as possibilidades de encaminhamento do trabalho.
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Relatório - o relatório é um excelente instrumento para o planejamento das

ações e para situar pais e profissionais sobre o desenvolvimento das crianças. Deve

ser construído com base em observações e anotações relevantes.

Tais relatórios serão bimestrais, levando em consideração critérios pré

estabelecidos.

Fazer um relatório personalizado, contando os avanços, as dificuldades, o

percurso trilhado, as perspectivas e necessidades, é indispensável quando a

avaliação se faz numa visão prospectiva, ou seja, olhando para o futuro, para aquilo

que a criança ainda não realiza sem ajuda, mas que poderá conquistar se tiver uma

boa mediação dos professores.

As famílias poderão e deverão ter acesso a esse relatório. É uma forma de

o professor informá-las sobre o desenvolvimento das crianças.
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APÊNDICE A - TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 1991

Autor: Maria Alejandra Aturrieta Leal

Título: Distúrbios e dificuldades da aquisição da escrita: reflexão sobre seu

diagnóstico na sala de aula.

Temática: Através do estudo de caso, o trabalho busca esclarecer como as crianças

da primeira série são avaliadas. Procura-se perceber como e quando o erro é

visualizado como distúrbio de aprendizagem.

Classificação: O erro na avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 1993

Autor: Paulo da Trindade Nerys Silva

Título: A avaliação da aprendizagem em Educação Física na escola de 1º grau.

Temática: Explicitação das condições históricas que determinam as práticas de

avaliação em Educação Física.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 1994

Autor: Ana Lúcia Guedes Pinto

Título: A avaliação da aprendizagem: o formal e o informal.

Temática: O uso e o poder da avaliação como instrumento de reprovação de

coerção e discriminação.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 1995

Autor: Laura Vigia Dias

Título: Um olhar sobre eventos de avaliação de linguagem oral em sala de aula de
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língua estrangeira (Inglês) abordagem de ensino X avaliação de aprendizagem.

Temática: Estuda a construção de eventos de ensino e avaliação de Inglês como

língua estrangeira, com foco na linguagem oral, observa a consonância entre o

ensino aprendizagem e a avaliação.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 1996

Autor: Ilma Ferreira Machado

Título: Conflitos em avaliação da aprendizagem.

Temática: A forma de conceber a avaliação como instrumento de aprovação e

reprovação gera conflitos no espaço escolar.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 1997

Autor: Regiane Helena Bertagna

Título: Avaliação da aprendizagem: a visão dos alunos de 4ª e 5ª séries do 1º grau.

Temática: Evidenciar a pratica avaliativa a partir da percepção dos alunos.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2001

Autor: Martha Chistina Ferreira Zoni do Nascimento

Título: Os discursos educacional e pedagógico da avaliação emancipatória: conflitos

em contrapontos.

Temática: A teoria e a prática da avaliação nas escolas. O falso discurso da

avaliação emancipatória.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2001

Autor: Silvana Lúcia Teixeira de Avelar
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Título: Mudanças na concepção e prática da avaliação e seu efeito no

ensino/aprendizagem de língua estrangeira (Inglês) em uma escola de Ensino

Médio e Técnico.

Temática: Participação do professor e aluno no desenvolvimento da aprendizagem,

relação professor aluno, critérios de avaliação.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2001

Autor: Orlando Gomes de Aguiar Júnior

Título: Modelo de ensino para mudanças cognitivas: um instrumento para o

planejamento do ensino e da avaliação da aprendizagem em Ciências.

Temática: Instrumentos para o planejamento de ensino e a avaliação da

aprendizagem em Ciências.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2002

Autor: Jader Otávio Dalto

Título: A produção escrita em Matemática: análise interpretativa da questão

discursiva de Matemática comum a 8ª série do Ensino Fundamental à 3ª série do

Ensino Médio.

Temática: As estratégias e procedimentos utilizados pelos alunos de 8º ao 3º ano

do Ensino Médio para resolver questões comuns em Matemática, os tipos de erros

cometidos, comparações entre esses erros, as abordagens metodológicas

utilizadas.

Classificação: O erro na avaliação

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2002

Autor: Josmar Barros Filho

Título: Avaliação da aprendizagem e formação de professores de Física para o

Ensino Médio.
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Temática: Explicitação das condições históricas que determinam as práticas de

avaliação em Educação Física e a formação dos professores.

Classificação: Formação Docente

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2003

Autor: Suzana dos Santos Gomes

Título: Tessituras docentes da avaliação formativa.

Temática: Análise da prática docente e os processos de avaliação escolar

construídos pelos professores, tendo em vista a implementação da avaliação

formativa.

Classificação: Avaliação Formativa

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2003

Autor: Leila Ribeiro da Paiva

Título: Ensino renovado, avaliação renovada?: O processo avaliativo no

ensino/aprendizagem de língua estrangeira em contexto interdisciplinar.

Temática: O processo avaliativo integrante das ações de ensinar/aprender Inglês

como língua estrangeira. Contribuições teórico/prática para a área de avaliação.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2003

Autor: Domicio Magalhães Maciel

Título: A avaliação no processo ensino-aprendizagem de Matemática no Ensino

Médio: uma abordagem formativa sócio-cognitiva.

Temática: Reflexão sobre a avaliação formativa da aprendizagem da Matemática no

Ensino Médio.

Classificação: Avaliação Formativa

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2003
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Autor: José Luiz Saldanha da Fonseca

Título: Avaliação da aprendizagem na escola plural: O que ocorre na prática?

Temática: Busca compreender as crenças, opiniões, atitudes, compreensão de

professores de Ciências do 3º ciclo de formação de duas escolas municipais de

Belo Horizonte que implantaram ou estão implantando a proposta pedagógica da

escola plural.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2003

Autor: Regiane Helena Bertagna

Título: Progressão continuada: Limites e possibilidades.

Temática: O regime da progressão continuada, tendo em vista a problemática da

seletividade escolar e como foco da pesquisa a questão da avaliação escolar.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2004

Autor: Adriana Patrícia Delgado

Título: Um estudo sobre as práticas avaliativas no regime de progressão

continuada: limites e possibilidades.

Temática: O regime da progressão continuada com propostas de ciclos,

investigação da prática avaliativa praticadas pelas escolas e pelos professores.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2005

Autor: Cláudia Nazaré Gonçalves de Souza

Título: O ensino/aprendizagem do Português e a avaliação emancipatória:

repensando a experiência da Escola Cabana.

Temática: O processo de avaliação em Português, no contexto escolar, uma

proposta de avaliação emancipatória, considerando essencial ao desenvolvimento

do educando.
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Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2006

Autor: Roger Rubens Huaman Huanca

Título: A resolução de problemas no processo ensino aprendizagem - avaliação de

Matemática na e além da sala de aula.

Temática: A resolução de problemas como uma metodologia alternativa, que visa

um trabalho centrado no aluno a partir de problemas geradores de novos conceitos

e novos conteúdos.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2006

Autor: Roseli Kubo Gonzales

Título: Análise de critérios para promoção de alunos com deficiência intelectual em

pré-escolas públicas de Osasco.

Temática: A inclusão de alunos da Educação Infantil portadores de necessidades

especiais no processo ensino aprendizagem.

Classificação: Práticas avaliativas em inclusão

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2006

Autor: Roseli Cristina Negrão Lima

Título: Avaliação em Matemática: Análise da produção escrita dos alunos da 4ª

série do Ensino Fundamental em questão discursivas.

Temática: As informações contidas no enunciados de questões Matemáticas:

investigação das questões mais utilizadas.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2006

Autor: Raquel Calil Ruy
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Título: Avaliação Formativa no Ensino Fundamental II: Possibilidades enunciadas

na atuação docente.

Temática: A essência da aprendizagem, a ressignificação do valor do erro e de que

forma a avaliação formativa pode auxiliar na prática pedagógica.

Classificação: Avaliação Formativa

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2006

Autor: Flávia Geni Zaraik

Título: A avaliação nas práticas pedagógicas inclusivas: visão de professores.

Temática: O modo como os professores avaliam seus alunos portadores de

deficiência, verificando se as práticas inclusivas estão ocorrendo na sala de aula.

Classificação: Práticas avaliativas em inclusão

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2006

Autor: Elaine Palermo Romano

Título: O erro e a correção numa perspectiva construtiva-interacionista do ensino e

da aprendizagem.

Temática: Como vêm sendo tratados o erro e a correção em salas de aula que

orientam suas práticas baseadas na concepção construtivista.

Classificação: O erro na avaliação

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2006

Autor: Maria Inêz Probst Lucena

Título: Razões e realidades no modo como as professoras de Inglês como língua

estrangeira de escolas públicas avaliam seus alunos.

Temática: Práticas avaliativas de professores de Língua Inglesa, a relação da

avaliação com a aprendizagem, a afetividade, as experiências pessoais, a

motivação existencial que envolve a avaliação.

Classificação: Práticas pedagógicas
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Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2007

Autor: Hugo de Los Santos Rojas

Título: A avaliação em sala de aula: quais as dificuldades para a formação do

professor de Ensino Básico?

Temática: As críticas sofridas pelos educadores, a cerda da prática avaliativa, a

formação inicial e a pouca abordagem da temática.

Classificação: Formação Docente

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2007

Autor: Raquel de Paula

Título: Desenvolvimento de um protocolo para avaliação de habilidades

comunicativas de alunos não falantes em ambientes escolares.

Temática: Avaliação no ensino especial - alunos não falantes - de suas habilidades

de comunicação, desenvolvimento de um protocolo para avaliação dessas

habilidades.

Classificação: Práticas avaliativas em inclusão

Documento: Dissertação de mestrado

Ano: 2007

Autor: Daniela Cristina Bruno Sato

Título: Organização do ensino em ciclos e práticas avaliativas no Ensino

Fundamental: um estudo em uma escola pública estadual paulista.

Temática: Organização do processo avaliativo em ciclos do Ensino Fundamental a

partir da realidade de uma escola pública estadual.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2007

Autor: Regina Célia Montefusco Floriano Pessoa

Título: O processo avaliativo na progressão continuada: qual o sentido do erro?

Temática: Reflexão sobre o erro no processo avaliativo, no contexto da progressão
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continuada.

Classificação: O erro na avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2007

Autor: Cassiana Magalhães Raizer

Título: Portfólio na Educação Infantil: desvelando possibilidades para a avaliação

formativa.

Temática: A avaliação da Educação Infantil como norteadora do processo ensino

aprendizagem e o significado do portfólio como avaliação formativa.

Classificação: Instrumento de avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2007

Autor: Ana Paula Martinez Duboc

Título: A questão da avaliação da aprendizagem de Língua Inglesa segundo a teoria

do letramento.

Temática: Investiga as concepções e práticas, referentes à avaliação da

aprendizagem de Língua Inglesa em comunidades do Ensino Fundamental. Discute

questões: Como se caracteriza a avaliação em Língua Inglesa em algumas

comunidades do Ensino Fundamental? Como pensar a avaliação na perpesctiva do

letramento?

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2007

Autor: Mônica Cristina Chiste

Título: SARESP - Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São

Paulo: Repercussão do resultado positivo em duas escolas no ano de 2007.

Temática: Avaliação da aprendizagem e do docente, almejando construir uma

política de avaliação da Rede de Ensino no Estado de São Paulo.

Classificação: Políticas de avaliação



150

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2007

Autor: Gilmar da Silva

Título: Mapas conceituais como instrumentos de promoção e avaliação da

aprendizagem significativa de conceitos de calorimetria em nível médio.

Temática: Investigação que teve por objetivo verificar a utilização de mapas

conceituais no ensino de conceitos de calorimetria, é uma estratégia para a

promoção da avaliação da aprendizagem significativa em nível de Ensino Médio.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2008

Autor: Helen Tatiana dos Santos Lima

Título: Investigação dos processos da aprendizagem: contribuições para uma

intervenção pedagógica no âmbito das relações sociais.

Temática: Aborda a avaliação diagnóstica como instrumento que justifica o fracasso

escolar, bem como o êxito do aluno, imputando ao mesmo a responsabilidade tanto

pelo êxito, como pelo fracasso, expondo que essa é uma prática a ser superada.

Investiga ainda a forma que os professores avaliam os seus alunos. O trabalho se

apoia na perspectiva histórico cultural.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2008

Autor: Helen Tatiana dos Santos Lima

Título: Investigação dos processos da aprendizagem: contribuições para uma

intervenção pedagógica no âmbito das relações sociais.

Temática: Aborda a avaliação diagnóstica como instrumento que justifica o fracasso

escolar, bem como o êxito do aluno, imputando ao mesmo a responsabilidade tanto

pelo êxito, como pelo fracasso, expondo que essa é uma prática a ser superada.

Investiga ainda a forma que os professores avaliam seus alunos. O trabalho se

apoia na perspectiva histórico-cultural.

Classificação: Práticas pedagógicas
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Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2008

Autor: Márcia Josefina Norcia

Título: A recuperação no Processo de Ensino-Aprendizagem: Legislação e Discurso

de professores.

Temática: A regulamentação do processo de recuperação da aprendizagem como

foco na progressão parcial como base na LDB nas escolas estaduais de São Paulo

e as esferas da avaliação da aprendizagem.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2008

Autor: Silvia Pereira Gonzaga de Moraes

Título: Avaliação do processo Ensino e Aprendizagem em Matemática:

Contribuições da Teoria Histórico-cultural.

Temática: Avaliação da aprendizagem da Matemática, para além da verificação do

conhecimento na escola, como uma maneira de compreender a relação ensino

aprendizagem.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2008

Autor: Helen Tatiana dos Santos Lima

Título: Investigação dos processos da aprendizagem: contribuições para uma

intervenção pedagógica no âmbito das relações sociais.

Temática: A forma e instrumentos com que o professor investiga o processo de

aprendizagem de seus alunos.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2008

Autor: Michele Seabra Portal
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Título: Contribuição da avaliação formativa para o ensino/aprendizagem da

produção escrita em turmas numerosas.

Temática: Investigação dos procedimentos de avaliação formativa associadas a

uma abordagem interacional de ensino aprendizagem de língua.

Classificação: Avaliação Formativa

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2008

Autor: Rose Mary Fernandes Alves

Título: Uma análise da produção escrita de alunos do Ensino Médio em questões

abertas em Matemática.

Temática: A avaliação como um dos fios condutores da busca do conhecimento

entendida como um processo que descreve o que os alunos sabem e são capazes

de realizar em Matemática. Analisa a produção escrita dos alunos do Ensino Médio

em questões abertas.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2008

Autor: Maria Clara Ede Amaral

Título: Avaliação da aprendizagem na escola ciclada de Mato Grosso: o caso dos

relatórios descritivos de avaliação.

Temática: A avaliação reflexiva baseada na observação do cotidiano dos alunos e

registradas de forma descritiva pelos professores. Análise de relatórios descritivos.

Classificação: Instrumento de avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2009

Autor: Laura Camila Braz de Almeida

Título: A avaliação da produção escrita na aprendizagem de Português LE/L2.

Temática: A avaliação integrada ao processo de ensino aprendizagem de língua

estrangeira (LE).

Classificação: Práticas pedagógicas
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Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2009

Autor: Roseli da Silva Cardeiro Luz

Título: Avaliação e alfabetização: um intertexto.

Temática: Avaliação no contexto escolar da alfabetização compreendendo o

intertexto entre as ações de alfabetizar e avaliar. As práticas pedagógicas dos

professores.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2009

Autor: Kelly Cristina Maragliani Melo

Título: Modalidades de avaliação da aprendizagem e suas relações com o ensino

aprendizagem de Português língua materna.

Temática: As concepções formativas de avaliação como vistas à integração de

concepções mais atuais no processo de ensino aprendizagem.

Classificação: Avaliação Formativa

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2009

Autor: Suzana Maria Barrios Luis

Título: Escrevendo a avaliação: a escrita de diários como exercício avaliativo.

Temática: A prática avaliativa a partir de registro de diários utilizado como

argumentação, como o saber avaliar e como processo reflexivo.

Classificação: Instrumento de avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2009

Autor: Carlos Eduardo Felix Correia

Título: Formação continuada de professores polivalentes: o potencial da análise de

erros no processo ensino/aprendizagem da Matemática.

Temática: O erro como ponto importante para a reflexão sobre a prática docente e
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que desempenha um papel construtivo no processo de ensino aprendizagem da

Matemática.

Classificação: O erro na avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2009

Autor: Letícia Almeida Araújo

Título: A avaliação na escola: um olhar além da sala de aula.

Temática: Analisa a avaliação além da sala de aula buscando compreender a

dinâmica avaliativa adotada por uma escola que atende crianças nas séries iniciais.

Analisa como a escola utiliza os resultados da avaliação externa.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2009

Autor: Rosângela de Souza Bittencourt Lara

Título: Avaliação do Ensino e Aprendizagem em Arte: O lugar do Aluno como sujeito

da avaliação.

Temática: O lugar ocupado pelo aluno nas avaliações escolares de artes, discute as

relações de poder presentes no ato avaliativo e as possíveis formas de superá-las.

Aborda concepções de avaliação presentes na prática educativa, explicitando suas

origens no contexto histórico, dando ênfase à avaliação formativa.

Classificação: Avaliação Formativa

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2009

Autor: Ronise Ribeiro Corrêa

Título: Avaliação formativa: O mapa conceitual no auto regulação da aprendizagem.

Temática: A avaliação como instrumento na otimização do ensino e como

colaboradora na superação das dificuldades de aprendizagem.

Classificação: Avaliação Formativa

Documento: Tese de Doutorado
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Ano: 2009

Autor: Maria de Fátima Sirino

Título: Processo de exclusão intra-escolar: Os alunos que passam sem saber.

Temática: Análise da práticas de exclusão intra-escolar, formas de combater a

reprovação: ciclos, progressão continuada, que não garantem a aprendizagem e

promovem evasão.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2009

Autor: Maurício Machi

Título: A progressão continuada no sistema de ciclos, a atuação e a formação do

professor.

Temática: As mudanças no procedimentos didáticos nas formas de avaliação e

recuperação a partir da implementação da progressão continuada.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2010

Autor: Letícia Brito da Silva

Título: Estado do conhecimento: Recuperação da Aprendizagem e do Reforço

Escolar na Rede Estadual Paulista (1999 a 2009).

Temática: Investigação do estado do conhecimento referente à avaliação formativa

como foco nos mecanismos de recuperação e do reforço escolar.

Classificação: Avaliação Formativa

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2010

Autor: Paulo Coimbra Guedes

Título: Proeficiência em língua materna: um novo olhar para a avaliação de

produção textual.

Temática: Avaliação da aprendizagem como instrumento mediador da proeficiência

na língua materna.



156

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2010

Autor: Ana Luiza Bernardo Guimarães

Título: A avaliação da aprendizagem em arte: desvelando realidades.

Temática: O estudo evidencia que a avaliação da aprendizagem em artes pode

limitar-se a um exercício constatatório e pontual, limitando-se a cumprir a um ritual

burocrático e classificatório, mas que também pode ser um mapeamento da

efetividade do ensino, traduzido em aprendizagens quando equilitada pela lógica

formativa.

Classificação: Avaliação Formativa

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2010

Autor: Nederson Antônio Espindola

Título: A concepção do erro como uma estratégia de revisão do processo de Ensino

e Aprendizagem em Matemática do Nível Fundamental.

Temática: Análise de erros no ensino de Matemática da 8º série como instrumento

investigativo como análise do processo e não como produto.

Classificação: O erro na avaliação

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2010

Autor: José Edson Florentino

Título: A prova posta à prova, uma análise do gênero prova na esfera escolar.

Temática: A prova como gênero de discurso e não apenas como instrumento de

medida.

Classificação: Instrumento de avaliação

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2010
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Autor: Antônia Dalla Pria Bankoff

Título: Métodos de avaliação em Educação Física no Ensino Fundamental.

Temática: Os métodos de avaliação da empregados em Educação Física no Ensino

Fundamental. A relação existente entre a teoria e a prática que envolve o processo

de ensino aprendizagem sobre a avaliação.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2010

Autor: Celia Barros Nunes

Título: Processo ensino-aprendizagem-avaliação de geometria através da resolução

de problemas: perspectivas didático-matemáticas na formação inicial de professores

de matemática.

Temática: Metodologia de ensino-aprendizagem e avaliação de Matemática através

da resolução de problemas nos processos de ensinar e aprender Geometria.

Classificação: Formação Docente

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2011

Autor: Bárbara Flávia Renata Pinto

Título: Avaliação da aprendizagem na formação de professores: teoria a prática em

questão.

Temática: Investiga a concepção e prática acerca do processo de aprendizagem na

formação inicial do professor em curso de licenciatura, tendo como foco a formação

do licenciado para avaliar. Busca saber como o aluno da licenciatura se constitui

como avaliador. Busca a integração entre a teoria e a prática.

Classificação: Formação Docente

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2011

Autor: Marcos Silva
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Título: Uma análise da proposta pedagógica da avaliação da aprendizagem no

contexto do ciclo de formação da Rede Municipal de Educação de Goiânia de 1998

a 2010.

Temática: Aborda a temática da avaliação no contexto dos ciclos de formação da

Rede Municipal de Educação de Goiânia, buscando compreender como os

profissionais percebem os mesmos, quais as dificuldades e avanços identificados e

a compreensão sobre a avaliação da aprendizagem.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2011

Autor: Elizabete Aparecida Garcia Ribeiro

Título: Avaliação formativa em foco: concepções e características no discurso

discente.

Temática: Explicita o caráter classificatório, mensurador, seletivo, sentenciador da

avaliação, colocando que a mesma cumpre essas funções, mas que pode estar a

serviço do processo ensino aprendizagem quando busca se compreender os

problemas e obstáculos que se interpõem colocando que avaliar qualitativa ou

somente quantitativamente depende da formação do professor avaliador.

Classificação: Avaliação Formativa

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2011

Autor: Enilvia Rocha Soares

Título: O dever de casa no contexto da avaliação da aprendizagem.

Temática: Analisa o papel ocupado pelo dever de casa no processo avaliativo e na

organização do trabalho pedagógico em uma turma dos anos iniciais do Ensino

Fundamental. Investiga a prática do dever de casa nesta instituição.

Classificação: Instrumento de avaliação
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Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2011

Autor: Nyna Taylor Gomes Escudero

Título: Avaliação da aprendizagem em Educação Física na perspectiva cultural.

Temática: As práticas avaliativas de professores de Ed.Física que atuam em

instituições escolares, cuja proposta por eles desenvolvida, alinha-se com a

perspectiva cultural do componente. Para tanto, objetivou se caracterizar o

processo de avaliação na perspectiva cultural da Ed. Física. Investiga as práticas

educativas desenvolvidas no currículo cultural da Ed. Física.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2011

Autor: Fernanda Oscar Dourado Valentim

Título: Inclusão de alunos com deficiência intelectual: considerações sobre

avaliação da aprendizagem escolar.

Temática: O papel da escola frente a proposta de inclusão dos alunos portadores de

deficiência intelectual. O movimento de inclusão e as mudanças na concepção de

educação no Ensino Aprendizagem e avaliação. O uso da avaliação para identificar

o potencial de aprendizagem.

Classificação: Práticas avaliativas em inclusão

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2011

Autor: Viviane Aparecida Bagio Furtoso

Título: Desempenho oral em Português para falantes de outras línguas: da

avaliação à de língua estrangeira em contexto online.

Temática: O potencial da avaliação em um processo de aprendizagem dupla, o

aprender Língua Estrangeira (LE) e o aprender a ensinar Português para falantes

de outras línguas.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Tese de Doutorado
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Ano: 2011

Autor: Maria Angélica Savian Yacovenco

Título: Recuperação escolar: Um trabalho com alunos em defasagem de

aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Temática: O rendimento escolar dos alunos em recuperação; até que ponto o aluno

pode ser considerado recuperado.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2011

Autor: Erisevelton Silva Lima

Título: O Diretor e as avaliações praticadas na escola.

Temática: A intervenção do diretor junto à comunidade escolar na avaliação

institucional, em larga escala e da aprendizagem.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2012

Autor: Thais Benetti de Oliveira

Título: Avaliação do processo de ensino aprendizagem em alunos de ensino médio

sob a perspectiva dos professores:Apontamentos referentes a uma proposta de

ensino aprendizagem interdisciplinar.

Temática: Avalia as consequências da implantação de um projeto de cunho

interdisciplinar e contextualizado no Ensino Médio.Busca analisar, sob a perspectiva

dos professores participantes, o referido projeto e as metodologias de avaliação

utilizadas.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2012

Autor: Osmar Pedrochi Junior

Título: Avaliação como oportunidade de aprendizagem em Matemática.

Temática: Estuda a avaliação escolar como oportunidade de aprendizagem a partir
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de autores que abordam teorias acerca da avaliação, discutindo: instrumentos,

função, estratégias de avaliação e intervenções. Discute ainda avaliação didática e

formativa.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2012

Autor: Cláudia Fátima de Melo Favarão

Título: Avaliação da aprendizagem - concepção e características.

Temática: Como os professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental

concebem a avaliação da aprendizagem e quais as características lhe conferem. O

exercício da avaliação da aprendizagem no contexto escolar a partir dessas

concepções e características e a relação da nota com a aprendizagem.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2012

Autor: Tânia Beatriz Zwasko Marques

Título: Concepções da aprendizagem em relatórios de avaliação.

Temática: A utilização de relatórios nas séries iniciais do Ensino Fundamental como

a prática avaliativa formativa processual.

Classificação: Instrumento de avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2012

Autor: Natalie Archas Bezerra Torrine

Título: O gesto didático de regulação da aprendizagem: a sondagem em turmas de

alfabetização.

Temática: Reflexão sobre instrumentos de avaliação em alfabetização, prática

pedagógica e registros.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado
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Ano: 2012

Autor: Leila Cunha de Albuquerque

Título: Avaliação da aprendizagem: concepções e práticas do professor de

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Temática: A investigação objetivou identificar e analisar concepções práticas acerca

da avaliação da aprendizagem de um grupo de professores de Matemática,

atuantes nos anos finais do Ensino Fundamental e as possíveis contribuições do

trabalho desenvolvido na pesquisa para o pensar e agir docente.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2012

Autor: Mirian Cristina Cavenagi

Título: O erro e a avaliação da aprendizagem: concepção de professores.

Temática: Reflete e analisa as concepções de professores sobre o erro e a

avaliação da aprendizagem, investigando as relações possíveis de serem

estabelecidas entre avaliação da aprendizagem, promoção do feedback e regulação

do erro.

Classificação: O erro na avaliação

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2012

Autor: Mari Clair Moro Nascimento

Título: Avaliação da aprendizagem: repercussões de modelos pedagógicos nas

concepções docentes.

Temática: Discorre sobre a função classificatória e formativa da avaliação da

aprendizagem,colocando que as duas funções são embasadas em modelos

pedagógicos amparados em uma concepção epistemológica. Coloca que nem

sempre os professores possuem aporte teórico para nortear suas ações na sala de

aula. Analisa qual a forma de avaliação prevalece entre os professores que atuam

no Ensino Médio.

Classificação: Práticas pedagógicas
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Documento: Tese de Doutorado

Ano: 2012

Autor: Andréia Buttner Ciani

Título: O "realístico" em questões não-rotineiras de Matemática.

Temática: Apresenta proposta de intervenção como subsídio operacional para a

constituição de oportunidade de aprendizagem. Foi investigado como os estudantes

lidaram com as questões discursivas não-rotineiras de Matemática em situações de

avaliação. Discute a avaliação como oportunidade de aprendizagem.

Classificação: Práticas pedagógicas

Documento: Dissertação de Mestrado

Ano: 2013

Autor: Eliane Cristina Galvão

Título: O compromisso formativo na avaliação da aprendizagem em Química: das

concepções, abordagens do erro.

Temática: A concretização da avaliação da aprendizagem em Química e a

abordagem do erro entre os professores.

Classificação: O erro na avaliação
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APÊNDICE B – REVISTA EAE - ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.3, pg. 45-47, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1991

Autor: Menga Lüdke

Título: O professor, a escola e a avaliação.

Temática: Avaliação da aprendizagem centrada na figura do professor.

Classificação: Formação Docente

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.4, pg. 119-133, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1991

Autor: Léa Depresbiteri

Título: Instrumentos de avaliação: As questões constantes da Prática Docente.

Temática: Instrumentos de Avaliação no processo de ensino aprendizagem.

Classificação: Instrumentos de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.5, pg. 65-76, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1992

Autor: Heraldo Marelim Vianna

Título: Avaliando a avaliação: da prática à pesquisa.

Temática: Avaliação integrada a pratica pedagógica.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.5, pg. 121-130, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1992

Autor: Est. Aval. Educ.

Título: Discussão de temas sobre avaliação: manifestação de pesquisadores e

avaliadores.
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Temática: Utilização dos instrumentos de avaliação.

Classificação: Instrumentos de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.7, pg. 89-94, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1993

Autor: Heraldo Marelim Vianna

Título: Avaliação do rendimento escolar e a interação professor / aluno.

Temática: Burocratização da avaliação X avaliação formativa.

Classificação: Avaliação formativa

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.8, pg. 57-63, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1993

Autor: Heraldo Marelim Vianna

Título: Análise crítica de abordagens do rendimento escolar: o caso da Matemática.

Temática: Avaliação somativa e o fracasso escolar.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.8, pg. 81-129, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1993

Autor: Benigna Maria de Freitas Villas Boas

Título: Avaliação e organização do trabalho pedagógico.

Temática: Avaliação e a manutenção do capitalismo.

Classificação: Práticas Pedagógicas
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Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.11, pg. 113-124, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1995

Autor: Mere Abramowicz

Título: Avaliação da aprendizagem de trabalhadores-estudantes: buscando novos

caminhos.

Temática: Avaliação como processo de análise em consideração à particularidade

do aluno trabalhador.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.12, pg. 113-124, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1995

Autor: Hélia Sonia Raphael

Título: Avaliação: questão técnica ou política?

Temática: Os vários tipos de avaliação e sua aplicação no processo ensino

aprendizagem.

Classificação: Instrumentos de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.12, pg. 45-50, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1995

Autor: Maria Angela dos Santos

Título: Desvelando o jogo da avaliação entre Professor e Aluno.

Temática: A relação professor aluno e as possibilidades de construção do

conhecimento a partir da avaliação da aprendizagem.

Classificação: Práticas Pedagógicas
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Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.12, pg. 59-65, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1995

Autor: Sérgio Francisco Costa

Título: Matriz de Especificações: suporte operacional de uma avaliação.

Temática: A utilização de instrumentos avaliativos para a construção do

conhecimento.

Classificação: Instrumentos de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.14, pg. 39-44, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1996

Autor: Léa Depresbiteris, Maria do Socorro Taurino

Título: O difícil percurso de um educador no Mundo dos Critérios de Avaliação.

Temática: Dificuldade para definição e seleção das competências e habilidades

para ser desenvolvidas, bem como os critérios para avaliá-las.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.14, pg. 45-64, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1996

Autor: Helena Noronha Cury

Título: Concepções sobre Matemática e Práticas Avaliativas: as possíveis relações.

Temática: Relações entre as concepções filosóficas de Matemática e as práticas

avaliativas.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.15, pg. 55-80, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1997
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Autor: Léa Depresbiteris

Título: Avaliação da Aprendizagem como ponto de partida para a Avaliação de

Programas.

Temática: Avaliação da aprendizagem na formação profissional.

Classificação: Formação Docente

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.15, pg. 135-198, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1997

Autor: Maria do Socorro Taurino Brito

Título: Norma e critério de desempenho como parâmetros da avaliação da

Aprendizagem.

Temática: Os tipos diferenciados de avaliação e as influências nos resultados de

ensino aprendizagem na disciplina de Matemática.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.16, pg. 76-136, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1998

Autor: Heraldo Marelim Marelim

Título: Estudos em Avaliação Educacional.

Temática: Discussão sobre modelos de avaliação analisando as teorias de Ralph

W. Tyler, L. J. Cronbache M. Scriven.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.18, pg. 33-68, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1998

Autor: Léa Depresbiteris

Título: Confissões de uma educadora: o longo caminho de um aprendizado de
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avaliação.

Temática: Apresenta a experiência de uma educadora sobre sua prática referente à

avaliação da aprendizagem de crianças e jovens revelando momentos de sua

formação e alguns de seus posicionamentos teóricos.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.20, pg. 95-128, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1999

Autor: Telma Mildner

Título: Avaliação de aprendizagem escolar numa visão de articulação com os

processos de planejamento e de implementação de ensino-aprendizagem.

Temática: A avaliação da aprendizagem como constituinte do processo pedagógico

contribui para a melhoria da qualidade de ensino e com a minimização do fracasso

escolar.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.20, pg. -94, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 1999

Autor: Luzia Marta Bellini, Adriano Rodrigues Ruiz

Título: Comunidades de conhecimento e comunidades de rendimento: pensando a

avaliação do rendimento escolar.

Temática: Debate possíveis abordagens no ensino e na avaliação da Matemática na

escola fundamental, discutindo sobre a problemática de uma “epistemologia de

fixação”, estreitamente reducionista, defendendo a tese (de Piaget) de que a

Matemática é um instrumento para a compreensão da realidade, sobretudo na

interação entre os sujeitos e o universo.

Classificação: Práticas Pedagógicas
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Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.22, pg. 155-178, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2000

Autor: Regina Luzia Corio de Buriasco

Título: Algumas considerações sobre avaliação educacional.

Temática: Reflexão sobre avaliação, mostrando de que forma essa considerável

prática educacional se encontra na maioria das escolas em que a autora atuou

como professora, ao mesmo tempo, procurando situar a avaliação integrada ao

processo de aprendizagem.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.22, pg. 189-202, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2000

Autor: Edson Sayeg

Título: Em busca de referencial teórico para construir um instrumento.

Temática: A necessidade de um referencial teórico para a construção de um

instrumento de medida educacional. Apresentação da caracterização do

pensamento científico, discutindo a produção do conhecimento segundo diferentes

visões, destacando o paradigma da complexidade, baseando em Edgard Morin e

estabelecendo algumas considerações sobre atitude científica, considerando a

complexidade dos instrumentos de medida.

Classificação: Instrumentos de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n.23, pg. 137-152,, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2001

Autor: Benigna Maria de Freitas Villas Boas

Título: Contribuição do porta-fólio para a organização do trabalho pedagógico.

Temática: Relatar a organização do trabalho desenvolvido na disciplina Avaliação

da Aprendizagem, do Curso de Pedagogia da UNB, adotando-se como eixo
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norteador o portifólio, com o propósito de preparação dos futuros profissionais para

uma prática reflexiva, em todas as dimensões do trabalho escolar.

Classificação: Instrumentos de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n. 27, p. 97-114, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2003

Autor: Bernardete A. Gatti

Título: O professor e a avaliação em sala de aula.

Temática: Discute a avaliação educacional como uma das formas de

acompanhamento das atividades do aluno, com o objetivo de promover a sua

progressão, procurando suprir deficiências apresentadas nos cursos de formação

de professores e mostrando a importância da avaliação para fins de orientação,

planejamento e replanejamento do ensino, ressaltando e apontando a

responsabilidade dos professores como avaliadores, ressaltando a avaliação em

processo e, fazendo considerações sobre a relação ensino/avaliação.

Classificação: Formação Docente

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n. 27, p. 133-154, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2003

Autor: Lina Cardoso Nunes

Título: Novos rumos para o processo de avaliar: desafios para os professores do

Ensino Fundamental.

Temática: Analisa as relações entre avaliação e aprendizagem dos conteúdos

sistemáticos propostos pela escola, identificando como a forma de avaliar e/ou os

procedimentos de avaliação podem influenciar no processo de desenvolvimento e

aprendizagem dos alunos avaliados. Analisa as modalidades de avaliação

implementadas no Ensino Fundamental no contexto PCNs, explicitando a sua

contribuição para o desenvolvimento da autonomia do sujeito.

Classificação: Práticas Pedagógicas
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Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n. 27, p. 115-135, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2003

Autor: Benigna Maria de Freitas Villas Boas

Título: Repensando a avaliação no curso de Pedagogia: o portfólio como uma

prática possível.

Temática: Apresenta a adoção do portfólio como prática avaliativa que possa

romper com a avaliação classificatória, seletiva e excludente, considerando como

princípios do trabalho pedagógico a construção, a reflexão, a criatividade, a

parceria, a auto-avaliação e a autonomia.

Classificação: Instrumentos de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n. 28, p. 89-102, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2003

Autor: Suzana dos Santos Gomes

Título: Tessituras de avaliação formativa: um estudo de práticas docentes em

construção.

Temática: Analisa, a partir de duas escolas de Ensino Fundamental de 3º ciclo de

formação da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte participantes do Projeto

Político-Pedagógico Escola Plural, a prática docente e os processos de avaliação

escolar construídos pelos professores, tendo em vista a implementação da

avaliação formativa.

Classificação: Avaliação formativa

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n. 29, p. 49-66, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2004

Autor: Zacarias Gama

Título: Avaliação formativa: ensaio de uma arqueologia.
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Temática: Elaboração de uma arqueologia do discurso da avaliação formativa,

considerando-se os enunciados mais recorrentes no âmbito da escola pública do

Estado do Rio de Janeiro.

Classificação: Avaliação formativa

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n. 29, p.149-168, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2004

Autor: Nadia Aparecida de Souza

Título: Avaliação da aprendizagem e atuação docente.

Temática: Construção de uma nova concepção de práticas avaliativas, reflexão

sobre o fazer e interação entre teoria e prática. Análise e implementação de um

projeto de avaliação, buscando superar dificuldades identificadas no processo de

apropriação do conhecimento.

Classificação: Formação Docente

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n. 29, p. 191-208, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2004

Autor: Lucia Cavichioli Pereira, Nadia Aparecida de Souza

Título: Concepção e prática de avaliação: um confronto necessário no Ensino

Médio.

Temática: Compreender os paradoxos presentes na avaliação da aprendizagem ( a

natureza da relação ensinar/aprender/avaliar) , considerados a partir de uma análise

das concepções que sustentam o cotidiano escolar, das diretrizes e políticas

educacionais que orientam o Ensino Médio e das transformações decorrentes de

uma estruturação por ciclo.

Classificação: Políticas de avaliação
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Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 16, n. 31, p. 37-50,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2005

Autor: Marli André

Título: Investigando saberes docentes sobre Avaliação Educacional: ação e

pesquisa.

Temática: Mostra as mudanças nos saberes sobre avaliação educacional de

professoras da Rede Estadual paulista que participaram de um processo de

formação continuada nos anos de 1997-1998, discutindo questões e desafios

enfrentados no desenvolvimento da pesquisa/ação.

Classificação: Formação Docente

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 16, n. 31, p. 51-78,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2005

Autor: Anna Augusta Sampaio Oliveira, Thaís Emilia Campos

Título: Avaliação em Educação Especial: o ponto de vista do professor de alunos

com deficiência.

Temática: Discute a prática da avaliação do aproveitamento escolar do aluno com

deficiência.

Classificação: Práticas avaliativas em inclusão

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 16, n. 32, p. 111-144,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2005

Autor: Suzana dos Santos Gomes

Título: Práticas de Avaliação da Aprendizagem e sua Relação com a Formação

Continuada de Professores no Cotidiano do Trabalho Escolar.

Temática: Identificar a relação existente entre a implementação de práticas de

avaliação formativa e a formação continuada dos professores no cotidiano do

trabalho escolar.
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Classificação: Avaliação formativa

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 17, n. 33, p. 29-42,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2006

Autor: Regina Maria Pavanello, Clélia Maria Ignatius Nogueira

Título: Avaliação em Matemática: algumas considerações.

Temática: Discutir a trajetória a ser considerada quando se pensa na avaliação em

Matemática.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 17, n. 33, p. 43-76,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2006

Autor: Marcos Cesar Danhoni Neves, Silvia de Oliveira Resquetti

Título: Avaliação sobre a Avaliação de Ciências no Paraná (1996-2000).

Temática: Olhar em perspectiva o processo de avaliação de Ciências na rede

pública do Estado do Paraná, no período de 1996 a 2000.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 17, n. 33, p. 105-118,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2006

Autor: Zacarias Jaegger Gama

Título: Avaliação nos Ciclos de Formação: mudanças e novas direções nas escolas

municipais do Rio de Janeiro.

Temática: Discussões sobre os ciclos de formação e a avaliação da aprendizagem

de estudantes matriculados em escolas públicas, estabelecidas pela Resolução

SME nº 776/2003.

Classificação: Práticas Pedagógicas
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Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 17, n. 33, p. 137-148,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2006

Autor: Georfravia Montoza Alvarenga, Zilda Rossi Araujo

Título: Portfólio: Conceitos básicos e indicações para utilização.

Temática: Identificar a importância do uso do portfólio como amostra de evidências

das habilidades, atitudes e/ou conhecimentos e aquisições obtidas pelo estudante

durante um espaço de tempo.

Classificação: Instrumentos de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 17, n. 34, p. 79-94,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2006

Autor: Elba Maria Leite Gomes

Título: Avaliação de Língua Portuguesa do SAEB: da leitura ao letramento.

Temática: Discutir avaliação de Língua Portuguesa do Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Básica - Saeb, para torná-la mais efetiva no que diz

respeito à obtenção de dados que subsidiam as políticas públicas sobre a educação

básica do país.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 17, n. 34, p. 95-128,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2006

Autor: Beatriz Pedro Cortese

Título: Vergonha e práticas avaliativas.

Temática: Conhecer os sentidos produzidos pelos alunos sobre a avaliação escolar

a partir da observação das relações que se estabelecem entre professores e alunos

e entre alunos e alunos.

Classificação: Práticas Pedagógicas



177

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 17, n. 34, p. 129-154,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2006

Autor: Patrícia Góis Bonesi, Nadia Aparecida de Souza

Título: Fatores que dificultam a transformação da avaliação na escola.

Temática: Identificar os fatores que dificultam a prática avaliativa no interior da

escola.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 17, n. 34, p. 187-206,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2006

Autor: Georfravia Montoza lvarenga, Zilda Rossi Araujo

Título: Portfólio: aproximando o saber e a experiência.

Temática: Analisar e compreender a prática do professor, seus saberes, suas

experiências e suas reflexões acerca da avaliação da aprendizagem ativada no

contexto didático discutindo formas de avaliação, inseridas no processo didático

buscando implementar e analisar os possíveis usos do portfólio como ferramenta

de avaliação.

Classificação: Instrumentos de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 17, n. 35, p. 49-68,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2006

Autor: Raquel Calil Ruy, Nadia Aparecida de Souza

Título: Avaliação Formativa no Ensino Fundamental II: possibilidades da atuação

docente.

Temática: Estudo de caso etnográfico que busca compreender como vem sendo

desenvolvida a avaliação formativa, referenciando-se na abordagem do erro e na

consequente regulação das aprendizagens.

Classificação: Formação Docente
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Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 18, n. 36, p. 63-74,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2007

Autor: Marlizete Cristina Bonafini Stainle, Nadia Aparecida de Souza

Título: Avaliação Formativa e o Processo de Ensino/Aprendizagem na Educação

Infantil.

Temática: Estudo de caso etnográfico, com professores de uma escola particular

situada em Londrina, a fim de compreender os processos de avaliação da

aprendizagem, desenvolvidos na Educação Infantil, pela identificação, descrição e

análise das concepções e práticas que os direcionam.

Classificação: Formação Docente

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 18, n. 37, p. 7-40,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2007

Autor: Hugo de Los Santos Rojas

Título: Formação do professor do Ensino Básico e a Avaliação Educacional.

Temática: Apresenta as conclusões de uma pesquisa acerca das dificuldades que

os professores do Ensino Básico enfrentam no aprendizado de teorias e práticas

sobre a avaliação, visto que há déficit na formação inicial para a tarefa de avaliar

bem como falta de clareza de como deve ser essa formação do professor.

Classificação: Formação Docente

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n. v. 18, n. 38, p. 41-84,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2007

Autor: Lys Maria Vinhaes Dantas

Título: Desvios na implementação da política de avaliação da aprendizagem e sua

associação com as condições de trabalho na escola.

Temática: Apresenta os principais resultados de uma pesquisa que analisou a
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implementação da política de Avaliação da Aprendizagem em 163 escolas públicas

urbanas situadas em 11 municípios da Bahia, no período 2002-2003, a fim de

enfatizar que as práticas associadas à etapa de aplicação dos instrumentos não

provocaram um redesenho da Avaliação da Aprendizagem, mas aquelas

relacionadas à fase de planejamento e de utilização dos dados implicaram

dificuldades e usos não previstos inicialmente, sendo, portanto, as etapas que

merecem maior atenção quando da proposta de novos desenhos de avaliação em

larga escala.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n. v. 18, n. 38, p. 85-110,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2007

Autor: Regina Luzia Corio de Buriasco, Maria Tereza Carneiro Soares

Título: Avaliação do rendimento em Matemática nas escolas do Paraná: estudo

descritivo da prova da 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental.

Temática: Estudo descritivo dos resultados na prova de Matemática da 4ª e 8ª

séries do Ensino Fundamental, aplicada em novembro de 2002, como parte da

Avaliação do Rendimento Escolar do Paraná. Análise descritiva das respostas dos

alunos obtidas nas provas, buscando evidenciar o que eles mostraram saber, tendo

como base a matriz de referência da prova e, apresentando algumas indicações

possíveis para a sala de aula.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n. v. 18, n. 38, p. 111-136,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2007

Autor: Patrícia de Oliveira Rosa-Silva, Álvaro Lorencini Júnior

Título: Análise das reflexões de uma professora de Ciências do Ensino

Fundamental sobre avaliação escolar.

Temática: Reflexão, a partir das as fases pré-ativa e pós-ativa da aplicação da
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prova com consulta aos alunos da 7ª série, sobre avaliação escolar de uma

professora de Ciências do Ensino Fundamental no desenvolvimento de uma

parceria colaborativa na escola, a fim de demonstrar que a avaliação escolar

permite reconsiderar ações,promovendo mudanças na prática educativa.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n v. 19, n. 41, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2008

Autor: Domingos Fernandes

Título: Para uma teoria da avaliação no domínio das aprendizagens.

Temática: A discussão de questões críticas no processo na construção teórica da

avaliação no domínio da aprendizagem.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n v. 19, n. 39, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2008

Autor: Mary Stela Ferreira Chweire

Título: Concepções sobre a avaliação escolar.

Temática: Análise da relação entre as concepções pedagógicas e os significados

assumidos pela avaliação: Práticas de exames (pedagogia tradicional) , avaliação

como medida (pedagogia tecnicista), avaliação como instrumento e classificação e

avaliação formativa.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n v. 19, n. 39, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2008

Autor: Eleonora Diniz da Silva
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Título: A virtude do erro: uma visão construtiva da avaliação.

Temática: O erro como percurso na construção do conhecimento e revisão da

prática pedagógica e da avaliação como favorecedor da reflexão crítica e superação

das dificuldades.

Classificação: O erro na avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n v. 20, n. 44, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2009

Autor: Marlisa Bernardi de Almeida, Luciana del Castanhel Peron, Ricardo Desidério

Título: Concepções de avaliação de professores e alunos da Rede Pública do

Estado do Paraná.

Temática: Concepções de avaliação da aprendizagem de professores de

Matemática e alunos das séries finais do Ensino Fundamental, o estudo demonstra

a relação da avaliação com a verificação da aprendizagem.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, n v. 20, n. 44, Fundação

Carlos Chagas.

Ano: 2009

Autor: Sandra M. Zákia L. Sousa

Título: Avaliação da aprendizagem na Legislação Nacional: dos anos 1930 aos dias

atuais.

Temática: Levantamento e análise da Legislação Educacional, destacando as

principais orientações, evidenciando a finalidade classificatória, a função de

retroinformação e o potencial educativo da mesma.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 20, n. 43, Fundação Carlos

Chagas.
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Ano: 2009

Autor: Tereza Liduina Grigório Fernandes, Tania Vicente Viana

Título: Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs): avaliar para o

desenvolvimento pleno de suas capacidades.

Temática: A avaliação como forma de conhecer melhor os alunos, identificando

suas reais necessidades e a busca de formas para melhor conduzir a aprendizagem

e o desenvolvimento pleno.

Classificação: Práticas avaliativas em inclusão

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 20, n. 43, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2009

Autor: Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca, Débora Lúcia Lima Leite Mendes

Título: Estudos de avaliação na Educação Infantil.

Temática: O que? Para quê? Como? E para quem? Consiste a avaliação de uma

criança de 0 a 5 anos. Que instrumentos devem ser avaliados?

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 20, n. 42, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2009

Autor: Elaine Aparecida da Silva, José Florêncio Rodrigues Junior

Título: Avaliação formativa por meio de alunos tutores: efeitos no desempenho

cognitivo e na satisfação do aluno.

Temática: Os efeitos da avaliação formativa como suporte de alunos tutores na

aprendizagem de matemática. Percepção da atividade de tutoria como benéfica à

aprendizagem e o favorecimento das boas relações.

Classificação: Avaliação formativa

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 21, n. 47, Fundação Carlos

Chagas.
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Ano: 2010

Autor: Livia Suassuma, Michelle Batista Bezerra

Título: Avaliação da produção escrita e desenvolvimento de sequências didáticas.

Temática: Como os professores do Ensino Fundamental utilizam a avaliação como

ponto de partida para a escolha de conteúdos e metodologias na organização da

sequência didática e como um processo reorientador da prática pedagógica e

promotor da aprendizagem.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 21, n. 47, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2010

Autor: Paulo Henrique Arcas

Título: Saresp e progressão continuada: implicações na avaliação escolar.

Temática: Como o sistema de avaliação do procedimento escolar do Estado de São

Paulo (SARESP) está dialogando e influenciando as práticas escolares e a

progressão continuada integrando esse processo.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 22, n. 49, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2011

Autor: Ana Luiza Bernardo Guimarães, Nadia Aparecida de Souza

Título: A avaliação da aprendizagem em arte: sendas percorridas.

Temática: A avaliação em arte o desvelar dos modelos classificatórios e formativos.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 22, n. 49, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2011

Autor: Nyna Taylor Gomes Escudero, Marcos Garcia Neira

Título: Avaliação da aprendizagem em Educação Física: uma escrita autopoiética.
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Temática: Descrição dos procedimentos avaliativos pelo currículo cultural e as

concepções docentes acerca da função da avaliação.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 22, n. 49, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2011

Autor: Aline Cristiane Nuhs, Daniela Tomio

Título: A prova escrita como instrumento de avaliação da aprendizagem do aluno de

Ciências.

Temática: Os sentidos que os professores e alunos de Ciências atribuem à prova

escrita. Avalia a estrutura das provas e verifica a relações como os fundamentos

teóricos da avaliação formativa.

Classificação: Avaliação formativa

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 22, n. 49, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2011

Autor: Dirce Aparecida Foletto de Moraes

Título: Prova: instrumento avaliativo a serviço da regulação do ensino e da

aprendizagem.

Temática: Análise das possibilidades das provas serem implementadas na

perspectiva da avaliação formativa, de forma a contribuir com a aprendizagem

significativa.

Classificação: Avaliação formativa

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 22, n. 49, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2011

Autor: Giovana Chimentâo Punhagui, Nadia Aparecida de Souza

Título: Avaliar para aprender: a construção de uma realidade.

Temática: Análise das práticas formativas em Língua Inglesa, a luz do referencial
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teórico, evidenciando as consequências positivas de sua aplicação na sala de aula.

Classificação: Avaliação formativa

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 22, n. 50, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2011

Autor: Rosângela de Oliveira Pinto, Maria Silvia Pinto de Moura Libra Rocha

Título: A avaliação formativa: reflexões sobre o conceito no período de 1999 a 2009.

Temática: Trata-se de uma pesquisa realizada na revista EAE - Estudos em

Avaliação Educacional de 1999 a 2009, tendo como foco a Avaliação Formativa.

Classificação: Avaliação formativa

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 23, n. 52, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2012

Autor: Édina Souza de Melo, Wagner Gonçalves Bastos

Título: Avaliação escolar como processo de construção de conhecimento.

Temática: A importância da avaliação para orientação e planejamento de ensino, a

responsabilidade do professor como avaliador, as concepções do professor sobre

avaliação e aplicação da avaliação na proposta construtivista.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 23, n. 52, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2012

Autor: Simone Soares Haas Carminatti, Martha Kaschny Borges

Título: Perspectivas da avaliação da aprendizagem na contemporaneidade.

Temática: Aborda a avaliação como uma atividade de várias ações humanas como

termômetro para mudanças de atividades e tomadas de decisões, percebe a

avaliação como processo e não como controle de disciplina.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 23, n. 52, Fundação Carlos

Chagas.
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Ano: 2012

Autor: Douglas Danilo Dittrich, Angelo Ricardo de Souza

Título: Avaliação na escola, avaliação da escola: análise de uma experiência

escolar.

Temática: O texto discute a avaliação da escola pública, os índices de crescimento

da aprendizagem e o direcionamento da aprendizagem estudantil.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 24, n. 54, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2013

Autor: Ocimar M. Alavarse, Maria Helena Bravo, Cristiane Machado

Título: Avaliações externas e qualidade na Educação Básica: articulações e

tendências.

Temática: O resultado da avaliação externa como instrumento para o

acompanhamento de alunos e escolas e tomadas de decisões.

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 25, n. 57, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2014

Autor: Juliana de Melo Lima, Telma Ferraz Leal

Título: Avaliação de aulas por crianças: reflexões sobre suas aprendizagens.

Temática: Defesa da avaliação na perspectiva formativas, focando o aluno como

agente do processo.

lassificação: Avaliação formativa

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 24, n. 60, Fundação Carlos

Chagas.

Ano: 2014

Autor: Heraldo Marelim Vianna

Título: Avaliando a avaliação: da prática à pesquisa.

Temática: Como a aprendizagem vem sendo promovida e verificada. A avaliação
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não deveria se limitar a avaliar o aluno, mas todo o processo afim de atingir os

objetivos do sistema educacional.

Classificação: Práticas Pedagógicas

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 26, n. 62, maio/ago.2015,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2015

Autor: Simone Araujo Moreira, Mary Rangel

Título: A correção como processo avaliativo: diferentes percepções em diálogo.

Temática: Problematização da percepção que os professores e alunos tem dos

objetivos da prática da correção dos exercícios nos cadernos de alunos no Ensino

Fundamental.

Classificação: O erro na avaliação

Documento: EAE Estudos em Avaliação Educacional, v. 26, n. 62, maio/ago.2015,

Fundação Carlos Chagas.

Ano: 2015

Autor: Renata Cristina Oliveira Barrichelo Cunha, Andreza Barbosa, Maria José da

Silva Fernandes

Título: Implicações das avaliações externas para o trabalho docente coletivo.

Temática: Como as avaliações externas estão afetando o planejamento e os

encaminhamentos das aulas de trabalhos pedagógicos coletivos de uma escola

estadual paulista.

Classificação: Políticas de avaliação
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APÊNDICE C – REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (RBEP)

Documento: R.B.E.P., vol. 72, nº 171

Ano: 1991

Autor: Cláudia Davis, Yara Lúcia Esposito

Título: O papel e a função do erro na avaliação escolar.

Temática: Discussão da questão da avaliação escolar a partir do enfoque da teoria

psicogenética de Piaget as contribuições desse enfoque para a discussão dos

problemas de aprendizagem, especificamente os que dizem respeito à questão do

erro.

Classificação: O erro na avaliação

Documento: R.B.E.P., vol. 76, nº 184

Ano: 1995

Autor: Elcie F. Salzano

Título: Algumas questões sobre avaliação do portador de deficiência visual.

Temática: Reflexão sobre as implicações de fazer avaliações em cegos usando o

referencial do vidente.

Classificação: Práticas avaliativas em inclusão

Documento: R.B.E.P., vol. 81, nº 197

Ano: 2000

Autor: Iza Locatelli

Título: Avaliação escolar no contexto de novas competências

Temática: A avaliação como instrumento par a tomada de decisões, as habilidades

e competências como fundamentais na avaliação e o resultado das avaliações

externas como norteador do trabalho pedagógico intra escolar

Classificação: Políticas de avaliação

Documento: R.B.E.P., vol. 89, nº 223

Ano: 2008

Autor: Ademir José Rosso, Nívia Martins Berti, Dionísio Burak

Título: Compreensão e significado do erro em matemática dados pelos alunos da 5ª
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série.

Temática: A compreensão e o significado que os alunos possuem dos seus próprios

erros e a relação deles com o processo de ensino aprendizagem na disciplina de

matemática.

Classificação: O erro na avaliação


