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RESUMO 

A presente dissertação enfoca a avaliação institucional e da aprendizagem, com o objetivo de 
investigar o processo da Avaliação Institucional de Desempenho do Sistema Municipal de 
Educação de Teresina-PI (2001-2005), e refletir sobre a Avaliação Institucional de 
Desempenho e sua contribuição à construção de uma nova prática avaliativa da aprendizagem. 
Para tanto, sistematiza elementos acerca de sua prática avaliativa em duas escolas públicas 
municipais de Ensino Fundamental, envolvendo técnicos da Secretaria Municipal de 
Educação, diretores, pedagogos, professores e alunos. Fundamentada nos princípios dos 
estudos etnográficos na área da Educação, utiliza procedimentos investigativos, tais como a 
análise de documentos, entrevistas coletivas e individuais e também observações dos 
participantes. Na possibilidade de apreender a complexidade produzida pelos processos 
avaliativos institucional e da aprendizagem em interação permanente, revela as bases política, 
legal e educacional da Avaliação Institucional e as diversas posturas assumidas pela 
Avaliação da Aprendizagem, seja esta compreendida como instrumento de classificação seja 
como impulsionadora de aprendizagem. Este estudo aponta, como resultados, a bipolaridade 
da cultura avaliativa exercida pela rede municipal de ensino, no sentido em que esta se 
explicita, ou seja, instrumento de controle e regulação em relação à classificação e 
aprendizagem; processo interacional que incide tanto na pressão quanto na reflexão; como 
uma prática cultural estabelecida entre a lógica da excelência e da aprendizagem. Assinale-se 
que a história da avaliação se constrói na dialética das ações avaliativas, conjugadas entre a 
Avaliação Institucional de Desempenho e a avaliação da aprendizagem. A bipolaridade de 
sentidos, significados e ações é produto do processo interacional mantido entre a avaliação 
institucional, sob a aplicação do ranking escolar, e a avaliação da aprendizagem. Nesta 
relatividade, encontra-se a prática avaliativa do professor, pautada em processares de coesão 
de interesses, idéias e ações avaliativas da escola, permitindo maior segurança e apoio aos 
resultados da aprendizagem. Com base na realidade pesquisada, pode-se dizer que o fazer 
avaliativo dos professores mostrou-se diversificado e com características diferentes, quando 
avaliaram em busca da aprendizagem e avaliaram na intenção da aprendizagem. No primeiro 
caso, refletem, reorganizam e criam novas ações que fazem o aluno produzir aprendizagem. 
No segundo caso, apresentam vontade, o desejo da aprendizagem, mas a ação é frágil, 
produzindo uma aprendizagem e um desenvolvimento não muito significativos; em 
conseqüência, permanece o enfoque da nota como definidora do futuro do aluno. Espera-se, 
desta forma, haver contribuído não só para repensar essas duas dimensões da avaliação – 
institucional e da aprendizagem – mas também para a organização da escola e a melhoria do 
processo ensino-aprendizagem. 

Palavras-chaves: Ensino Fundamental. Avaliação institucional de desempenho. Avaliação da 
Aprendizagem. Processo ensino-aprendizagem. 
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ABSTRACT 

This work focalize the institutional and educational evaluation, aiming to investigate the 
Municipal System Institutional Evaluation Performance of Teresina City – Piauí (2001-2005), 
and to reflect about Institutional System Performance and its contribution to compose a new 
learning evaluation practice. In this sense, classifies elements about the evaluation practice in 
two Elementary Education municipal public schools, involving Education Municipal Bureau 
technicians as managers, pedagogues, teachers and students. Based on the ethnographic 
studies principles in the educational area, the work employs investigative procedures like 
document analysis, interviews with groups and individuals and also participator’s comments. 
Intending to comprehend the complexity produced by the institutional and education 
evaluation processes, the wok reveals the Institutional Evaluation legal and educational 
political basis and the several positions assumed by the Learning Evaluation, as a 
classification tool or as a learning enhancement. This work points, as results, to a evaluation 
culture bipolarity carried out by the Municipal Education System as a explicit control and 
regulation toll, related to the classification and learning in a interaction process that operates 
both in the pressure and the reflection, as a culture practice established between excellence of 
logic and learning. The evaluation history has been construct on the evaluation actions 
dialectics, joint simultaneously between the Institutional Evaluation Performance and the 
learning evaluation. The senses, meanings and actions bipolarity is a interaction process 
product sustained between the institutional evaluation, under the scholar ranking application, 
and the learning evaluation. In this relativity, the teacher evaluation practice is found, ruled by 
interesting, thoughts and actions on the school evaluation, allowing a higher security and 
support to the learning results. Grounded in the researched reality, its possible to say that the 
teacher’s evaluation practice is diversified, with different characteristics, when it is done in 
the learning search and in the learning intention. In the first case, reflects, rearranges and 
constructs new actions that lead the student to produce learning. In the second, shows the will, 
the wish of learning, but is a weak action, producing a not really significant learning and 
development; as a result, remains the mark approach as a determinant in the student future. 
The work’s hope is to contribute not just to rethink these two evaluations dimensions – the 
institutional and the learning ones – but also to organize the school and to improve the 
pedagogic process. 

Keywords: Elementary Education System. Institutional Evaluation Performance. Learning 
Evaluation. Teaching-learning process. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo se efetiva nas interfaces do debate sobre a avaliação Institucional de 

Desempenho e da avaliação da Aprendizagem, no que concerne à relação existente entre essas 

duas formas de avaliar dentro do Sistema de Educação Municipal de Teresina-PI.  

Para delimitar este tema, percorremos um caminho de desafios e interrogações. 

Buscamos situá-lo em experiências formativas e profissionais que vivenciamos, visando 

tornar claras suas origens e justificativas. 
Como estudante, sempre nos comprometemos e nos preocupamos em aprender de fato. 

Para tanto, evitávamos a cola e procurávamos seguir os caminhos que nossos professores nos 

indicavam como seguros à nossa aprendizagem. Esta dedicação e submissão nos 

acompanharam, por um longo tempo, no desejo de ensinar, de levar outros a aprender com 

nossa intervenção. Fizemos, então, o curso Normal de Magistério, com a habilitação para 

lecionar nas turmas de 1ª a 4ª séries. Ainda no último ano do curso, começamos a lecionar na 

própria escola em que se realizava o Curso de Magistério, em uma turma de 3ª série; este foi 

um momento difícil de adaptação e sobrevivência na profissão.  

Após essa experiência inicial, ingressamos como professora do Sistema Municipal de 

Educação de Recife-PE, em 1973. Verificamos, de imediato, a inabilidade de leitura dos 

alunos. Porém, constatar tal fato não bastava, pois precisávamos saber conduzi-los na 

construção da habilidade para a leitura. Mas, como fazer? Recorremos a nossa mãe, 

professora há bastante tempo, que procurou nos esclarecer e mostrar estratégias de como 

conduzir os alunos à leitura. Começava, então, a se definir, de modo intuitivo, o nosso 

interesse pela avaliação, mas uma avaliação que levasse à aprendizagem. 

 Contudo, por contingências familiares, demos uma pausa de 12 anos nas atividades 

profissionais. Precisamente em 1987, já casada e mãe de quatro lindos filhos, ingressamos na 

Rede Municipal de Ensino de Teresina-PI como professora de 1ª a 4ª séries.  

Retornamos em um período de profusão no debate sobre o construtivismo no País, 

repercutindo nas orientações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Teresina-PI, 

em todos os eventos de formação dos professores. Entretanto, estes foram apenas 

treinamentos sobre como trabalhar o aluno construtivamente, apresentando sugestões de 

atividades voltadas à aprendizagem da linguagem escrita, sem um aprofundamento sobre os 

princípios dessa abordagem teórica. Como resultados, os professores se fixavam em modelos 

didáticos materializados em tarefas escolares, com passos a seguir e com um fim em si 
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mesmas. A formação proporcionada não assegurava, desta forma, condições de reflexão nem 

esclarecimentos aprofundados sobre a teoria construtivista para proporcionar aos professores 

a ressifgnificação de sua prática.  

Esses treinamentos orientaram a prática dos professores por um bom tempo; e, 

somente a partir de 1992, começou a ser experimentada a primeira Proposta Curricular do 

Município para o Ensino Fundamental, de 1ª a 8ª séries. Essa Proposta passou a ser 

oficialmente seguida a partir de 1995, embora ainda continue em processo de reformulação. A 

mencionada proposta apresentava o ensino organizado em blocos relativos as quatro primeiras 

séries; isto é, o 1º bloco correspondia a 1ª e 2ª séries; o 2º bloco a 3ª e 4ª séries. O ensino nas 

5ª a 8ª séries continuava organizado, regularmente, em séries anuais. Como não poderia 

deixar de ser, esta proposta concebia um trabalho pedagógico centrado na ação do aluno, em 

seus interesses e em suas experiências, como meio para construção de seus conhecimentos e 

para o exercício crítico da realidade em que vivia.  

O sistema avaliativo priorizava como eixo principal o domínio da linguagem escrita. 

Utilizava uma sistemática não classificatória, de caráter diagnóstico e mediador, objetivando 

“o crescimento gradativo da produção do saber na relação dialética professor/aluno” 

(SEMEC-PI, 1995, p. 20). Recomendava, entre outras coisas, o acompanhamento do aluno 

por meio de observações e realização de atividades avaliativas contínuas, acerca dos aspectos 

de desempenho cognitivo, afetivo e psicomotor. Para esse acompanhamento, o professor 

deveria colecionar as atividades desenvolvidas pelo aluno, para uma comparação progressiva 

de sua caminhada, sendo os resultados registrados em fichas individuais. 

Pudemos verificar equívocos e exageros nesse processo, pela necessidade de um 

aprofundamento teórico. O primeiro deles dizia respeito ao fato de que avaliar não seria só 

constatar, mas construir uma aprendizagem significativa no aluno. Mas como? O que o 

professor precisaria saber e fazer? Seguíamos as orientações, contudo, não percebíamos se os 

alunos estavam aprendendo de fato, pois eles reproduziam o que lhes era ensinado sem 

transformação ou articulação a outros conhecimentos. Um equívoco registrado era que não 

mais se poderia falar em prova nem colocar nota, porém a cultura permanecia associada a 

essas práticas; e, nesse momento, não tínhamos elementos para refazer essa cultura escolar.  

Por conseguinte, desde 1987, atuamos do ensino no pré-escolar, nas quatro primeiras 

séries do Ensino Fundamental de 7 a 14 anos, como também na Educação de Jovens e 

Adultos, na rede municipal de Teresina-PI, sempre buscando entender a complexidade da 

ação docente e da avaliação da aprendizagem.  
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Paralelamente, em 1994, iniciamos a graduação em Pedagogia na Universidade 

Estadual do Piauí-UESPI, pressionada pela necessidade de esclarecimentos teóricos sobre a 

prática docente, como também sobre o contexto político neoliberal, que estava se firmando no 

Brasil e no mundo, e exigia uma melhor qualidade na educação.  

Com a graduação, passamos a relacionar efetivamente o que os teóricos diziam sobre a 

avaliação e sobre a aprendizagem com a prática avaliativa vivenciada, e começamos a fazer 

da sala de aula um laboratório. Procurávamos registrar os avanços e dificuldades dos alunos; 

dávamos o retorno das correções realizadas em tempo hábil, usávamos estratégias variadas de 

ensino (jogos de descobrir letras, bingo de palavras e de letras, caderno de textos para cada 

aluno, banco de revistas em quadrinho para leitura, entre outras) que se tornavam, também, 

momentos avaliativos. Podíamos sentir que muitas coisas se esclareciam, mas necessitávamos 

conhecer outras práticas avaliativas, que nos pudessem confirmar se construíamos uma 

compreensão crítica acerca do processo avaliativo e da escola. 

Terminada a graduação, em 1999, fizemos um Curso de Especialização em Didática 

do Ensino Fundamental, na UESPI, que tomou como referência o ensino por habilidades e 

competências, dando-nos mais subsídios sobre como promover e avaliar uma aprendizagem 

significativa com os alunos. Logo após, em 2000, começamos outro Curso de Especialização 

em Supervisão Escolar, também na UESPI. À época, assumimos a supervisão escolar de três 

escolas municipais, sendo uma do turno diurno e duas do turno noturno. 

Na função de supervisora, pudemos observar a prática avaliativa de colegas 

professores; isso intensificou a vontade de compreender mais para que pudéssemos intervir 

com qualidade no trabalho pedagógico escolar. Então, com a oportunidade do trabalho 

monográfico de conclusão do curso de Supervisão Escolar, escolhemos como objeto de estudo 

a prática avaliativa de uma escola municipal de Teresina-PI. Essa experiência possibilitou-nos 

analisar o que estava acontecendo no processo avaliativo escolar.  

Os professores da escola pesquisada apresentavam interesse em aprender e discutir 

mais sobre Educação, impulsionados pelo próprio contexto político-educacional da época, que 

requeria maior qualificação profissional, acirrando, cada vez mais, a competição e a busca por 

cursos e formação continuada.  

Pudemos verificar, neste estudo, que os professores utilizavam um discurso atualizado 

sobre a avaliação; isto é, que a avaliação era um instrumento de ação-reflexão-ação, e 

mostravam segurança em afirmar que deviam ser usados vários procedimentos avaliativos 

(atividades, comentários, reprodução oral de leituras, produções, reescrituras de textos), para 

dar maior oportunidade ao aluno de expressar o seu conhecimento. Assim, empregavam, em 
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sua prática, o novo enfoque, seja porque era determinado pela Secretaria de Educação, seja 

por uma questão de modismo sem uma reflexão prévia. Todavia, como conseqüência, 

entravam em choque com os conhecimentos antigos, fazendo emergir dúvidas que induziam a 

uma interpretação e aplicações erradas do que havia sido visto, como, por exemplo, a 

eliminação total de provas e notas sem a consolidação de novas formas de avaliação. 

A ausência das provas provocou um certo tumulto, tanto para alguns professores como 

para os alunos, resultando, muitas vezes, na indisciplina em classe. Ao mesmo tempo, os 

alunos sentiam necessidade de saber como estavam ou mesmo da formalidade da prova, e 

pediam para fazer aquela tarefa grande mimeografada, como eles falavam.  

Os professores passaram a usar o registro do rendimento do aluno por meio de fichas 

individuais, nas quais eram explicitadas as habilidades construídas. A prática avaliativa 

empregada procurava formas e estratégias para que os alunos não sentissem que estavam 

sendo avaliados e não se faziam referências nem a provas nem a notas. Os exercícios dos 

alunos eram feitos e guardados sem que houvesse uma reflexão sobre o que foi aprendido, ao 

que faltava aprender e como conduzir aos novos conhecimentos. Dessa forma, tarefas e fichas 

de acompanhamento iam se acumulando, transformando-se em verdadeiros quebra-cabeças 

para os professores, tendo estes que pensar sobre todo um ano de atividades em apenas um 

dia.  

Neste sentido, os alunos da 4ª série, ao serem questionados, se diziam avaliados por 

meio de perguntas, tarefas e pela observação do seu comportamento. Mas sentiam que seus 

erros eram motivo para recriminação, punição ou reprovação, e não um meio para que fossem 

acolhidos pelo professor em benefício de sua aprendizagem. Sob este aspecto, o erro 

caracterizava-se a principal referência da nota. Contraditoriamente, alguns professores citaram 

o trabalho reflexivo acerca do erro como forma de reorientar o processo avaliativo, todavia 

sem uma prática efetiva. 

Sem reflexão sobre o erro do aluno e também sobre a forma de melhor gerir as 

habilidades em desenvolvimento, o professor passava o seu tempo explicando do mesmo 

modo os conteúdos trabalhados. Terminava por esgotar suas energias; passando a outra 

atividade por considerar ter feito o que lhe cabia; porém, isso ocorria mais pelo esforço físico 

do que por uma reflexão sobre a ação. 

Conforme expusemos, no discurso, os professores faziam alusão a estratégias 

avaliativas inovadoras, mas, por sua postura avaliativa, demonstravam ainda uma forte 

ligação com estratégias tradicionais, uma vez que continuavam no embate dos aspectos 

qualitativos e quantitativos da avaliação, dos critérios e objetivos, bem como da reorientação 
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da aprendizagem. Para estes, era tudo novo, fato que gerava uma desacomodação de seus 

conhecimentos anteriores sobre avaliação. 

Os professores pesquisados tratavam a aprendizagem de forma superficial e abstrata, 

sem saber como regulá-la, pelas próprias lacunas da formação inicial e pela incompletude da 

formação continuada, que se resumia a treinamentos, reciclagem; ou melhor, em momentos 

estanques e descontextualizados. Diante da realidade constatada, ficou claro que se 

procuravam seguir caminhos avaliativos inovadores, sem, contudo, um rendimento maior dos 

alunos. Toda a comunidade escolar sentia e percebia o fato do não rendimento, mas jamais o 

trazia às claras para ser refletido e discutido.  

Por sua vez, em 2001, o Departamento de Controle dos Dados Estatísticos-DCDE da 

Secretaria de Educação, ao analisar as fichas de rendimento das escolas, evidenciou e 

divulgou alto índice de reprovação e repetência, provocado, segundo sua análise, pela  

[...] inexistência de uma prática reflexiva em torno dos resultados da aprendizagem; 
desconhecimento dos pontos críticos do desempenho do aluno; realização de 
planejamentos burocrático, desconsiderando avanços e pontos críticos da 
aprendizagem dos alunos e falta de acompanhamento sistematizado ao desempenho 
dos alunos (NPA, 2001, p. 2). 

Essa pesquisa causou apreensão quanto à prática avaliativa da aprendizagem, porque 

todos nós professores estávamos rodeados de informações atualizadas que se materializavam 

nos discursos, e acreditávamos executar estratégias avaliativas inovadoras. No entanto, todas 

essas iniciativas não produziram uma rede de significações efetivas na prática pedagógica 

nem na aprendizagem dos alunos. 

Nesse período, o Sistema Municipal de Educação de Teresina deu início à experiência 

com a avaliação institucional de rendimento acadêmico. Essa medida estava articulada às 

orientações neoliberais nacionais e internacionais em que a avaliação passou a ter função 

importante e decisória sobre as instituições educativas, penetrando em sua essencialidade. 

Desta forma, tornou-se um instrumento de gestão, pois a eficiência e eficácia passaram a ser 

elementos fundamentais por não se admitir o desperdício de recursos e, de certa forma, obter-

se a “mais valia”. Isso é explicado porque, com uma ordem de poucos recursos, se consegue 

produzir rendimento na escola. Em outras palavras, “controlar o funcional, dominar o 

rendimento, melhorar a gestão contábil, a gestão de estoque, a gestão de pessoal” (BONNIOL, 

2001, p. 106). 

As medidas neoliberais eram materializadas em cursos como o Pro-Gestão, ministrado 

pelo MEC, para os diretores das escolas, culminando com a organização de plano estratégico, 
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tanto das escolas, quanto da própria Secretaria de Educação, acompanhada de perto por um 

consultor vindo de Brasília. Todas essas medidas eram envolvidas por um processo avaliativo 

permanente tanto institucional quanto individual. 

Sob a condição de fortalecer e provocar um empenho maior dos envolvidos na 

avaliação institucional de desempenho acadêmico, foi instituída a Gratificação de 

Desempenho Escolar-GDE para os profissionais do Ensino Fundamental, em pleno exercício 

de sua profissão. Esta gratificação foi legalizada por ser uma orientação do Banco Mundial-

BM, visando provocar um maior rendimento educacional e, conseqüentemente, menor gasto e 

beneficio à acumulação de capital.   

Ora, se quando pesquisávamos sobre a prática avaliativa de uma escola municipal 

ficamos preocupados por esta não alcançar uma efetividade significativa na aprendizagem do 

aluno, imagine-se neste contexto de dupla avaliação. O que poderia acontecer ao professor e a 

sua prática avaliativa?  

A relação desses dois tipos de avaliação deu margem a muitas interpretações, 

preocupações, angústias e ansiedades referentes à sua imagem e a de seus profissionais. O 

êxito da escola, nesse contexto avaliativo, iria depender da relação de influência entre os dois 

tipos de avaliação, repercutindo na ação dos atores, isto é, na forma de cooperação, 

investimento e trabalho realizado. Durante a realização do processo avaliativo Institucional, a 

SEMEC se mobilizou interna e externamente às escolas, organizando-se, falando a mesma 

linguagem nos vários departamentos, motivando a escola, orientando-a a analisar os dados 

produzidos, participando de reuniões com os pedagogos, professores e também com os pais, 

de uma forma mais intensa no início da implantação da avaliação Institucional. 

Na escola, o diretor, o pedagogo e os professores estavam permanentemente rodeados 

de dados para analisar; refletir sobre o que os alunos aprenderam ou não; adequar novas 

estratégias de ensino, mobilizar todos os membros da escola no trabalho de construir e obter 

um maior rendimento dos alunos. 

Então, como professora e pedagoga, e interessada pela temática da Avaliação, não 

poderíamos deixar de buscar entendê-la melhor, enfocando-a em uma nova perspectiva: na 

relação da avaliação institucional com a avaliação da aprendizagem. Neste contexto, como 

ficaria, afinal, a prática avaliativa do professor em meio à avaliação externa e à avaliação da 

aprendizagem? Será que poderia haver uma transformação para uma nova prática avaliativa? 

Essa situação de polarização e complementarização, estabelecida entre dois processos 

avaliativos, nos instigou a entendê-los melhor e também a seus resultados. Nessa perspectiva, 

elaboramos a presente pesquisa de Mestrado, apresentada, em 2004, ao Programa de Pós-



 18

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vinculada à Linha 

de Pesquisa Práticas Pedagógicas e Currículo. 

Estabelecemos como objeto de estudo a relação entre esses dois processos avaliativos 

escolares, procurando nos orientar pelos seguintes questionamentos: – Como os professores 

estavam compreendendo a avaliação institucional de Desempenho? Ambas as práticas 

avaliativas, por acontecerem simultaneamente, influenciavam-se? A avaliação institucional de 

desempenho possibilitava a construção de uma nova prática avaliativa da aprendizagem? 

A partir dessas três questões, definimos como objetivos: investigar o processo da 

Avaliação Institucional de Desempenho do Sistema Municipal de Educação de Teresina-PI; e 

refletir sobre a Avaliação Institucional de Desempenho e sua contribuição à construção de 

uma nova prática avaliativa da aprendizagem.  

Desta forma, o presente trabalho compreende, então, três eixos principais de análises: 

a avaliação institucional; a avaliação da aprendizagem; e o processo de ensino-aprendizagem 

escolar. Em razão disto, não perdemos de vista elementos contextuais vinculados ao 

neoliberalismo e às políticas públicas no campo educacional, que fundamentam as propostas 

de Avaliação Institucional implementadas; por isso, tomamos como referência os estudos de 

Anderson (1995); Belloni (2000); Bonamino (1999); Braverman (1997); Cabral Neto (2000); 

Cohen (1993); Drabe (1998); Ganboa (2001); Gajardo (1999); Magna (2005); Singer (2002); 

Tommasi e Warde (1996). 

Destacamos, também, como diálogos estabelecidos para a construção do referencial 

teórico, autores que investigam sobre Avaliação Institucional, tais como Afonso (2005); 

Barreto (2001); Figari (2000); Ristoff (2000); Salinas (2003); Sobrinho (2000); Vidal (2003). 

Em relação à Avaliação da Aprendizagem, encontramos referências importantes em estudos 

desenvolvidos por Bonniol (2001); Despresbiteris (1989); Esteban (2000); Fernandes (2003); 

Gárcia (2000); Gregóire (2000); Hadji (2001); Luckesi (2003); Vasconcelos (2003); 

Perrenoud (1999). Finalmente, sobre o Processo Ensino-Aprendizagem, destacamos os 

estudos de Baquero (1998); Duarte (2005); Núñez e Pacheco (1997); Oliveira (2001); 

Vigotski (2004). 

Dessa forma, o presente estudo, além da Introdução, na qual explicitamos interesses, 

questionamentos, objetivos e a interseção com outros estudos já realizados na área da 

avaliação, compôs-se de três Capítulos, dispostos a seguir.  

O primeiro Capítulo tratou sobre a metodologia utilizada no presente estudo, fazendo 

o recorte de seus vários momentos: a natureza teórica da pesquisa, a descrição do campo 

empírico com destaque da cidade de Teresina-PI, da Proposta Curricular e do sistema de 
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avaliação adotados pelo Sistema Municipal de Educação de Teresina-PI; os procedimentos 

executados na pesquisa, que compreendem a análise documental, as entrevistas e a 

observação utilizadas, os sujeitos da pesquisa e, por último, o procedimento de análise de 

dados utilizado. 

O segundo Capítulo abordou o entendimento sobre a Avaliação Institucional, desde 

sua conceitualização até o contorno do contexto político e legal, materializando-a no Sistema 

Municipal de Educação de Teresina-PI, com sua origem, desenvolvimento e a visão de seus 

profissionais sobre o este. 

No terceiro Capítulo, procuramo-nos deter na avaliação da aprendizagem e no 

processo ensino-aprendizagem, concorrendo para uma melhor compreensão de sua 

articulação, na teoria e na prática avaliativa da aprendizagem do Sistema Municipal de 

Educação de Teresina-PI, por meio da fala de seus atores e de sua prática avaliativa de sala de 

aula.  

Esperamos, dessa forma, ter contribuído não só para repensar essas duas dimensões da 

avaliação – institucional e da aprendizagem – mas também para a organização da escola e a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem. 
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2 RECORTES DE UMA CAMINHADA METODOLÓGICA 

Neste capítulo, procuramos abordar aspectos sobre a metodologia de investigação 

utilizada, que possibilitam explicitar a natureza da pesquisa, o campo empírico, a Proposta de 

Avaliação do Sistema Público Municipal de Teresina, os participantes da pesquisa, os 

procedimentos de construção e de análise dos dados e uma breve apresentação da cidade de 

Teresina-PI. O objetivo desta sistematização metodológica é permitir maior compreensão 

acerca do estudo realizado e das estratégias construídas para a pesquisa. 

2.1 NATUREZA TEÓRICA DA PESQUISA 

A escolha de uma abordagem metodológica é o meio para direcionar a forma de 

construir os dados e a maneira como utilizá-los na pesquisa. Todavia, os planos inicialmente 

traçados podem encontrar dificuldades para serem realizados, no decorrer do trabalho, por 

falta de tempo ou por não encontrar as condições propícias em determinadas ocasiões. 

Contudo, devemos procurar adequações sem perder de vista as linhas mestras da estratégia 

metodológica escolhida.  

O presente estudo está sedimentado em uma abordagem qualitativa, que possibilita a 

compreensão do fenômeno avaliativo em sua complexidade e inter-relações estabelecidas 

entre a prática avaliativa institucional e da aprendizagem. 

Bogdan e Biklen (1994), ao referirem-se à abordagem qualitativa, explicam que o 

fenômeno é redescoberto em seu ambiente natural. No caso do presente estudo, consideramos 

esse ambiente as escolas e Secretarias de Educação, tomadas como espaço com vistas a 

desvelar os significados da interação das atividades avaliativas institucionais de desempenho e 

da aprendizagem, tornando a abordagem minuciosa.  

A abordagem qualitativa usada – colocando-a de modo mais particular e restrita – 

segue a orientação de André (2005), para que não se cometa o equívoco de chamar de 

qualitativa qualquer abordagem que não envolva números. Desta forma, identificamos o nosso 

estudo como qualitativo do tipo etnográfico. 
Para André (2005), a concepção etnográfica de pesquisa fez parte de muitos debates 

no final do século XIX e no século XX; porém, estes são ainda muito esparsos. Deste modo, 

foi somente a partir de 1960 que ganhou destaque na educação em um período de tumultos 

sociais nos Estados Unidos, quando foi percebido que os negros tinham o rendimento escolar 

deficiente por não receberem serviços educacionais adequados. Isso instigou à pesquisa, no 
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sentido de que se procurassem conhecer melhor as escolas em que os alunos não 

apresentavam um bom rendimento. A sala de aula tornou-se, então, um local de pesquisa por 

meio da abordagem etnográfica (BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

André (2005) destaca ainda que essa abordagem de pesquisa qualitativa foi 

desenvolvida por antropólogos, e, na Educação, iniciou seus trabalhos através de estudos 

sobre a sala de aula e sobre a avaliação curricular.  

Fazer uma pesquisa do tipo etnográfico não é a mesma coisa que trabalhar com a 

Etnografia nos moldes da Antropologia. Sendo assim, certos requisitos da etnografia, 

sugeridos por André (2005), não necessitam ser cumpridos pela investigação educacional, 

como, por exemplo, a longa permanência em campo, ainda utilizada, nos dias atuais, que é 

uma adaptação dessa forma de estudo à educação, constituindo assim um estudo do tipo 

etnográfico e não uma etnografia especificamente. Na opinião do citado autor, este trabalho 

de campo pode ser de algumas semanas, alguns meses ou até um ano, haja vista que “existe 

[...] uma diferença de enfoque nessas duas áreas, o que faz com que certos requisitos da 

etnografia não sejam nem necessitem ser cumpridos pelos investigadores das questões 

educacionais” (ANDRÉ, 2005, p. 28). A abordagem etnográfica caracteriza-se, assim, pelo 

uso das técnicas que fazem parte da etnografia, como: a observação participante, a entrevista 

intensiva e a análise de documento. 

Esse tipo de abordagem leva o pesquisador a observar a cultura, ou melhor, a natureza 

sociocultural do seu objeto de estudo. No caso deste estudo, observamos a cultura avaliativa 

vivenciada na relação da avaliação institucional com a avaliação da aprendizagem; isto é, a 

maneira como ocorrem as relações nesse espaço, como estão formados os seus conceitos, 

como poder-se-á entender a constituição dessa realidade. Por isso, concordamos com Mattos 

(2001) quando considera a cultura um contexto composto de signos e símbolos criados pelo 

homem e presente em tudo o que compõe a sociedade, sejam as instituições, os 

comportamentos sejam os fatos, e que podem ser descritos de forma inteligível e com 

densidade. 
Então, “é a cultura que permite às pessoas agirem conjuntamente” (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994, p. 59).  No caso específico do Sistema Educacional de Teresina, este 

transferiu aos sujeitos uma experiência que se capacitam a descrevê-la e a se comportarem de 

certo modo, porque, entre os professores e no entorno do processo avaliativo de Teresina, 

formou-se um contexto comum e diverso de outras experiências avaliativas vividas em outros 

Estados, como, por exemplo, no Ceará e Rio de Janeiro. André (1995) entende que, 
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etnograficamente, os pesquisadores devem se fixar nos sistemas de significados culturais dos 

sujeitos estudados.   

A perspectiva interpretativa vai ocorrer por meio da interação entre o investigador e os 

atores sociais, permitindo a reconstrução da complexidade da ação e das representações da 

ação social. A perspectiva crítica articulará “a interpretação empírica dos dados sociais com 

os contextos políticos e ideológicos em que se geram as condições da ação social” 

(SARMENTO, 2003, p.142). Assim, evidenciamos a institucionalização da avaliação externa 

no Sistema Educacional de Teresina, em relação ao contexto das políticas neoliberais deste 

início de século XXI. 

Essas interações que formam o contexto cultural dão fundamento à vida dentro da 

escola, que se mostra como um complexo de relações conflitantes e contrárias, dentro de três 

dimensões: institucional (formas de organização do trabalho pedagógico, estruturas de poder 

e de decisão), instrucional e pedagógica (as situações de ensino) e a dimensão sociopolítica e 

cultural, que se refere aos determinantes macroestruturais (política neoliberal e as 

determinações internacionais) das práticas avaliativas que compreendem o momento 

histórico.  

Nesse contexto, as ações referentes à avaliação institucional de desempenho do 

município de Teresina cruzam com a microestrutura do processo avaliativo da aprendizagem, 

gerando uma interação que aos poucos reproduzirá a ordem educacional vivida no processo 

avaliativo mais geral.   

Tentamos, desta forma, evidenciar a integração dos dois níveis, micro e macrossocial, 

exigidos pela abordagem etnográfica, que, segundo A. Cicourel (apud COULON, 1995, p. 

45), “as nossas atividades sociais cotidianas comportam vários níveis de complexidade e 

integram dados microssociais, tanto quanto macrossociais”. 
Conforme as orientações de Matos e Vieira (2002, p. 49) o pesquisador deverá 

proceder neste segmento etnográfico de pesquisa da seguinte forma: 

O pesquisador deve mergulhar na cultura do seu objeto de pesquisa através 
de métodos variados de coleta de dados [...], utilizar um vocabulário que 
traduza a cultura ou tirar grandes conclusões a partir de fatos pequenos, mas 
densamente entrelaçados. 

Podemos perceber, então, que se trata de um trabalho minucioso, sendo de suma 

importância a “qualidade de observação, de sensibilidade do outro, do conhecimento sobre o 

contexto estudado, da inteligência e da imaginação científica” (MATTOS, 2001, p. 7) do 

pesquisador.   
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Outra preocupação da pesquisa etnográfica, considerada nos dias atuais um avanço 

epistemológico e metodológico, é tentar aproximar o estudo feito à clientela (SARMENTO, 

2003); em outras palavras, tentar levar ao conhecimento, do grupo implicado, o conjunto de 

significações concluídas para que possa orientar novos direcionamentos da prática educativa. 

Constitui-se um procedimento metodológico para validar os resultados da investigação; “pela 

disponibilização para investigação e prolongando-se nos encontros, nas entrevistas e na 

entrega de documentos para análise, encontra uma conclusão expressiva no contributo para 

elaboração do relatório final” (Ibid., 2003, p. 171). Logo, consideramos que a articulação com 

os participantes no momento da construção dos dados e a abertura das escolas e dos 

profissionais da Secretaria da Educação para a definição da empiria foram aspectos decisivos 

para a efetivação desse estudo. 

2.2 O CAMPO EMPÍRICO: PROCESSO AVALIATIVO, INSTITUIÇÕES E SUJEITOS DA 

PESQUISA DE TERESINA, CIDADE VERDE 

2.2.1 O processo avaliativo do Sistema Municipal de Teresina-PI 

Os avanços vivenciados pela teoria educacional em termos dos processos de 

aprendizagem, sobre os objetivos educacionais entre outros que direcionavam a avaliação 

institucional, impulsionou a criação de uma nova proposta pedagógica para o Sistema de 

Educação de Teresina. Esta proposta, atualmente, está sendo testada nas escolas ao mesmo 

tempo em que orienta a avaliação institucional, com a parte dos conteúdos e habilidades.   

Sua origem e estrutura seguem as orientações dos estudos e debates sobre os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional-LDB 9.394/96, ocorridos no grupo da Formação Continuada dos PCN’s em Ação, 

do Programa de professores Alfabetizadores-PROFA e do Programa de Gestão da 

aprendizagem escolar. 

Esse documento “propõe a abordagem da educação construtiva que reúne 

contribuições da epistemologia Genética de Piaget, do Socioconstrutivismo de Vigotsky e as 

explicações da Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel” (SEMEC-PI, 2005, p. 10). 

Desta forma, orienta que a aquisição do conhecimento dar-se-á com o professor como 

elemento articulador, estimulando a atividade mental construtiva, através da problematização 

de conteúdo, do desencadeamento de ações e da organização das idéias do grupo, favorecendo 
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a pesquisa, a reflexão, a conclusão, a transposição de limites e a busca de valores das outras 

disciplinas. 

Todo ensino, segundo a proposta curricular, deverá partir de dados estáveis dentro de 

sua complexidade real, que mostra uma teia de relações entre seus diferentes e contraditórios 

aspectos. Assim, a seqüência dos conteúdos será vista dentro de uma ótica cíclica, isto é, um 

nível de abordagem e aprofundamento que acompanham as possibilidades do aluno. Por sua 

vez, o conceito de avaliação adotado compreende um 

[...] conjunto de ações organizadas com a finalidade de obter informações 
sobre o que o aluno aprendeu, de que forma e em que condições. Para tanto, 
é preciso elaborar um conjunto de procedimentos investigativos que 
possibilite o ajuste e a orientação da intervenção pedagógica para tornar 
possível o ensino e a aprendizagem de melhor qualidade (PROPOSTA 
CURRICULAR-PI, 2005, p. 25). 

Esta posição conceitual evidencia que o professor deverá atuar criticamente na sua 

prática educativa, de modo a pesquisar melhores intervenções, que possam dar condições ao 

aluno de transformar suas dúvidas em certezas para a conquista de novos conhecimentos. Esta 

atitude deve ser uma constante no processo pedagógico. 

A Proposta expõe, também, que o professor deve socializar com o aluno o ato de 

refletir sobre a aprendizagem, isto é, o que sabe, o que precisa aprender, qual o raciocínio 

percorrido. Desta maneira, o aluno poderá identificar o que precisa aprender, e ao que pode 

recorrer, como instrumento, para sua aprendizagem, pesquisando com o professor ou com os 

outros seres sociais. Este será, então, o exercício da auto-avaliação a partir da sua auto-

regulação.  

À medida que professor e o aluno refletem, se auto-avaliando, a avaliação se torna 

reflexiva e autonomizadora. 

A Proposta deixa claro que essa interação professor-aluno caracteriza o processo 

avaliativo dialógico, destacando que a dialogicidade deve se estender além da sala de aula, 

isto é, entre todos que compõem a escola, pois esta precisará ter consciência de oferecer as 

condições necessárias para que a aprendizagem se concretize. 

Por fim coloca que a avaliação é balizada pelos objetivos de ensino que indicam o que 

é possível aprender. Todavia orienta a elaboração dos critérios avaliativos que vão orientar o 

que é preciso aprender. Os critérios devem ser bem definidos a fim de facilitar a identificação 

das aprendizagens realizadas, otimizando, assim, o trabalho avaliativo. 
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2.2.2 Instituições envolvidas na pesquisa 

Em razão de o presente estudo abordar o sistema avaliativo da Rede Municipal de 

Ensino de Teresina-PI, envolvemos a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SEMEC, 

especificada no Núcleo Permanente de Avaliação, e a Superintendência Escolar de duas 

escolas sorteadas, sendo uma da classe A e outra da classe D do ranking escolar, que 

chamaremos de escola A e escola D.  

Procuramos focar a 2ª etapa, do 2º bloco (antiga 4ª série), porque, se o processo 

avaliativo institucional teve início em 2001, à época, esta série seria uma 1ª série e, portanto, 

estaria no processo avaliativo institucional há bastante tempo, o que a torna um dado 

significativo de análise.  

A escola A fica na zona Leste do perímetro urbano de Teresina, no bairro Dirceu Arco 

Verde. É um bairro de classe média que possui uma vida comercial quase que independente 

do comércio da cidade. Assim sendo, o conjunto de pais da turma estudada, no período em 

análise, exercia atividade econômica variada, com remuneração estável, e apresentava uma 

formação familiar diversificada.   

A mencionada escola foi inaugurada em 1988, possui 20 salas, funcionando de 1ª a 8ª 

séries do Ensino Fundamental, em três turnos. Atende a 1.573 (um mil e quinhentos e sessenta 

e três) alunos, sendo 640 (seiscentos e quarenta) alunos no turno da manhã, 655 (seiscentos e 

cinqüenta e cinco) alunos à tarde, e 268 (duzentos e sessenta e oito) alunos à noite. 

O quadro de funcionários compõe-se de: cinqüenta professores efetivos, nove 

professores estagiários, dois diretores, dois pedagogos, um secretário, nove auxiliares 

administrativos, nove auxiliares de serviço, quatro merendeiras, sete agentes de portaria. 

Levando-se em consideração o universo da turma pesquisada, 2ª etapa do segundo 

bloco (antiga 4ª série), só havia um pai desempregado; a ocupação dos demais apresentava-se 

estável com remuneração fixa. Havia inclusive uma mãe que desenvolvia atividade em uma 

pequena empresa do ramo de confecções.  

Como provedor do sustento familiar, predominou a figura do pai; mas, a seu lado, 

surge também a mãe e outros familiares, ficando o sustento financeiro não apenas sob a 

responsabilidade de um membro familiar. Os pais possuíam uma situação financeira razoável, 

que provia bem as necessidades materiais dos filhos; pois mostravam possuir todos os 

materiais necessários e alguns supérfluos, tais como canetas e lápis diferentes, e alguns alunos 

até freqüentavam aulas de reforço. 
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A família apresentava uma estrutura variada, isto é, a composição tradicional de pai, 

mãe e filhos ia aglutinando outros parentes, como, por exemplo, avô, avó, tio, tias e primos; 

ou apenas da mãe com os filhos (Apêndice D).  

O nível de escolaridade dos pais, mais evidente, foi caracterizado o Ensino 

Fundamental incompleto em ambos os gêneros, no entanto a escola A apresentou diferenças 

mais significativas neste sentido, ampliando as possibilidades de atendimento e 

acompanhamento dos estudos dos filhos. Abordaremos, em outro momento, este aspecto mais 

detalhadamente quando apresentamos o quadro 6 do Perfil da Escolaridade dos Pais ou 

Responsáveis.  

A turma estudada não era pequena, freqüentava regularmente as aulas, 34 alunos, com 

a maioria de meninas. A maioria dos alunos está na faixa etária entre 9 e 10 anos, constituindo 

assim uma certa regularidade de interesses e necessidades. Mas existem alguns alunos de 11, 

12 e 13 anos. Havia apenas 2 alunos repetentes, e 14 deles faziam aula particular de reforço 

escolar. Eles apresentavam o hábito de ler na biblioteca, em casa ou na escola. Gostavam mais 

de ler poemas e livros de literatura. Pudemos ver, por suas escolhas, que identificam e usam a 

biblioteca como lugar de leitura, e têm gostos pela leitura bem definidos, o que demonstra este 

exercício. 

Na escola, transparecia um ar de contentamento e confiança; certamente existiam 

alguns desacordos pessoais, mas eram logo contornados. As funções eram bem articuladas, 

todos procuravam trazer suas atividades em dia, pois, por tratar-se de uma instituição escolar 

razoavelmente grande, necessita de um ritmo efetivo e regular das ações. Assim, sempre se 

estava fazendo algo, e nunca pelos corredores conversando. 

Pudemos observar uma atmosfera de disciplina que envolvia toda a escola. Contribuía 

para isso, um funcionário encarregado de verificar os alunos na entrada, recreio e saída. 

Apesar de ser normal os alunos agirem, às vezes, indisciplinadamente, a situação era 

controlada e o aluno levado a autoridade imediata, para conversar e receber alguns 

direcionamentos. Nunca uma atitude dessa natureza ficava despercebida e sem ser trabalhada. 

A ausência do aluno na escola era caso de preocupação e vigilância por parte dos 

professores, que comunicavam o seu nome à pedagoga, e o vigia tentava ir buscá-lo em sua 

casa ou se fazia uma pesquisa entre os colegas sobre o motivo das faltas; logo, tomava-se uma 

providência sobre o assunto. 

Nos intervalos do recreio, a conversa se dava muito prazerosamente na sala dos 

professores. Era um momento em que se comemoravam os aniversários; pedia-se ajuda em 
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uma determinada atividade; oferecia-se ajuda; fazia-se um convite para o encerramento do 

projeto de leitura de sua turma; enfim, contava-se com entusiasmo como estava o número para 

apresentação do dia cultural etc. 

A escola D está na classe D, do ranking escolar; localiza-se na zona rural, no 

município de Todos os Santos. Foi inaugurada em 1976. É a única escola de sua região, e 

assume, por contingência, a responsabilidade de atender a todas as crianças e jovens no 

Ensino Fundamental diurno, pois não existe Educação de Jovens e Adultos, nessa instituição. 

Com isso, a defasagem idade-série é bastante presente na constituição do seu alunado, o que 

dificulta o seu trabalho na conquista desse indicador para o ranking escolar. 

Esta escola possui 11 salas de aula e atende ao Ensino Fundamental da alfabetização a 

8ª série. Pela manhã, funciona quase que exclusivamente de 5ª a 8ª série do Ensino 

Fundamental, mas existe uma sala para a 1ª etapa, do 2º bloco (antiga 3ª série) e duas salas de 

projetos: Se Liga Brasil (Alfabetização) e Aceleração de Aprendizagem. À tarde, há uma sala 

de 1ª etapa, do 1º bloco (1ª série) a 2ª etapa do 2º bloco ( 4ª série) e três salas de projetos: Se 

Liga, projeto Alfa e Beto e o projeto Rede Vencer, todos de alfabetização. 

Em 2005, estavam matriculados 773 (setecentos e setenta e três) alunos, sendo 412 

(quatrocentos e doze) alunos pela manhã e 341 (trezentos e quarenta e um) alunos à tarde. 

Não funciona a Educação de Jovens e Adultos à noite, trazendo, assim, complicações para 

escola quanto ao atendimento desta clientela que fica sem estudar.  

O seu espaço físico está composto de: uma sala de leitura; uma sala dividida para 

diretoria e secretaria, uma sala para os professores, uma cozinha, dois banheiros com quatro 

divisórias para os alunos e um banheiro para professores. 

São feitas várias reuniões durante o ano, tais como: Semana Pedagógica e 

Administrativa; reunião de planejamento bimestral; conselho de classe bimestral com a 

direção, os professores, o pedagogo e os alunos, conselho escolar (mensal), plantão escolar e 

reunião com os representantes de turmas. Todavia, por declaração da própria diretora, as 

reuniões de conselhos e de plantão escolar não aconteceram efetivamente, mas que no 

próximo ano faria o possível para realizar. 

O quadro de funcionários está composto de 16 (dezesseis) professores efetivos, 17 

(dezessete) professores estagiários, dois diretores e um pedagogo, uma secretária, dois 

auxiliares administrativos, quatro auxiliares de serviços gerais, três agentes de portaria. 
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A mobilidade de professores está muito presente, e a maioria dos docentes é de 

estagiários. 

A comunidade é pobre e está composta de famílias que trabalham em seu pedaço de 

terra ou nas terras de outras pessoas, ou ainda em serviços temporários. Sendo assim, não 

possuem estabilidade e estão sempre mudando de residência; isto constitui uma outra 

dificuldade que incide na evasão, como na defasagem idade-série, dificultando a sua 

ascendência na classificação das escolas.  

A tendência de organização familiar desta comunidade acompanha a formação das 

encontradas na zona urbana, isto é, uma constituição tradicional, mas que conjuga outros 

parentes.  

O seu sustento é promovido tradicionalmente pelo chefe, o pai; contudo, outros 

assumem, como a mãe, a mãe e a avó, o irmão, o sustento da família, conforme a 

oportunidade de trabalho. Entretanto, nos pareceu que a renda mensal familiar é pequena, 

destinada, sobretudo, para subsistência, visto que presenciamos o material escolar das 

crianças, essencialmente necessário, sem mochila da moda, canetas e acessórios escolares 

variados. Até mesmo a aula particular de reforço era feita gratuitamente e só freqüentavam 

apenas 4 alunos. 

O nível de escolaridade dos pais apresenta maior presença do Ensino Fundamental 

incompleto, principalmente para a mulher. Não houve continuidade dos estudos para ambos 

os gêneros dos genitores. Foi constatado quem nunca estudou ou os próprios filhos não 

sabiam a escolaridade ou não conseguiram escrever, denotando o pouco envolvimento com a 

educação e um baixo nível de escrita e leitura dos alunos. 

A turma era composta de 32 alunos, muito faltosos e fujões. Estava formada bem mais 

por meninas do que meninos, concentrados nas idades de dez e onze anos, enquanto a escola 

A predominava a idade de 9 e 10 anos. Possuía alunos também de 12 e 13 anos, e se 

diferenciava da escola A apenas porque havia duas alunas de 14 anos, demonstrando, assim, 

uma semelhança na formação etária das turmas de ambas as escolas. Existiam quatro alunos 

repetentes e quatro alunos que faziam reforço escolar. Porém, segundo a professora Papoula, 

as aulas de reforço eram dadas por alunas sem o devido conhecimento ou por pessoa da 

comunidade, que, com o livro do professor, mandava os alunos copiarem as respostas; enfim, 

responder a tarefa era uma preocupação dos alunos.  

Havia uma relação pessoal considerada boa entre os profissionais; no entanto, 

pudemos notar que se manifestava um descontentamento quanto à localização da escola; tanto 
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que uma das professoras pesquisadas, Papoula, foi transferida à época em que estávamos 

pesquisando, e também a própria diretora comentava o desejo de ir para outra escola. A 

maioria apresentava a vontade de sair, mas conseguir a remoção era tarefa difícil e demorada, 

terminavam se acomodando sem muita disposição. 

2.2.3 Os sujeitos da pesquisa 

Para estabelecer os nossos sujeitos da pesquisa, começamos as visitas às escolas e à 

Secretaria de Educação, em de maio de 2005.  

Mantivemos contato com o Núcleo Permanente de Avaliação, com a Superintendência 

Escolar da Secretaria de Educação e com as duas escolas A e D. Fizemos visitas a cada um 

dos estabelecimentos selecionados e conversamos sobre o estudo, explicando oralmente e por 

escrito tudo o que iria acontecer. Por questão de ética, a cada visita e depois de todas as 

apresentações, passávamos às mãos dos sujeitos escolhidos, por escrito, todos os passos da 

pesquisa (Apêndice A). Caso concordassem com o estabelecido, assinavam e nos devolviam o 

documento. Eles tiveram a oportunidade de colocar-se e escolher se desejavam ou não 

participar. A receptividade foi muito boa, todos se mostraram muito solícitos em poder 

contribuir. Isso nos deixou muito à vontade. Apenas sentimos um pouco de preocupação entre 

os professores pelo fato de os observarmos em sala de aula, mas tentaram. 

O critério para a escolha dos sujeitos da pesquisa foi de que estivessem envolvidos 

com a avaliação Institucional de Desempenho desde 2001. 

Do Núcleo Permanente de Avaliação e da Superintendência Escolar, selecionamos 

duas técnicas de cada setor. Apresentamos no Quadro 1, a seguir, sua caracterização.  

PSEUDÔNIMO IDADE GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 
SERVIÇO 

Rosa 34 Licenciatura P. em Pedagogia Avaliação Educacional 13 anos 

Bulgari 44 Licenciatura P. em Pedagogia Em Linguagem e Docência 
do Ensino superior e 
mestrado em avaliação 

25 anos 

Jasmim 35 Licenciatura P. em Pedagogia Avaliação Educacional 15 anos 

Sorriso 32 Letras\Português Língua Portuguesa 13 anos 

Quadro 1 – Caracterização dos Técnicos. 
Fonte: Pesquisa direta da autora. Teresina-PI, 2005. 
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Todos são profissionais com boa qualificação; vale destacar que a técnica Bulgari 

possui, inclusive, o curso de Mestrado, e seu tempo de serviço denota uma certa adaptação e 

um bom nível de experiência.  

Tanto na escola A quanto na escola D, trabalhamos com o segmento dos diretores e 

pedagogos, professores e alunos, para os quais apresentamos como se constituiu cada 

segmento.  

No Quadro 2, a seguir, caracterizamos os diretores e pedagogos da escola A e da 

escola D.    

PSEUDÔNIMO ESCOLA IDADE GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 
MAGISTÉRIO 

Cactus A 50 Biologia Educação Matemática 20 anos 

Beija-flor A 41 Pedagogia Pedagogia Escolar- Educação 
Matemática-cursando Mestrado 

-Universidade Federal do Piauí- 
UFPI 

19 anos 

Angélica D 42 Pedagogia e 
Educação Física

Magistério do Ensino Superior e 
Supervisão 

14 anos 

Violeta D 33 Pedagogia Supervisão Escolar 3 anos 

Quadro 2 – Caracterização dos Diretores e Pedagogos 
Fonte: Pesquisa direta da autora. Teresina-PI, 2005. 

Estes são profissionais que, pelo tempo de trabalho, apresentam tempo e investimento 

na carreira profissional, com exceção da pedagoga Violeta, da escola D, que está iniciando 

sua caminhada na função de pedagoga. O diretor da escola A era uma pessoa tranqüila, firme 

em suas posições, e procurava sempre trabalhar coletivamente.  

A pedagoga Beija-flor, da escola A, que acompanha os professores de 5ª a 8ª série, 

substituiu a pedagoga Hortência na entrevista coletiva, por esta, à época, encontrar-se de 

férias. Todavia, esta última participou da entrevista individual. A contribuição de ambas nos 

deu uma idéia de totalidade da função de orientação pedagógica na escola A. 

Angélica, diretora da escola D, por motivo de exoneração da diretora anterior, assumiu 

o cargo. Antes de ser diretora, era professora de Educação Física desta escola. Está sendo a 

sua primeira experiência nesta função. Sentimos que ficava meio insegura, mas demonstrava 

muito boa vontade e disponibilidade para tentar. 
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A pedagoga da escola, D. Violeta, não pertence ao quadro efetivo dos funcionários da 

Secretaria de Educação. Ela demonstrava ser muito paciente e cuidadosa. Também não tinha 

muita experiência, pois fazia apenas três anos que atuava como pedagoga da escola. 

A diretora, Angélica, e a pedagoga, Violeta, eram novas na função. Violeta, conforme 

mencionado no 2º capítulo, tinha três anos de formada e também nesta escola. Angélica era 

professora de Educação Física da escola, mas, com a exoneração da antiga diretora, foi 

nomeada para o cargo há pouco mais de um ano. Elas estavam começando a constituir suas 

experiências em suas funções. Foi o início do ciclo profissional em uma nova função 

educacional; segundo afirma Huberman (2000), esta fase inicial se configura em um estágio 

de sobrevivência e descoberta. Sobreviver porque o novo causa um impacto, e, além do mais, 

com todos os problemas e dificuldades de uma escola da zona rural, elas tentam não 

sucumbir. Mas, ao mesmo tempo, era uma descoberta, um desafio, regado de uma certa 

valorização e poder no ambiente educacional. Acreditamos que o desafio e o status alcançado 

são o que as faziam permanecer e ir em frente. 

Pudemos sentir que era muito difícil conviver com os problemas normais acrescidos 

de fazer a escola subir nos resultados da avaliação institucional. Elas bem que tentavam, 

queriam resolver tudo; pareciam ansiosas, principalmente a diretora. 

A diretora deixou clara a rotatividade dos professores, por motivo da localização da 

escola e por ser uma escola classe D, com gratificação menor. Disse que isso trazia 

transtornos quanto ao processo ensino-aprendizagem, pelas interrupções ou pela readaptação 

dos alunos. Elucidou que não dificultava a remoção de nenhum profissional nem pedia para 

que o professor ficasse na escola, pois conhece a realidade financeira da classe, e que todos 

precisam buscar suas melhoras. Durante o período de nossa observação, uma das professoras 

da sala pesquisada, a professora Papoula de Matemática, pediu remoção, que já vinha 

tentando há bastante tempo, e assumiu uma estagiária. Ficamos trabalhando, então, só com a 

professora Belaemília de Português, porque a estagiária não conhecia nem atuara no processo 

de Avaliação Institucional e não era professora da Rede. 

No Quadro 3, a seguir, explicitamos as características dos professores das duas escolas 

estudadas. 
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controlar a turma. Ficava falando à frente da sala enquanto os alunos conversavam, brincavam 

e às vezes até brigavam. Ela ficava constrangida e angustiada. Pedia sugestões, planejava 

atividades diversas, e sentia-se impotente perante o quadro de indisciplina, fazendo-a, então, 

voltar-se mais aos alunos da frente, pois apresentavam mais interesse, e ignorava assim o 

restante.  

Os alunos que participaram da pesquisa foram indicados pelas professoras, sendo três 

da Escola A e três alunos da escola D. Pelo fato de a escola D ser mais longe, conduzimos os 

alunos da escola A até a escola D, e depois os levávamos de volta. Esse encontro foi um 

momento de descontração, em que eles riam, conversavam e tiravam fotos. No Quadro 4, a 

seguir, identificamos os alunos pesquisados. 

PSEUDÔNIMO ESCOLA IDADE 

Cravo D 10 

Lírio D 10 

Margarida D 10 

Dália A 10 

Cravina A 10 

Pólen A 10 

Quadro 4 – Identificação dos alunos. 
Fonte: Pesquisa direta da autora. Teresina-PI, 2005. 

A presença da escola na primeira classe ou na última implica em um trabalho conjunto 

da escola, do professor e do aluno. Partindo desse fato, precisávamos esgotar todas as 

possibilidades para encontrarmos a resposta de tal rendimento. Sendo assim, resolvemos 

lançar mão de uma entrevista escrita com os alunos, além da coletiva, para evidenciar fatos 

que justificassem o rendimento dos alunos (Apêndice B). 

O Quadro 5, a seguir, mostra o perfil dos alunos de ambas as turmas, especificando 

idade, gênero, participação em reforço escolar, e alunos aprovados e reprovados.  

Na escola A, existe uma concentração significativa de alunos com 10 anos, enquanto 

na escola D a concentração de alunos está na faixa etária de 10 e 11 anos. O restante das 

idades se distribui, semelhantemente, nas duas escolas. Apenas divergindo na escola D, onde 

aparecem 2 alunos com 14 anos; e, na escola A, nenhum aluno. Portanto, as salas estão 

equiparadas tanto em gênero, quanto em idade, conseqüentemente o trabalho será maior ou 

menor, conforme as necessidades de aprendizagem de cada turma.  
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PSEUDÔNIMO ESCOLA IDADE GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 
MAGISTÉRIO 

Dalila A 37 Licenciatura Plena em 
Pedagogia 

--- 18 anos 

Girassol A 53 Licenciatura em 
Geografia 

Planejamento e 
Gestão Territorial 

27 anos 

 

Belaemília 

D 36 Pedagogia- 
Letras\Português 

Docência do Ensino 
Superior 

9 anos 

Papoula D 44 Pedagogia Metodologia do 
Ensino Superior 

16 anos 

Quadro 3 – Caracterização dos Professores. 
Fonte: Pesquisa direta da autora. Teresina-PI, 2005. 

A professora Dalila, da escola A, lecionava Matemática e Ciências. Apresentava uma 

postura séria, mas, subjacente àquela aparência, escondia-se uma profissional dedicada, que 

não media esforços para conseguir a aprendizagem dos alunos. Não gostava de brincadeiras 

nem de ficar desviando o conteúdo da aula; percebíamos que era muito preocupada com seu 

trabalho e não queria pôr em risco sua ação docente.  

A professora Girassol, também da escola A, de Português, Historia, Geografia e 

Educação Religiosa, apresentava uma postura bem maleável. Os alunos se mostravam à 

vontade. Essa descontração às vezes se traduzia em um pouco de indisciplina, mas era 

controlada. Esta conduzia os alunos a se conscientizarem da necessidade das atividades ou por 

certa pressão com relação à retirada de pontos das provas. Tal atitude de pressão pode ser 

explicada por seu tempo de magistério (rever Quadro 3), que, segundo Huberman (2000), leva 

a um conservantismo (maior rigidez, resistência mais firme às inovações). Ela se mostrava 

serena, sem aquela ebulição de ideais, quando do início da carreira docente, parecendo já 

entender tudo o que poderia acontecer com os alunos; tinha sempre uma resposta no tempo 

certo. Era como se estivesse assistindo a algo que já conhecia bastante.  

Ambas as professoras tinham graduação; a primeira em Pedagogia; e a segunda em 

Geografia, com Especialização na área. Faziam também a oficina de Matemática na SEMEC. 

Girassol estava prestes a aposentar-se; e Dalila estava no meio de sua carreira profissional. 

A professora Belaemília, da escola D, era graduada em Letras-Português, e lecionava 

Português e História. Dentre os professores selecionados, era a que tinha menos tempo de 

magistério. E este tempo sempre foi mais preenchido com o atendimento, por área, a alunos 

de 5ª a 8ª série e até mais. Desta forma, trabalhar com alunos de 1ª a 4ª série, da zona rural, 

era uma experiência nova, que estava tentando conhecer, à medida que ia exercitando o que 

sabia. Sentíamos que se esforçava para fazer a sua parte, mas não conseguia dominar, 
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FAIXA ETÁRIA 

“A” 

FAIXA ETÁRIA 

“D” 

GÊNERO DOS 
ALUNOS 

ESCOLA “A” 

GÊNERO DOS 
ALUNOS 

ESCOLA “D” 

APROVAÇÃO 
ESCOLA “A” 

APROVAÇÃO 
ESCOLA “D” 

9 anos 2 
5.9% 

10 anos 10 
31.3% 

M 12 
35.2% 

M 7 
21.8% 

REP 2 
5.8% 

REP 4 
12.5% 

10 anos 24 
70.6% 

11 anos 11 
34.4% 

F 22 
64.7% 

F 25 
78.1% 

APRO 32 
94.1% 

APR
O 

28 
87.5 

11 anos 5 
14.7% 

12 anos 6 
18.8 

        

12 anos 2 
5.9% 

13 anos 3 
9.4% 

        

13 anos 1 
2.9% 

14 anos 2 
6.3% 

        

34 alunos 32 alunos 34 alunos 32 alunos 34 alunos 32 alunos 

Quadro 5 – Perfil dos Alunos da Escola “A” e da Escola “D”. 

Fonte: Pesquisa direta da autora. Teresina-PI, 2005. 
 
 

A escolaridade dos pais é importante no que concerne ao apoio e incentivo ao estudo 

dos filhos, ajudando assim no trabalho docente. O Quadro 6, a seguir, apresenta esse perfil. 

 O nível de escolaridade dos pais dos alunos das salas observadas apresenta uma maior 

freqüência do Ensino Fundamental incompleto, como também de mulheres nesse nível de 

Ensino.  

Na zona urbana, entretanto, é o homem (são poucos os casos) que aparece dando 

continuidade aos estudos, para o segundo grau ou para universidade. Em contrapartida mais 

mulheres conquistaram o mesmo nível de escolaridade sem dá continuidade. Acreditamos que 

este contexto escolar é explicado pelo papel materno e doméstico da mulher nordestina e do 

nível sociocultural, privando-a de seguir em frente nos estudos; mas, por outro lado, levando-

a a acompanhar os filhos mais decisiva e produtivamente na fase inicial dos estudos.  

Na zona rural, a escolaridade não apresenta continuidade, a evasão do Ensino 

Fundamental se dá nos primeiros anos desse segmento, existem pais que nunca estudaram e 

uma quantidade significativa de alunos não responderam ou fizeram-no de maneira não 

legível, denotando um nível de escolaridade menos expressivo do que a escola A. 
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ESCOLARIDADE DOS PAIS OU 

RESPONSÁVEIS 

ESCOLA “A” 

ESCOLARIDADE DOS PAIS OU 

RESPONSÁVEIS 

ESCOLA “D” 

PAI MÃE PAI MÃE 

Ensino Fund. Incompleto 
16 = 47% 

Ensino Fund. Incompleto 
18 = 53% 

Ensino Fund. Incompleto 
17 = 53.1% 

Ensino Fund. Incompleto 
19 = 59.4% 

Ensino Fund. Completo 
4 = 11.8% 

Ensino Fund. Completo 
8 = 23,6% 

Ensino Fund. Completo 
3 = 9.3% 

Ensino Fund. Completo 
4 = 12.5% 

  Ensino Médio  
              1 =2.9% 

2º Grau 
2 = 5.9% 

Não estudou 
2 = 6.2% 

Não estudou 
1 = 3.1% 

Cursando Universidade 
1 = 2.9% 

   

Não respondeu 
6 = 17.6% 

Não respondeu 
2 = 5.9% 

Não respondeu 
7 = 22% 

Não respondeu 
6 = 9.4% 

 

Não entendeu a pergunta 
   6= 20.6% 

Resposta não legível 
2 = 6.3% 

34 alunos 32 alunos 

Quadro 6 – Perfil da Escolaridade dos pais ou Responsáveis. 
Fonte: Pesquisa direta da autora. Teresina-PI, 2005. 

A semelhança da escolaridade entre as duas escolas é a maior presença do Ensino 

Fundamental, todavia a escola A mostrou maior nível de estudo, assim como maior número 

de anos de permanência neste nível de ensino. Logo, o estímulo e o suporte à vida escolar dos 

filhos também apresentarão diferenças. Essa situação conjugada à melhor situação financeira 

dos pais da zona urbana deverá possibilitar um subsídio maior aos estudos dos filhos (livros, 

aulas particulares) como investimento a um bom rendimento. 

2.3 PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

Utilizamos como procedimentos para a construção dos dados a observação do tipo 

participante, a análise documental e a entrevista; estes são considerados procedimentos 

tradicionalmente usados na pesquisa qualitativa etnográfica.  

Os procedimentos foram construídos em separado, porém não houve um momento 

determinado para cada um deles, pois se realizaram em conjunto; isto é, no dia em que não 

havia observação, fazíamos também entrevistas. A análise documental se deu durante todo o 

processo de estudo. E, à medida que surgiam dúvidas ou a necessidade de mais dados, 

retornávamos ao campo de pesquisa. Durante a realização dos procedimentos de pesquisa, 
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tínhamos sempre como foco as perguntas norteadoras e os objetivos da pesquisa que 

direcionavam o cruzamento da análise dos dados, permitindo uma interpretação e uma crítica 

com mais segurança.  

No estudo dos dados construídos na análise documental, nas entrevistas coletivas e 

individuais, na observação participante, como também na reflexão sobre nossa própria 

experiência como pedagoga da Rede Pública Municipal de Educação de Teresina, foram 

considerados os aspectos qualitativos, permitindo, assim a elaboração de um denso relatório 

sobre a vertente sociocultural desse processo avaliativo. Sendo assim, a partir de uma leitura 

atenciosa e criteriosa, priorizando os dados mais freqüentes, fizemos o seu cruzamento nos 

diversos instrumentos utilizados, chegando a sentidos e significados organizados no que 

denominamos de unidade temática. Por sua vez, estas assumiram subdivisões, tendo em vista 

a bipolaridade de sentidos percebidos, constituindo-se em subunidades temáticas.  

Para uma materialização das subunidades temáticas, associamos as falas 

correspondentes e mais significativas. No seu processo de análise, mantivemos o cruzamento 

dos dados em uma indução e dedução constante de desvelamento do conteúdo subjacente, ou 

seja, o contexto, as ideologias, as tendências, as relações sociais e outros, para efetivação dos 

objetivos do presente trabalho.  

2.3.1 Análise documental 

A partir de janeiro de 2005, começamos a selecionar os documentos para analisar, 

juntamente ao Núcleo Permanente de Avaliação da Secretaria de Educação. À proporção que 

recolhíamos os documentos íamos analisando. Durante este procedimento, iam surgindo 

novas exigências de análise. Paralelamente, fazíamos as leituras para revisão do referencial 

teórico sobre eixos e conceitos tais como: avaliação institucional, avaliação da aprendizagem, 

políticas públicas e neoliberalismo, pesquisa etnográfica e sobre outros assuntos que se 

cruzavam com esses eixos.  

Selecionamos os seguintes documentos, junto ao Núcleo Permanente de Avaliação, 

junto a Assessoria Jurídica da Secretaria de Educação e a Coordenação de Supervisão: 

- Decreto da Lei 3089, de 18 de abril de 2002 que instituiu a gratificação de 

desempenho escolar – GDE e o Decreto nº 5.152, de 18 de maio de 2002. 

- Projeto de criação do Núcleo Permanente de Avaliação. 

- Relatório e encaminhamento de soluções sobre o problema da repetência e 

reprovação. 
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- Proposta Curricular Municipal. 

- Plano Estratégico da SEMEC – 2002. 

- Rotinas da avaliação de desempenho. 

- Quadro demonstrativo das disciplinas avaliadas e notas obtidas de 2001 a 2005. 

- Quadro demonstrativo do número de escolas e turmas envolvidas na avaliação de 

desempenho. 

- Documento de apoio para leitura dos relatórios por categoria e habilidade.  

- Manuais dos aplicadores; 

- Manual de orientação para os coordenadores do processo avaliativo institucional. 

- Quadro de orientação para os professores de como detectar e desenvolver certas 

habilidades. 

- Quadro com as categorias e habilidades selecionadas para avaliação de desempenho. 

- Relatório sobre a implantação, desenvolvimento e avaliação do projeto avaliativo 

institucional. 

- Instrumento de controle do levantamento na escola\turma dos alunos que 

participaram da avaliação. 

- Questionário da meta avaliação sobre o desenvolvimento do processo avaliativo 

institucional na escola para os diretores e pedagogos. 

- Projeto de avaliação semestral de desempenho; 

- Relatórios das avaliações de Desempenho de 2001, 2002 e 2004. 

- Ranking das escolas municipais de 2001 a 2005. 

- Instrumento avaliativo usado para na 2ª etapa do 2º bloco em junho de 2005. 

- E a nova Lei nº 3.514, de 19 de maio de 2006, que instituiu a premiação de 

desempenho escolar da Rede Pública Municipal de Teresina-PI em substituição a lei 

que instituiu a gratificação de desempenho acadêmico de 2002.  

Destaque-se, ainda que, no período de observação nas escolas A e D, tivemos acesso 

ao Projeto Político Pedagógico de cada escola; circulares internas (Proposta de trabalho para o 

2º semestre de 2005 e informativo sobre o funcionamento da escola). Junto às professoras, 

tivemos acesso aos instrumentos avaliativos bimestrais da escola A e D (Anexo H e J); e de 

recuperação paralela da escola D (Anexo I), aos apontamentos, tais como textos produzidos 
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pelos alunos, aos instrumentos das atividades diárias e às respostas dos alunos. Tendo como 

base a monografia da prática avaliativa de uma escola municipal (RAPOSO, 2000), que 

descrevia a prática avaliativa de uma escola da Rede Pública Municipal antes da 

institucionalização da avaliação institucional.   

Com os documentos recolhidos da Secretaria, sistematizamos toda a caminhada do 

processo da avaliação institucional, de 2001 a 2005, que será demonstrado no Capítulo 3 deste 

estudo. Os documentos selecionados nos ajudaram a entender como a escola e a avaliação 

institucional atuavam e interagiam se realimentando continuamente. Os documentos 

construídos nas salas de aula, junto às professoras, nos fizeram adentrar na avaliação da 

aprendizagem na escola. 

2.3.2 As entrevistas 

Utilizamos a entrevista coletiva e a individual, envolvendo tanto os técnicos da 

Secretaria de Educação, como os diretores, pedagogos, professores e alunos da escola A e 

escola D, que receberam esta nomeação por pertencerem à escola A, à classe A e à escola D, à 

classe D, do ranking. A entrevista coletiva foi realizada com todos os sujeitos de cada 

segmento pesquisado (técnicos, diretores e pedagogos, professores e alunos) e a entrevista 

individual com aqueles sujeitos que vivenciam o processo avaliativo da aprendizagem mais de 

perto; ou seja, os superintendentes que acompanham as escolas, os pedagogos e os 

professores. 

2.3.2.1 Entrevistas coletivas: com os técnicos, diretores e pedagogos e os professores  

A entrevista coletiva foi realizada com perguntas semi-estruturadas (Apêndice B), com 

o objetivo de estimular uma discussão espontânea entre os participantes, deixando-os à 

vontade e fazendo brotar sentimentos, gestos ou omissões que ajudavam a clarear o 

pensamento avaliativo dos sujeitos, no transcorrer dos dois processos avaliativos, isolada ou 

interativamente. Todas as entrevistas coletivas foram filmadas, por facilitar a interlocução 

com os entrevistados, dificultada apenas pela gravação em áudio. Desta forma, pudemos 

observar melhor a expressão dos sujeitos quando de suas respostas e nos despreocuparmos 

com o registro sistemático por escrito.  

A primeira entrevista coletiva aconteceu em 12/08/05, com os técnicos, na sala de 

reunião do Conselho Municipal de Educação, durante as atividades de trabalho. Estes se 

colocaram comprometida e atenciosamente com o nosso estudo, pois interromperam seus 
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afazeres cotidianos para nos atender. As técnicas do Núcleo de Avaliação abordaram o 

conteúdo da entrevista bem mais do que as técnicas da Superintendência. Concluímos que era 

como se houvesse um certo respeito pela hierarquia ou mesmo uma certa cautela, já que a 

coordenadora do Núcleo de Avaliação estava presente. 

A segunda entrevista coletiva foi com os diretores e pedagogos, em 19/08/05, na 

SEMEC, na sala reservada ao Conselho Municipal de Educação. Nesta, a pedagoga de 1ª a 4ª 

série, da escola A, estava de férias, sendo representada por outra pedagoga, de 5ª a 8ª série. 

Tendo em vista que ambas realizam, conjuntamente, o trabalho de orientação pedagógica, 

tudo ocorreu conforme previsto. Por sinal, observamos, nesta entrevista, que os sujeitos se 

posicionaram sem bloqueios, e à vontade, com uma discussão bem articulada. 

A terceira entrevista coletiva foi realizada com os alunos, em 24/08/05, tendo como 

cenário a escola D, na zona rural. Para tanto, conduzimos os alunos da escola A até a escola 

D, em carro cedido pela Secretaria de Educação. Foi um passeio muito divertido para os 

meninos da escola A. 
Os meninos da escola A se colocaram mais à vontade, enquanto os da escola D 

ficaram meio acanhados. Era como se estivessem envergonhados de algo, talvez de sua 

própria condição socioeconômica, ou por estudarem em uma escola da zona rural, classe D. A 

leitura que fizemos foi de sobre a baixa auto-estima dos alunos da classe D.  

A quarta entrevista coletiva realizou-se com os professores, em 03/09/05, também na 

sala do Conselho Municipal de Educação, na SEMEC. Foi a entrevista que nos deu mais 

trabalho de efetuar, pois tivemos que remarcá-la, devido à falta de uma das professoras. 

Inclusive, na data posterior, a referida professora faltou, mas, ainda assim, conseguimos fazê-

la. 

Sentimos que, no início da entrevista, elas estavam meio receosas de falar, mas depois 

se soltaram mais. A professora da escola A, talvez por estar sem a colega com quem dividia o 

trabalho de classe, falou muito pouco. 

2.3.2.2 Entrevistas individuais: com as pedagogas e professores da escola A e D e duas 

técnicas da Secretaria 

As entrevistas individuais (Apêndice C) aconteceram em dias alternados, conforme a 

possibilidade do sujeito envolvido. Ao surgir a necessidade de maior esclarecimento, 

acrescentamos algumas perguntas. Inicialmente pensamos em entrevistar um sujeito de cada 

segmento participante. Com o desenvolvimento da construção dos dados, percebemos que 
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faltariam subsídios para uma comparação, para uma análise mais substanciada. Desta forma, 

resolvemos entrevistar dois pedagogos, dois professores e dois técnicos. Os dois primeiros 

podiam nos esclarecer sobre a prática avaliativa da aprendizagem e os últimos sobre a 

avaliação institucional.  

A primeira entrevista individual aconteceu em 20/09/05 com a pedagoga da escola A, 

coordenando-se os professores de 1º e 2º blocos. Esta era contratada pela Secretaria, não fazia 

parte, portanto, do quadro efetivo de profissionais. Mostrou-se uma pessoa alegre e 

comunicativa, de pensamento e respostas rápidas. Procurou dar ênfase ao tamanho da escola 

para a realização de seu trabalho, assim como a grande quantidade de documentos que vinham 

da SEMEC para serem preenchidos e devolvidos em tempo determinado, tornando-a uma 

profissional mais burocrática do que da prática.  

A entrevista com a pedagoga da escola D aconteceu em 26/09/06, também no local de 

trabalho. A pedagoga se mostrou uma pessoa calma e muito atenciosa com os alunos. Gostava 

de dividir conosco as suas preocupações da escola, como forma de também receber sugestões. 

Neste sentido, procuramos retribuir no que nos foi possível.  

A entrevista individual com os professores aconteceu em dias separados e também na 

escola. Conforme dissemos anteriormente, procurávamos compreender melhor como estava 

acontecendo o processo avaliativo da aprendizagem e como acontecia a intervenção, 

provocadoras da transformação da aprendizagem. 

A professora da escola A foi entrevistada em 29/09/05, após a aplicação de uma prova. 

Ensinava Matemática e Ciências. Para a professora da escola D foi aplicada a entrevista de 

forma escrita, pois já era 04/10/05 e não podíamos mais ficar em Teresina, tendo que voltar 

aos compromissos acadêmicos do curso de Mestrado.  

A entrevista individual com a técnica da Superintendência Escolar realizou-se em 

29/09/05 em sua residência. Trata-se de uma pessoa que se dedica ao seu trabalho e vibra com 

seu resultado, quando fala sobre os avanços, atitudes positivas das escolas sob sua 

responsabilidade. Durante a entrevista, fez colocações bem realísticas acerca do processo 

avaliativo institucional. 

Sentimos a necessidade, conforme frisado anteriormente, de fazermos mais uma 

entrevista individual com mais um técnico; desta vez, com a coordenadora do Núcleo 

Permanente de Avaliação. Aconteceu em 03/10/06, em sua sala de trabalho. Procuramos obter 

maiores esclarecimentos sobre o processo de implantação e desenvolvimento da avaliação 

Institucional de Desempenho.  
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2.3.3 A observação 

Utilizamos a observação do tipo participante como observador, sem nenhuma atuação 

em qualquer atividade escolar, apenas focando a nossa atenção nas relações e interações 

mantidas no processo avaliativo da aprendizagem. 

Esse tipo de observação, de início, incomodou, deixando os atores um pouco tolhidos 

em sua liberdade. Apesar de nos mantermos só observando, acontecia o envolvimento 

interpessoal, na hora do recreio, na sala dos professores, no início e no final das aulas, com os 

alunos, produzindo uma inter-relação responsável pela incorporação da nossa presença à 

paisagem escolar, tornando-nos, aos poucos, quase despercebidos. As atividades passavam a 

funcionar naturalmente, como se não estivéssemos lá, e ficávamos à vontade durante a 

observação. 

Dessa observação, produzimos um diário de campo que funcionou como uma linha de 

definição final para o que era pensado ou falado. 

Começamos as observações em 02 de agosto de 2005 e terminamos em 10/10/06. 

Fazíamos três dias de observação por semana, manhã e tarde, porque se tratavam de duas 

escolas; e, segundo mencionado, uma escola ficava na zona urbana e a outra na zona rural. A 

observação compreendia todo o horário da aula, fato que propiciava um envolvimento de 

confiança mútua. 

Convém mencionar que, para chegarmos com mais facilidade até a zona rural, o 

Secretário Municipal de Educação atual concedeu um carro para nos levar e trazer durante 

todo o período da observação. 

Na escola D, desde o início de nossas visitas, a convivência foi sempre descontraída, 

os profissionais procuravam se mostrar acolhedores. Todavia, em alguns momentos, senti, na 

expressão de algumas pessoas, um pouco de receio, talvez dúvida sobre o que poderia resultar 

daquele trabalho ou mesmo a possibilidade de existirem preconceitos, por se tratarem de duas 

escolas de classes diferentes, que instiga, naquele que acompanha o processo avaliativo, 

leituras antecipadas. Mas procuramos nos manter dentro da ética.  

A relação entre nós e os demais profissionais era de confiança ou de supervalorização 

de nossa posição, por nos atribuírem, provavelmente, uma posição privilegiada. Faziam-nos 

perguntas sobre o aproveitamento dos alunos, pediam sugestões de atividades, contavam 

casos de indisciplina, para tentar obter apoio de como solucionar. 

A observação na escola A também transcorreu muito bem e harmoniosamente. 
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2.4 TERESINA, “CIDADE VERDE” 

Finalizando, não podíamos deixar de levar ao conhecimento dos leitores o perfil da 

cidade de Teresina, que nos acolheu, e na qual desenvolvemos os nossos trabalhos de 

pedagoga e o presente estudo. 

Teresina é a capital do Estado do Piauí. Está localizada no 

Centro-Norte do Estado e Meio-Norte do Nordeste brasileiro. Sua 

população é de 714.318 habitantes, sendo 676.596 habitantes na zona 

urbana e 37. 722 habitantes na zona rural. Teresina já nasceu capital 

e é a mais jovem do Nordeste. Destaca-se por seu traçado urbano, 

planejado por Antônio Conselheiro Saraiva, governador da Província 

do Piauí. Seu traçado antigo lembra um tabuleiro de xadrez, com 

ruas paralelas e esquinas perpendiculares. 

O lugar onde Teresina começou a ser traçada é conhecido pelos mais antigos como 

Chapada do Corisco; em razão de ser a capital do Piauí a terceira cidade do mundo onde mais 

acontecem seqüências de descargas elétricas. Devido a sua proximidade com a linha do 

Equador, está localizada no Meio-Norte do Nordeste, com temperaturas que variam de 22º a 

38º; sendo assim, o sol brilha e aquece nossas ruas, casas e corações o ano inteiro. 

Teresina é a única capital do Nordeste que não possui litoral. Mas o mar negado à 

cidade foi compensado pela natureza com dois rios generosos que a banham: o Parnaíba e o 

Poty. 

Além das águas, o verde é outro elemento natural que caracteriza a cidade, a tal ponto 

que fez com que o poeta Coelho Neto a batizasse carinhosamente de “Cidade Verde”. 

A denominação tem sua razão de ser, Teresina é cercada por praças e parques 

arborizados com grande variedade de espécies. As plantas ajudam a amenizar o clima quente 

de uma cidade onde é sempre verão; embora haja uma estação chuvosa bem definida entre 

dezembro e abril. Mesmo com as chuvas, há um calor constante aquecendo as ruas e o 

coração de um povo que é, acima de tudo, hospitaleiro. 

Figura 1 – Mapa de Teresina-PI. 
Fonte: PMT, 2006. 
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3 DIRETRIZES E CONTEXTOS DO PROCESSO AVALIATIVO 

INSTITUCIONAL 

Neste capítulo, apresentamos reflexões e análises sobre a Avaliação Institucional, que 

revelam as implicações sociais e políticas que a constituem no cenário educacional brasileiro. 

Procuramos contemplar desde sua conceituação, o contexto político e legal que instiga à sua 

prática, materializada, especificamente, no Sistema Educacional Público Municipal de 

Teresina-PI, até a Avaliação Institucional de Desempenho. 

Objetivamos contribuir para um maior entendimento sobre o processo de avaliação 

institucional, percorrendo contextos e diretrizes, enfocando a sua origem e desenvolvimento, 

visando esclarecer o processo nas escolas pesquisadas, expresso nos depoimentos dos 

professores, diretores, pedagogos e técnicos do referido Sistema de Educação. 

3.1 O processo avaliativo institucional  

A avaliação, em qualquer dimensão, pressupõe um julgamento de valor como produto 

de uma ação inteligente, reflexivo-comparativa, implicando ou não em novos direcionamentos 

formativos impulsionadores de uma transformação.  

A avaliação institucional toma como foco a própria instituição educativa, seja no que 

se refere ao rendimento dos alunos, seja à qualidade do funcionamento do sistema educativo. 

Caracteriza-se, segundo Afonso (2005), como criterial; isto é, procura constatar em que níveis 

são alcançados os objetivos do ensino, tendo como referência o que cada aluno consegue 

fazer, o seu rendimento individual, sem comparação com o rendimento dos outros. Por esse 

motivo, essa forma de avaliação pedagógica permite ao Estado acompanhar o sistema de 

ensino e propor políticas de melhoria e investimentos na educação. 

Com referência ao nosso estudo, estamos focando a Avaliação Institucional de 

Desempenho nas escolas do Sistema Público Municipal de Teresina-PI, que mantém relação 

com a avaliação da aprendizagem, procurando analisar se será ou não construída uma nova 

prática avaliativa do professor decorrente desse processo.   

Entre a aprendizagem do aluno e o funcionamento do sistema encontra-se a atuação 

profissional do professor, em cuja ação educativa recaem, hoje, todos os olhares, pois, de fato, 

como seu trabalho está diretamente relacionado ao aluno este termina sendo o mais visado na 

escola.  
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O tema avaliação institucional, atualmente, “está na moda em nosso próprio sistema 

educativo” (SALINAS, 2004, p. 115). Todavia, esse modo amplo de avaliação do sistema 

educacional é uma prática antiga que vem sendo realizada com objetivos diferentes, segundo 

as contingências sociais, políticas e econômicas vivenciadas em cada época, conforme nos 

mostra Freitas (2005).  

A partir da segunda grande guerra mundial, os Estados-Nação passaram a se reunir 

como forma  de reconstruir os Estados mais atingidos, como também para refletir sobre 

caminhos mais seguros e lucrativos à nova política e divisão do trabalho para a educação. 

Então, a partir de 1950, a avaliação foi considerada meio para pesquisa, planejamento e para 

própria eficiência e eficácia da educação. Sob este aspecto, a razão para o uso sistemático da 

Avaliação de Sistema de ensino “consiste no potencial para obter informações precisas sobre 

os problemas educacionais [...] a falta de tais informações passava a ser vista como fator a 

impedir o planejamento de longo prazo nos países em desenvolvimento” (FREITAS, 2005, p. 

83). 

Neste início de século XXI, a avaliação é considerada um recurso administrativo novo, 

para estimular a competição entre as instituições, acompanhada pela sociedade que fará suas 

escolhas, podendo intervir no tipo de serviço educacional oferecido.  

Na opinião de Salinas (2004), o motivo do início da adesão à Avaliação de Sistemas, 

ou seja, a propagação da avaliação institucional se deu em nível mundial, quando os Estados 

Unidos constataram a hegemonia tecnológica e militar da União Soviética, no lançamento do 

Sputnik. Este foi o aviso para que se pudesse sair da situação de aceitar a educação da forma 

como estava e se partisse à busca de informações significativas sobre o Sistema Educacional 

Nacional, tanto em seu conjunto como em aspectos particulares, a fim de dar outro estímulo e 

dinamismo à Educação para novas conquistas. Essa adesão estimulou uma prática, discussões 

e estudos sobre o tema, levando, a partir da década de 1960, a avaliação a um grande impulso 

e divulgação, discussão e interesse mundial. 

O sentido atribuído à avaliação institucional, entretanto, estava relacionado a um 

“apelo à excelência, à eficácia e eficiência, à competitividade e produtividade e a outros 

aspectos da racionalidade econômica” (AFONSO, 2005, p. 85), pois o baixo desempenho 

educacional, principalmente da escola pública, poderia afetar a economia. Assim, a avaliação 

assume a forma de induzir, objetivamente, a resultados melhores de rendimento do aluno, 

permanência, aprovação, utilizando para tanto a responsabilização (SALINAS, 2004) ou pelas 

exigências accountability (AFONSO, 2005). Para ambos, trata-se de uma forma de 

acompanhar o trabalho de ensino e aprendizagem pela leitura das notas dos alunos, induzindo 
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culpas e, ao mesmo tempo, sensibilizando para um trabalho de mudança do quadro 

apresentado. 

Essa responsabilização ou accountability pode tomar conotações diferentes de acordo 

com a utilização dos resultados da avaliação institucional. Se, por um lado, o uso dos 

resultados tem o objetivo de fazer com que a escola entenda o crescimento, por meio das 

falhas dos alunos, das necessidades de suas aprendizagens, como as carências da própria 

escola, pontos fracos da formação dos professores, colocando em reflexão tanto a ação dos 

professores como dos gestores, por outro lado, constitui um modelo utilizado para promover o 

desenvolvimento pessoal, profissional ou social, e melhorar a prática pedagógica (SALINAS, 

2004). Mas se usar os resultados para atribuir um papel importante às estruturas hierárquicas 

de administração, então a leitura do produto da avaliação institucional cairá sobre os gestores, 

e a eles cabe criar uma forma de articular uma saída. Esse modelo é chamado por Afonso 

(2005) de administrativo-burocrático e apresenta demandas externas de informação.  

Este mesmo autor mostra que poderá assumir, também, um modelo que represente a 

lógica do mercado. Neste modelo, os resultados são usados como uma forma de promover a 

exposição das escolas para a comparação e a escolha da sociedade, colocando a educação 

como uma mercadoria e não um bem público. É como se cada profissional da educação 

envolvido estivesse mostrando o que conseguiu construir, individualmente, por sua 

inteligência, personalidade, rendimento, ou seja, pelo seu capital humano, através de um valor 

numérico representativo de sua escola, instituto, universidade, e que não expressa a 

complexidade do ensino e da aprendizagem, mas serve para estimular a competição.  

De acordo com Vianna (2000), foram Daniel L. Stufflebeam e seus colaboradores 

Guba, Hammond, Provus entre outros, quem criaram a avaliação de sistemas educacionais. O 

objetivo era tomar decisões quanto ao sistema público de ensino de Ohio, no distrito de 

Columbus, Estados Unidos. Criaram um tipo de avaliação que poderia servir para adaptar em 

várias situações avaliativas, conforme o objetivo. O modelo foi o da avaliação de contexto, de 

input (insumo), de processo e de produto (CIPP), que compreende essas quatro formas 

avaliativas citadas. Para o sucesso deste modelo, Stufflebeam diz que é importante seguir 

alguns procedimentos: 

- Conforme os objetivos estabelecidos, identificar e definir as situações de decisão, as 

que serão conduzidas e suas respectivas políticas de operacionalização. 

- Planejar a coleta de dados. 

- Planejar a análise dos dados. 
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- Construir relatórios, vendo onde, como e quantos (audiência, formatação e 

cronograma) serão vistos e ouvidos. 

 - Observar e aplicar um plano geral da execução do planejamento da avaliação. 

Vianna (2000) mostra, ainda, que os dois últimos modelos de avaliação institucional, 

elaborados por ele e colaboradores, podem recorrer à aplicação de técnicas de gestão que 

conduzam a resultados esperados, colocando em evidência a qualidade total pelos meios e não 

pelos fins da educação. É uma tendência perigosa que descaracteriza a essencialidade da 

educação, a transformação do indivíduo, para uma estagnação mascarada de crescimento.  

No geral, a prática de avaliação institucional é de natureza normativa, pois permite a 

comparação e a competição das instituições avaliadas por meio de testes estandardizados que 

disponibilizam informações parciais sem retratar tudo o que é produzido na instituição escolar 

(AFONSO, 2005). 

Nesse mesmo sentido, Figari (2000, p.145) expõe que “uma abordagem normativa da 

avaliação dos estabelecimentos de ensino não pode deixar de contemplar uma definição 

precisa do sistema de referências que determina a escolha das características a tomar em 

consideração”. Então, o contexto escolar supostamente delineado de imediato é transformado 

em indicadores, que, segundo Barbier (apud FIGARI, 2000, p. 146), “é uma categoria 

intelectual de apreensão da realidade”, quando consideram os indicadores instrumentos 

privilegiados da avaliação por mostrar o que é produzido pelo estabelecimento escolar. 

Exemplos desses aspectos serão destacados pelos próprios indicadores utilizados pelo Sistema 

Municipal de Educação de Teresina-PI, para retratar a sua realidade educacional e, através 

deles, classificar as escolas dentro de um ranking A, B, C, D e E: evasão – aprovação – 

defasagem idade-série e o desempenho acadêmico.  

A avaliação institucional poderá ser realizada por um agente externo; mas também 

pode ser feita na forma de auto-avaliação institucional. Desta forma, é necessária a 

organização dos envolvidos com a instituição, selecionando prioridades ou os propósitos a 

serem observados e analisados conjuntamente. Dentro destes, deverão ser estabelecidos 

critérios que irão dirigir – ou não – o julgamento de valor dos êxitos. Feito tudo isto, elabora-

se um plano de ação que guiará o trabalho dos professores de julgar, valorativamente, o seu 

próprio trabalho (SALINAS, 2004).  

Figari (2000) analisa de outra forma, porém com a mesma essencialidade, a auto-

avaliação institucional, quando diz que deve ser estabelecida uma referencialização como uma 

ação de análise do quadro de referência que foi traçado para promover o referencial, que é o 
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produto acabado; ou seja, o julgamento de todos os profissionais em conjunto, envolvidos em 

um balanço complexo, no qual vão entrar recursos de análise, valores pedagógicos e 

educativos, um sentimento proativo. O comprometimento dos sujeitos envolvidos irá permitir 

maior autenticidade e significação do processo avaliativo, promovendo a negociação entre 

todos e a conseqüente transformação. 
Esta prática de auto-avaliação institucional é aplicada nas Universidades Federais. No 

Brasil, esta forma avaliativa, segundo Ristoff (2000), surgiu através de um projeto elaborado 

originalmente pela Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais do Ensino 

Superior-ANDIFES, juntamente com a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades 

Estaduais e Municipais-ABRUEM, dos Fóruns de Pró-Reitores de Graduação e Planejamento 

e apoiados pelo Ministério de Educação e Cultura-MEC, como articulador, viabilizador e 

financiador, nos anos de 1993 e 1994, quando setenta e uma universidades submeteram seus 

projetos de avaliação à Secretaria de Ensino Superior-SESU do MEC. 

Consideravam-se como princípios a globalidade, comparabilidade, respeito à 

identidade institucional, a não-premiação ou punição, adesão voluntária, legitimidade e 

continuidade. Todavia, este projeto foi resultado de uma segunda tentativa, porque a primeira 

foi associada à execração pública, devido à lista dos improdutivos do Goldemberg1. Esse fato 

fez com que a avaliação institucional das Universidades não mais fosse discutida por um bom 

período, tornando-se um tabu, que foi vencido, mas não esquecido. 

Por conseguinte, concordamos com Figari (2000), que a auto-avaliação institucional é 

uma forma mais efetiva e específica de avaliação, pois partirá de condições reais para 

soluções também reais, envolvendo todo um sentido político e filosófico do processo. 

Geralmente, por razões do próprio sistema (AFONSO, 2005), que se considera a escola sem 

condições de conhecer-se totalmente, a não ser pelo uso de testes estandardizados. 

Acreditamos que a prática de auto-avaliação não está totalmente dominada, pois 

historicamente somos avaliados e não nos avaliamos. Deveríamos, então, começar a praticá-la 

desde o nosso próprio processo de aprendizagem, a partir dos primeiros anos de nossa 

escolaridade, para que pudéssemos incorporá-la e, ao mesmo tempo, desenvolvermos uma 

postura ética, a fim estendê-la, competentemente, a outros segmentos. 

Uma forma de avaliar todo esse processo, discutido anteriormente, é através da meta 

avaliação, em que, formalmente, os critérios vêm sendo discutidos desde 1970, por Scriven, 
                                                 
1 José Goldemberg, reitor da Universidade da USP por motivo de desentendimento com os professores que 
desejavam discutir a avaliação das relações da universidade com a sociedade e não era desejado por ele, 
apresentou à Folha de São Paulo uma lista nominal de docentes sob o título de “Lista dos Improdutivos, em 
21/02/1998. disponível em: <http://www.adusp.org.br/revista 08/r08 a 07.pdf>. Acesso em: jun. 2006. 
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Stake e Stufflebeam (ENSAIO..., 2005), tendo em vista que tal processo poderá ocorrer 

paralelo ao processo avaliativo institucional, ou no final, adquirindo, assim, a característica 

formativa ou somativa, por tentar vivenciar a avaliação realizada passo-a-passo, identificando 

os pontos que precisam de reforço, de reformulação ou de avanço. 

Uma avaliação de porte institucional deve apresentar uma estrutura de suporte que 

beneficie o desenvolvimento educacional do sistema. Deve desencadear uma respectiva 

política de operacionalização, que envolva o planejamento de ações, para o acompanhamento 

e regulação do processo avaliativo ou outras ações que contribuam para a efetivação da 

função social da escola. Entretanto, pode enveredar por caminhos que estimulem a 

classificação, a competição entre as escolas, ou melhor, entre os professores, principalmente 

quando são oferecidas gratificações ou premiações. Quando há um prêmio, existe também um 

castigo, isto é, a frustração de não consegui-lo e sentir-se excluído, como também de 

comprometer sua imagem profissional. O desdobramento desses sentimentos poderá ser a 

apatia diante de todo o processo ou a tentativa de culpabilizar outros sujeitos por seu 

desempenho supostamente improdutivo. Na prática, uma avaliação desse tipo poderá assumir 

características diversas, posto que estamos ainda impregnados do processo de exames e testes 

tão usual no modelo administrativo-burocrático.  

Contudo, houve avanços nos estudos sobre avaliação educacional, influenciando as 

posturas avaliativas. Desta forma, a avaliação institucional assume a postura de 

acompanhamento e regulação ou classificação e competição, mediante a interação entre o 

contexto avaliativo e as subjetividades dos vários sujeitos envolvidos. O foco da avaliação 

institucional deslocando-se das questões financeiras, de projeção social, para a essência do 

projeto político pedagógico pode provocar uma maior preparação dos alunos à avaliação, para 

que a escola e seus profissionais não sejam penalizados.  

A avaliação institucional, como o programa de uma política educacional, visa 

constatar se seus objetivos estão sendo alcançados pelos meios em execução; se há 

necessidade de fazer novas adequações, substituição ou retirada de algumas ações; enfim, se o 

seu padrão de êxito foi alcançado total ou parcialmente, influenciando os processos futuros. 

Este processo se realiza por meio da meta avaliação que, segundo a literatura educacional, é a 

avaliação da avaliação. Nesse sentido, evidenciam Cohen e Franco (1993, p. 78) que a 

avaliação institucional: 

[..] procura prover informação para aumentar a racionalidade com que se 
tomam as decisões, hierarquizando os projetos, proporcionando instrumentos 
para escolher melhor alternativa de execução e melhorando seu processo de 
implementação. 



 49

O processo meta-avaliativo é importante para que se possa evitar o julgamento 

intuitivo dos administradores ou de um nível extremamente científico, por parte dos estudos 

acadêmicos. Constituir-se-á, então, em informações empiricamente coletadas pela equipe 

responsável, juntamente com os outros segmentos envolvidos (diretores, pedagogos, 

professores), em seminários ou em estudos periódicos, oferecendo “uma síntese 

multifacetada, a partir de diferentes perspectivas, que apontarão o relevante e o irrelevante da 

avaliação, quando vista a partir de várias óticas” (VIANNA, 2000, p. 99). Deste modo, fará 

uso de questionários, adotando uma escala (pobre, regular, bom, muito bom, excelente) às 

perguntas, para depois serem tabuladas. 

Esse procedimento meta-avaliativo constitui, afinal, uma atitude de regulação, vendo 

as devidas imperfeições, excessos, definindo o que falta para que a continuidade significativa 

seja mantida e otimize os resultados. 

3.2 O CONTEXTO POLÍTICO DA AVALIAÇÃO 

Será que tudo como estava era ingovernável? 

O mito é o nada que é tudo. 
[...] 
Este, que aqui aportou, 
Foi por não ser existindo. 
Sem existir nos bastou. 
Por não ter vindo foi vindo 
E nos criou. 
Assim a lenda se escorre 
A entrar na realidade, 
E a fecundá-la decorre. 
Embaixo, a vida, metade 
De nada, morre. 

Iniciamos com a pergunta: – Será que tudo como estava era ingovernável? – Porque a 

epígrafe supramencionada nos leva muito sutilmente a perceber a presença das idéias 

neoliberais, sua penetração na sociedade, atuação, conseqüências, e que, apesar de todos os 

fatos, a vida continua sempre a procura de dias melhores. 

A mundialização da economia, da cultura, da política, impulsionada pelo avanço 

tecnológico das comunicações e da revolução da informática ou da microeletrônica, encurtou 

as distâncias, facilitando as trocas, as pesquisas, a produção do conhecimento, dando margem 

à criatividade e à transformação da sociedade, em um ritmo acelerado. A complexidade dessas 

transformações precisa ser conhecida para ser apropriada pela população, e consolidado o 

processo democrático vivido na atual sociedade.  

(MORAES, 2002, p. 21). 
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Sabemos, com base nas leituras que nos fundamentam, que o objetivo do lucro é tão 

presente que não interessa apenas o compromisso com o trabalho, mas vai além do limite do 

natural, pois, em um aparente quadro de autonomia, suga, cada vez mais, a energia do 

trabalhador, e ainda o responsabiliza pelos resultados, envolvendo-o, assim, moral, afetiva e 

psicologicamente para um maior controle da situação e dos sujeitos envolvidos. Encontramo-

nos em meio a essas relações paradoxais, livres e mais duras, vivenciadas no sistema de 

produção capitalista atual e respaldado na teoria e política neoliberal. 

Ser neoliberal é não defender, declaradamente, uma ideologia, mas adotar noções, tais 

como: “gastar é ruim. É bom ter prioridades. É ruim exigir programas. Precisamos de 

parceria, não de governo forte [...] Exijam crescimento, não distribuição. Acima de tudo falem 

de futuro. Repudiem o passado” (SCHNEIDER apud DRAIBE, 1998, p. 89).  

Adotar o neoliberalismo foi uma forma de revitalizar o capitalismo que andava sem 

perspectivas de acompanhar a segunda revolução técnico-científica, por falta de condições de 

investimento, devido às exigências oriundas do pleno emprego, da intervenção dos sindicatos 

e da prática de uma democracia de massa. 

Os horizontes do capitalismo se flexibilizaram com a sua globalização, “crescente 

integração econômica, política e cultural das nações” (SINGER, 2002, p. 110); o infinito 

passou a ser o limite, deixaram de existir distâncias, bloqueios, sendo revitalizada a 

vivacidade, a oportunidade, a persuasão. 

A globalização, de acordo com Singer (2002), é uma atividade antiga. Iniciou na época 

das navegações, no séc. XV e XVI. Depois se apresentou de forma negativa, de 1930 a 1945, 

pela regressão da integração internacional, devido à segunda guerra mundial. Assumiu o 

keynesianismo (FERREIRA, 2004)2 como tendência pela formulação de um novo sistema de 

pagamento, no acordo de Bretton Wood (ANDERSON, 1995),3 e criadas as agências 

internacionais ligadas às Nações Unidas, ao Fundo Monetário Internacional (FMI), ao  Banco 

Mundial (BM) e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GALT).  

Atualmente, em sua nova fase, a globalização neoliberal caracteriza-se pela 

desregulamentação dos fluxos internacionais de capital, originando a liberalização comercial 

                                                 
2 Teoria que enfatiza a importância da demanda agregada, na determinação do nível de produto e de emprego da 
economia, e a conseqüente necessidade de políticas governamentais de estímulo à demanda, em situação de 
recessão. 
3 Conferência monetária e financeira, em Bretton Woods, New Hampshire, em 1944, para estabelecer as 
orientações “liberalismo global” para vigorar na ordem mundial do pós-guerra. 
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para o aumento da concorrência e a formação do mercado de capital globalizado de empresas 

multinacionais ou transnacionais.  

No neoliberalismo, não está em jogo a promoção do Estado do bem-estar social, que 

tentava promover a Democracia de massa com o igualitarismo, a solidariedade, para garantir 

os direitos dos cidadãos. Impera uma redefinição do papel do Estado, redistribuindo suas 

responsabilidades entre as instâncias públicas, entre os diversos órgãos que o compõem, e, 

assim, fortalecendo sua função de promotor e regulador de todo o movimento normativo, 

político e econômico, deixando os cidadãos e a concorrência livre na articulação do comércio 

para a geração de um potencial de lucro crescente e a desigualdade normal e positiva que 

movimenta o mercado.   

Segundo Friedrich Hayek (apud ANDERSON, 1995), autor das idéias neoliberais, o 

Estado de bem-estar social impede o livre e natural mecanismo da lógica do mercado; isto é, 

uma concorrência que possa gerar lucro e a desigualdade, pois qualquer interferência sobre 

regulação legal, taxação sobre os empreendedores pode desregular a competitividade que 

movimenta o mercado. Esta idéia foi também defendida e compartilhada por Milton 

Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins e outros, que, juntos, formaram a Sociedade de Mont 

Pélerin, com reuniões internacionais ocorridas de dois em dois anos, cujo objetivo era criar 

um novo capitalismo sem lugar para o solidarismo do New Deal norte-americano 

(ANDERSON, 1995).   

Este grupo de neoliberais cultivou e disseminou suas idéias durante vinte anos, e, a 

partir de 1973, quando o capitalismo deu os primeiros indícios de esgotamento com baixas 

taxas de crescimento e altas taxas de inflação, as palavras mágicas do neoliberalismo 

passaram a ganhar terreno, por meio de várias estratégias: contrair a emissão monetária, 

elevar taxa de juros, baixar os impostos sobre os altos rendimentos, não manter controle do 

fluxo financeiro, criação de níveis massivos de desemprego, impedir greves, abolir ou 

dificultar a ação dos sindicatos, cortar gastos sociais e adotar um programa de privatizações 

(ANDERSON, 1995). 

Para este autor, houve um estacionamento na expansão do neoliberalismo, pois as 

medidas neoliberais contiveram a taxa de inflação; porém, a explosão monetária dos mercados 

de câmbio internacional – juntamente com os gastos sociais advindos do exército de 

desempregados, do aumento demográfico dos aposentados e da dívida pública dos países 

ocidentais – impediu a recuperação dos lucros e, conseqüentemente, gerou um aumento 

significativo das taxas de crescimento estável, principalmente na década de 1980. Entretanto, 
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a sua influência determinante à queda do comunismo na Europa oriental e na União Soviético, 

nas décadas de 1980 e 1990, trouxe-lhe um impulso novo.  

Esse fato demonstra que não existe uma vitória certa do projeto neoliberal. 

Consideramos, também, que existe um fetiche neste projeto, explícito na crença de que o ato 

de fazer sofrer e a ânsia pelo poder são elementos próprios da natureza humana 

(NIETZSCHE, 1998). Daí a naturalização da idéia de que a obtenção do lucro é sempre 

promovida por caminhos em que muitos são excluídos. Ainda de acordo esse autor, há, em 

nós, uma tendência para buscar uma natureza melhor, mesmo em nível civilizatório alcançado 

(de ser cômodo ter muito enquanto milhares não têm nada nem o que comer), pois a 

humanidade não anda na linha reta para a construção de sua história e o seu desenvolvimento 

pleno é um devir.  

Desta forma, a política neoliberal pode ser o devir de uma nova fase às sociedades 

contemporâneas que não sabemos onde irão chegar, em termos de sacrifícios impostos à 

humanidade, mas que necessita ser acompanhada e controlada com uma ação crítica, 

efetivada objetivamente. 

O neoliberalismo deixou claro que seus princípios são fortes e fundamentais ao 

contexto econômico, levando a praticá-lo tanto os que o negam, como os que o confessam 

(GERALDI, 2000); mas cruéis ao contexto social, visto que produz a exclusão social, 

econômica, educacional, a conseqüente violência urbana, a individualização oriunda da 

competição e da própria agressão que provoca o sentimento de solidão.  

Concordamos com Morais (2002) quando mostra que, na democracia de massa, o setor 

administrativo do governo vivia em função de normas que o guarnecia, acomodava-o e, 

muitas vezes, ou na maioria dos casos, não se preocupava com os resultados, utilizando-se de 

um tratamento arbitrário e auto-suficiente com o cidadão que, ao passar a conviver com a 

instabilidade e o fantasma do desemprego, ficou inseguro, sem perspectivas de mudança. 

Todavia, a presença de uma crítica significativa sobre o momento vivido, associado a 

intervenções criativas poderia minimizar esta situação vulnerável do cidadão.  

Podemos dizer que a institucionalização da sociedade política da burguesia mundial 

ainda não aconteceu, porém, a sua orientação e normatização ficam a cargo do Pronto-Estado-

Global (GANBOA, 2001) e materializado nas organizações internacionais do Grupo do G-8, a 

OTAN - (Organização do Tratado do Atlântico Norte), o GATT (Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio), o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o BM (Banco Mundial). A sua função é 

colocar as coisas em seu devido lugar, para que tudo ocorra regularmente e que os grupos 

econômicos hegemônicos continuem cada vez mais poderosos.  
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A ação do BM e do FMI é mais presente nos Estados considerados de periferia 

econômica, e jamais nos países desenvolvidos. A América Latina, a África e uma parte da 

Ásia, tanto pela recessão como pela dívida externa, cederam à sua ação disciplinadora.  

O Brasil acenou com a bandeira da modernidade à sua moda, no início dos anos 1990, 

quando se inseriu no quadro internacional, devido à competitividade estabelecida pela 

globalização que impôs adesão ao neoliberalismo. O processo começou com o enxugamento 

do quadro de pessoal no setor público. A educação tornou-se prioridade pelo compromisso 

assumido na Conferência de Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, Tailândia, em 1990, 

mas sem muitas realizações efetivas para garantir que fosse realmente para todos (FRANÇA, 

2005).   

O governo Fernando Collor, de 1990 a 1992, tomou a ofensiva neoliberal, confiscando 

a poupança e realizando o Seminário Ensino Fundamental e Competitividade Empresarial, no 

qual a lógica era a produtividade; mas o povo conseguiu reagir, por sua organização e 

politização, provocando o impeachment do referido presidente e impedindo a efetivação de 

algumas orientações neoliberais, embora não por muito tempo. 

Com Itamar Franco (1993 a 1994), o País chegou à hiperinflação, controlada 

morosamente, deixando o povo desgastado e exposto à fácil manipulação para inculcação das 

idéias neoliberais. Essas idéias foram realmente concretizadas nos governos de Fernando 

Henrique Cardoso (1995 a 2002), com a privatização das empresas governamentais e a 

adequação das demais empresas aos padrões do setor privado, como também lançou mão do 

sistema federal da cooperação, integração e articulação de ações e de recursos das diferentes 

esferas governamentais, para “fortalecer” o sistema federativo, sem perder, no entanto, a 

função normativa e controladora que inclui, a nosso ver, o responsabilizar (CABRAL NETO, 

2000). 

Neste cenário de transformações, a avaliação passa a ser uma exigência tanto para o 

controle, como para gestão dos segmentos da sociedade, principalmente na educação. A 

avaliação assume, então, a função de racionalizar, como forma de promover a “mais-valia” da 

prática pedagógica (BONNIOL, 2001). Mas, quando pretendemos racionalizar as ações, 

tornamo-nos ecônomos; isto é, utilizamos menos recursos com maior produtividade para 

obtenção de maior do lucro, por meio do uso intelectual ou mecânico do outro, às vezes com 

incentivos (premiação, gratificação), na produção de bens e serviços. O lucro não é só 

objetivamente financeiro, mas o que este pode induzir, como, por exemplo, um maior 

rendimento escolar dos alunos. 
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Dentre as instituições que iriam funcionar nos moldes dos padrões do privado estava a 

escola, que passaria a responsabilizar-se por sua ação educativa, pois é ela a promotora. 

Precisava gerir as atividades de forma eficiente (produtiva) e eficaz (com menos tempo e 

poucos gastos), usando, para tanto, os recursos de direito ou estabelecendo parcerias na 

comunidade. Assim acontecendo, o Estado ficaria mais livre sem perder o seu poder 

centralizador de comando, e poderia aplicar a orientação neoliberal do princípio da 

descentralização, “que imprime o reordenamento das relações entre o Estado e a sociedade 

[...] ganham destaque as propostas das responsabilidades materiais, incentivando as chamadas 

parcerias com as empresas, organizações não-governamentais e comunidade” (CABRAL 

NETO, 2000). 

Conforme vimos, a avaliação neste século XXI tornou-se o instrumento principal do 

controle de qualidade das instituições para que se produzam sempre bons resultados. Na 

educação, o bom resultado é o rendimento, a aprovação e a permanência do aluno na escola, 

produzindo uma escolaridade eficiente e eficaz, e não promotora de gastos para correção de 

ações ineficientes e ineficazes. Assim, nessa lógica neoliberal, o importante é evitar gastos, 

elegendo prioridades que garantam os lucros. 

3.3 O CONTEXTO LEGAL DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, garante à gestão democrática da 

escola, que não deixa de ser um começo de descentralização e um avanço educacional para a 

organização da ação coletiva de construção do projeto político pedagógico, do estatuto da 

escola, estratégias pedagógicas e culturais, todas prevista nas orientações normativas do 

MEC, isto é, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, Plano Nacional de Educação, Diretrizes 

e Referenciais Curriculares. 

Podemos observar uma forma sutil de descentralizar a educação, através da 

Constituição de 1988, na seção I, Da Educação, em seu artigo 205 (BRASIL, 1998), quando 

esta apresenta a Educação, em primeiro lugar, como responsabilidade do Estado, para depois 

apresentar a família. Contudo, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB 

9.394/96, Capítulo dois, dos Princípios e Fins da Educação Nacional, a educação aparece 

primeiro como dever da família, para depois vir o Estado. Esta colocação possibilita a 

interpretação de que deve ser a família quem primeiro terá de prover a educação, saindo o 

Estado do lugar de responsável direto pela garantia do direito constitucional, para atuar na 

complementação educacional.  
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O artigo 23 da Carta Magna de 1988 (BRASIL, 1998) fala na cooperação que deve 

haver nas ações públicas, que envolvem as três esferas: federal, estadual e municipal; mas, 

mesmo com quatorze anos da sua promulgação, “oculta-se o debate estrutural sobre os 

critérios claros, precisos, públicos e permanentes da cooperação” (ABICALIL, 2002, p. 258). 

Mais uma vez a descentralização é confundida com a desresponsabilização do Estado com a 

educação. 

Percebemos que, a partir do momento em que a descentralização se tornou um 

princípio político, este passou a ser assegurado, na legislação, de forma indireta. Os três 

artigos da Constituição Federal de 1988, comentados anteriormente, apresentam a 

descentralização indiretamente; em outras palavras, sem de fato anunciá-la, mas que, na 

prática, irá se constituindo. Sem dúvida essa organização do Estado descentralizada assegura 

uma maior observação e controle das funções repassadas, menos encargos e, portanto, mais 

lucro, fortalecendo, assim, as idéias neoliberais. 

Além da descentralização que se constitui em orientação, ou melhor, em determinação, 

e condiciona o financiamento das agências internacionais, representada pelo BM, existe 

também o princípio da focalização da educação no Ensino Fundamental como forma de 

“diminuir a pobreza” à promoção da universalização de um padrão mínimo de qualidade 

educacional com eqüidade (TOMMASI, 1996). 

Essa atitude se justifica porque a sociedade atual e o seu sistema de produção 

necessitam de sujeitos, no mínimo, capazes de fazê-lo funcionar, como também é uma 

maneira de atender aos mais necessitados, como manda as idéias neoliberais; isto é, dá o 

mínimo de escolarização para que a grande faixa populacional de pouca renda fique preparada 

às ocupações mais simples e de baixos salários; ou, quem sabe, entregue à própria sorte, 

enquanto os outros níveis de escolaridade serão garantidos àqueles que podem pagar, dando 

vazão à lógica do mercado. 

Declara Geraldi (2000) que os princípios da focalização e descentralização são 

declarados nos relatórios produzidos sobre a Educação Fundamental no Brasil, pelo fato de a 

escola ser a única empresa que não se preocupa com seus resultados; por isso seria importante 

descentralizar suas responsabilidades, seu controle e sua fiscalização. Essa fiscalização seria 

feita através da comunidade pelos resultados das Avaliações Nacionais, devendo a escola 

preparar-se para a avaliação e voltar sua atenção aos aspectos a serem avaliados, induzindo 

todo um comportamento novo. 

A escola tem que descobrir uma forma de melhor gerir-se para uma maior qualidade 

educacional, por seu compromisso e pela fiscalização imposta. Logo, por bem ou por mal, 
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teria que produzir, para a avaliação, definição e escolha da sociedade das melhores escolas, 

provocando com isso uma competição e exclusão de algumas instituições escolares, o que 

seria bem saudável à lógica de mercado. Desta forma, “a ofensiva neoliberal introduz, no 

campo educacional, a concepção da qualidade total baseada na melhoria dos processos 

gerenciais e na satisfação do cliente como chave para resolver os problemas escolares” 

(VIDAL et al., 2003, p. 25). 

Neste sentido, está muito bem colocada a lógica de mercado, ou seja, produzir um 

bom produto a gosto do cliente, para que venha a ser bastante consumido. A educação, por 

depender de relações socioculturais interpessoais, passando para a intrapessoal, é também um 

processo subjetivo que não permite ser controlado para bons resultados. É, portanto, um 

processo de resultado demorado, que, ao se deixar conhecer, irá sendo construído passo-a-

passo, em uma ação permanente e dinâmica. 

Ao exigir-se da educação bons resultados em pouco tempo, poder-se-á produzir o uso 

de estratégias que camuflem os reais efeitos perversos da exclusão social. Essas estratégias 

incluem os provões, no sentido de promover a familiarização ao tipo de instrumento a ser 

aplicado, ou mesmo não-aceitando da matrícula de alunos considerados problemas para 

escola, por dificultar a conquista de melhores resultados (AFONSO, 2005). 

Conseqüentemente, os alunos serão percebidos não como clientes, mas como matéria-prima: 

Uma vez que a média dos resultados de uma escola é sensível à população 
de estudantes que são submetidos aos testes, esse tipo de política cria 
incentivos para que as escolas mantenham afastados aqueles estudantes que 
podem baixar as médias dos resultados [...] (AFONSO, 2005, p. 90). 

Tal atitude poderá fazer, também, com que o professor deixe de ver as reais 

necessidades dos alunos, passando a adotar o perfil do aluno desejado pelo mercado, tendo 

assim a aprovação da gestão capitalista, mas deixando uma educação deficiente em outras 

áreas, como a dos valores humanos. 

A avaliação sempre foi uma recomendação dos organismos financeiros e da legislação 

educacional. Entretanto, mudou o enfoque nela depositado, que, atualmente, está sendo feita 

como forma de articular a educação com as demandas econômicas, sociais, políticas e 

culturais, produzidas pelos grandes grupos econômicos internacionais, ou ainda por 

Fundações e organizações internacionais financiadas pelos mesmos grupos, que, na verdade, o 

que querem é planejar a economia e seus investimentos (FREITAS, 2005). 

Convenhamos que, entre as determinações internacionais e a realidade nacional, existe 

um espaço de reflexão e decisão. Contudo, não poderemos desconhecer que as condições reais 
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estão alinhadas ao contexto externo de exigências identificadas, mas também a uma 

necessidade histórica de conhecer melhor o nosso sistema de ensino. Isso foi sendo permitido 

pela constituição de antecedentes; ou seja, a qualidade de ensino alcançada a partir da década 

de 1980; as reformas educacionais que implicaram na descentralização dos Sistemas 

Educacionais pela reformulação de Estado; a pressão social e política sobre o esclarecimento 

dos problemas de evasão e repetência; os novos papéis assumidos pela escola pela influência 

de teorias filosóficas, sociológicas e econômicas, fazendo-a assumir outros papéis, e a sua 

participação nas esferas produtiva e social; o desenvolvimento de teorias educacionais de que 

o aluno não é um receptor passivo; e o próprio avanço na exploração de novas teorias e 

práticas de medidas educacionais a serem aplicadas em grande contingente de alunos 

constituiu-se em condição favorável para aplicar uma avaliação de larga escala no Brasil, o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Desta forma, a avaliação em larga escala está, de fato, acontecendo nacionalmente, 

como em outros Estados da Federação (Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro) e até em 

municípios, como é o caso de Teresina-PI, que realiza a avaliação institucional de rendimento 

(no final do ano) e a avaliação institucional de desempenho (no meio do ano).  

O objetivo do Sistema Nacional de Avaliação é dar substrato às políticas de melhoria 

da educação, formulando, reformulando e monitorando-as, como também fornecer 

informações para a tomada de decisões dos gestores dos sistemas de ensino. Por sua vez, 

apresentou-se em dois níveis: para produção de indicadores de produtividade e eficiência do 

sistema educacional e fornecer informações sobre as condições de trabalho e da escola. 

Segundo Pestana (1992), o desejo idealizador e o realmente praticado dessa ação 

avaliativa ampla brasileira fizeram com que o tema avaliação fosse mais discutido, trabalhado 

e criasse competências nesta área. Evidentemente a descentralização de ações e debates sobre 

a avaliação levou a desenvolver o sentimento de pertencimento da ação avaliativa pelos 

Estados, estendendo-se aos municípios, até mesmo porque a própria legislação coloca a 

importância, a necessidade e incumbência de avaliar e favorece o surgimento de ações 

avaliativas amplas.  

Deste modo, no capítulo quatro, Da Organização da Educação Nacional, (LDB, 

9394/96), no artigo 9º, inciso V, encarrega a União de “coletar, analisar e disseminar 

informações sobre a educação”; e, no inciso VI, dispõe: “Assegurar o processo nacional de 

avaliação do rendimento escolar no ensino Fundamental, Médio e Superior, em colaboração 

com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade 

de ensino” (CARNEIRO, 1998, p. 23).  
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O sistema avaliativo foi assegurado, como também o direito de analisar suas 

informações e disseminá-las. A divulgação de informação irá constituir a responsabilização 

(AFONSO, 2005), pois o baixo resultado impõe uma culpa, mas ao mesmo tempo um 

chamado, um desafio ao compromisso do professor, que não deixará de se envolver. 

Constitui-se, a nosso ver, um trunfo psicológico poderoso e, ao mesmo tempo, um elemento 

político bastante forte nas mãos de quem o utiliza, gerando interpretações e resultados muita 

vezes paradoxais. 

A LDB impôs e assegurou o Sistema de Avaliação para o ensino nacional, mas faltava 

um pré-requisito para a execução do processo avaliativo, a definição prévia de objetivos 

curriculares. Assim, em 1997, foram lançados os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª série, que vieram dar unidade ao que deveria ser ensinado, 

possibilitando o uso do mecanismo avaliativo para o controle da educação nacional. 

Essa determinação teria que ser mais forte e extensivamente fixada. Com isso o 

disposto é reforçado pelo parecer nº 4/98, das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1998), quando declara que os esforços conjuntos e articulados de 

avaliação dos Sistemas de Educação Federal, Estadual e Municipal propiciarão condição para 

o aperfeiçoamento e o êxito da Educação Fundamental. 

O artigo 10, inciso IV, da LDB 9.394/96, entre outras coisas, diz que ao Estado 

compete avaliar e supervisionar os seus cursos das instituições de educação superior, assim 

como os estabelecimentos de seu sistema de ensino; e o inciso V, deste mesmo artigo, 

incumbe-o de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.  

No artigo 11, inciso III, da mesma lei, incumbe o município de baixar normas 

complementares para o seu sistema de ensino que poderá ser, por exemplo, de instituir o 

Sistema de Avaliação das escolas de sua rede de ensino. Seguindo essa orientação, o prefeito 

municipal de Teresina-PI, outorgou a Lei Municipal nº 3.089, de 18 de abril de 2002, 

regulamentada pelo Decreto nº 5.152, de 08 de maio de 2002. Esta lei instituiu a Gratificação 

de Desempenho Escolar – (GDE), baseada em quatro indicadores: de aprovação, avaliação 

externa de desempenho, distorção idade-série e evasão, que, juntos, davam a classificação da 

escola em classes A, B, C, D e E, correspondendo a gratificações diferenciadas. Esta 

gratificação seria maior para classe A e iria diminuindo nas classes subseqüentes.  

Tal incentivo financeiro está dentro das orientações do BM, as quais são apresentadas 

como eixos e estratégias de orientações às políticas educacionais para a última década do 

século XX, evidenciadas por Gajardo (1999), no Programa da Reforma Educacional da 

América Latina e Caribe – OPREAL. Esta foi legalizada como forma de incentivar o 
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professor, ou seja, como produto da progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e 

na avaliação de desempenho, conforme os termos da LDB, 9.294/96 no artigo 67, inciso IV, 

do capítulo dos Profissionais da Educação que diz: “progressão funcional baseada na titulação 

ou habilitação e na Avaliação de Desempenho” (CARNEIRO, 1998, p. 157). Dessa forma, o 

processo avaliativo institucional de Teresina determina o rendimento do aluno, mas também 

está avaliando o professor e a gratificação recebida por este funciona como progressão 

funcional conseguida com a ascensão da escola a um bom ranking escolar. 

Todo este processo avaliativo foi reforçado pelo Plano Nacional de Educação (Brasil, 

2000), na parte que corresponde às diretrizes para o Ensino Fundamental. São assegurados a 

efetiva prática e o desenvolvimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

nas três esferas públicas da federação e em sua meta 26 (BRASIL, 2000). Além de confirmar 

o sistema de avaliação, assegura o monitoramento para Educação Fundamental conforme os 

resultados obtidos. No eixo relativo ao desenvolvimento docente, tem como estratégia à 

remuneração por desempenho e as políticas por incentivo.  

O incentivo realmente força um trabalho mais intenso da escola ou do professor sobre 

a aprendizagem, dando até certo ponto bons resultados. Nesse momento está em jogo o 

compromisso com a educação, e refletirá uma imagem da escola, de seus profissionais e até 

do aluno, que deverá ser acolhida pelos pais e pelo próprio órgão oficial. Trata-se de uma 

avaliação em que o fazer avaliativo começa realmente a partir dos dados, analisando e dando 

novos direcionamentos conforme a necessidade. Não adianta a cobrança pela cobrança, pois 

desgasta o processo. Tem que haver exigências, mas também um substrato de reformulações, 

de novas estratégias às mesmas para que sejam colocadas em prática.      

O aluno que pertencer a escola de classificação baixa poderá chegar a ser discriminado 

pelos colegas de outras escolas. O resultado será a exacerbação das desigualdades sociais ou 

excluirá o sentido de um trabalho significativo, tanto para o professor como para o aluno. Isto 

porque, da mesma forma que o aluno se prepara só para prova, a fim de tirar boa pontuação e 

passar, poderão as “escolas e os educadores que incorporaram a tal ponto a preocupação em 

preparar seus alunos para as avaliações externas, que abriram mão, pessoal e coletivamente, 

de um projeto pedagógico mais vivo e significativo” (VASCONCELOS, 2003, p.216), 

dedicarem-se ao treinamento dos alunos por meio de instrumentos semelhantes aos usados na 

avaliação institucional, regado de palavras calorosas que instiguem o lado emotivo, 

competitivo e comprometido do aluno, apesar de, na rotina de sala, não usem tais 

instrumentos. 
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Confirmamos, então, que a estrutura avaliativa institucional nacional, estadual, 

municipal está instalada para acompanhar, detectar os riscos, e, porque não dizer, para 

fiscalizar, para cobrar e responsabilizar. 

Com referência ao sistema de avaliação institucional de desempenho de Teresina, o 

sentimento de cobrança e responsabilização é evidenciado na fala da diretora da escola D 

envolvida na nossa pesquisa: 

Dentro desse modelo de avaliação, os critérios são medidos e pesados como se fosse 

culpa da escola.  

Na verdade, a escola percebe-se envolvida, sem condição de sair, de se explicar, mas 

apenas de acompanhar tudo com um esforço além de suas possibilidades, deixando de lado, 

quem sabe, as necessidades dos alunos. 

Outro efeito perverso dessa competição é ser condição de aumento da seletividade nas 

admissões e matrículas dos estudantes que não garantam à escola alcançar melhores 

resultados ou a ser rebaixada no nível em que estava avaliada. Este processo seletivo pode 

acontecer até no dia da prova, e, desta forma, como dissemos anteriormente, Afonso (2005), 

os alunos serão percebidos não como clientes, mas como matéria-prima.  

Uma vez que a média dos resultados de uma escola é sensível à população 
de estudantes que são submetidos aos testes, esse tipo de política cria 
incentivos para que as escolas mantenham afastados aqueles estudantes que 
podem baixar as médias dos resultados [...] (AFONSO, 2005, p. 90). 

A cooperação tão defendida, “cultura da cooperação”, no meio educacional tornar-se-á 

cultura da competição, que, além de confirmar ainda mais as diferenças de classe, raça e 

gênero, criará outras formas de rotular negativamente, com o nome de diversidade. E as 

necessidades dos alunos a serem atendidas, poderão passar a ser substituídas por certas 

performances que irão compor o tipo de homem idealizado pela Filosofia Neoliberal, 

“articulando a educação com as demandas econômicas, sociais, políticas [...] de modo a 

romper com o isolamento das ações educacionais [...] pelos compromissos de um Estado, pela 

própria globalização e pela força do ideário neoliberal, a se tornar um ‘Estado competitivo’” 

(FREITAS, 2005, p. 93-96). 
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3.4 O PROCESSO AVALIATIVO INSTITUCIONAL DE DESEMPENHO DO SISTEMA 

DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 2001 A 2005 

A descentralização, pelo objetivo da reorganização do Estado, chegou ao governo de 

Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1998, como estratégia de produzir uma gestão 

eficiente, para que organismos públicos, com esta, pudessem desenvolver uma capacidade 

gerencial de qualidade para o acesso, progresso e sucesso do aluno. 

Com essa mesma orientação, chegou o II Projeto de Educação Básica para o Nordeste, 

no qual definia, entre outras coisas, uma reforma gerencial das Secretarias de Educação dos 

Estados e a adoção de um sistema de avaliação, como condição básica para o consentimento 

de empréstimos (CABRAL NETO 2000). 

A escola, ao exercer a descentralização, assumiu uma supercarga burocrática, relativa 

ao planejamento de compras de material didático, de expediente, de alimentação, cursos de 

qualificação de professor, sua manutenção física, prestação de contas dos gastos, 

desenvolvimento e conclusão dos projetos enviados pelo MEC, mas deixando-a quase sem 

tempo às atividades de acompanhamento e orientação do processo de ensino-aprendizagem. 

Se observarmos melhor, o que houve foi uma desconcentração, segundo Cabral Neto (2000), 

e que concordamos, pois as tarefas foram repassadas a outras unidades nacionais; porém o 

poder continua central, visto que a escola pode usar o seu recurso; mas dentro do que é 

definido pelo Estado, pode preparar a sua Proposta Curricular, embora seguindo as Diretrizes 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

A reforma das Secretarias de Educação foi determinante como lugar de reprodução das 

reformas neoliberais. Assim foi feito na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 

Teresina-PI, que recebeu toda uma orientação, do FUNDESCOLA (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Escola) para a implantação do Projeto Político Estratégico, adequando a 

educação ao funcionamento de uma empresa, sob a orientação da Administração Pública. Isso 

foi muito bem construído e incorporado pela linguagem dos profissionais da educação, como, 

por exemplo, podemos constatar na fala da professora entrevistada: 

A escola que acompanho é uma escola modelo, uma agência digna de credibilidade 
(Jasmim, Técnica da Secretaria de Educação).   

Esse Plano Político Estratégico é tido como “um processo gerencial desenvolvido pela 

Secretaria e coordenado pela liderança, para o alcance de uma situação desejada, da maneira 

mais eficiente e eficaz, com melhor concentração de esforços e recursos” (XAVIER, 2001, p. 

9), para assegurar ao aluno o acesso, permanência e sucesso no processo ensino-
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aprendizagem. Notamos a presença das mesmas idéias defendidas pela lógica neoliberal da 

descentralização, da economicidade e conseqüentemente da responsabilização. 

Em Teresina, este plano teve início em 2001, e mobilizou, para sua implantação e 

desenvolvimento, pessoas especializadas vindas do MEC, no mesmo ano em que teve inicio a 

Avaliação Institucional de Desempenho.  

Concordamos e acrescentamos que, além de passar a idéia de economia de recursos e 

um efeito de qualidade, nos transportam ao tecnicismo da década de 1970, com muito mais 

sofisticação e qualidade, porque, em vez de habilidades mecânicas, são requisitadas 

competências intelectuais que abrem os horizontes de um aprender individual constante e 

pronto a ser adaptado às exigências do momento, posto que, segundo Delors (2003, p. 89), a 

educação “deve transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber-

fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do 

futuro”.  

Todavia não é com técnicas definidas que se conseguirá uma habilidade cognitiva, 

pois se trata da aprendizagem que envolve uma relação de troca entre dois indivíduos, 

estimulando a reestruturação do pensamento, por meio da ação-reflexão-ação do professor 

sobre a produção do aluno.  A aprendizagem é um processo de tentativas e não de resultados 

rápidos, podendo, mediante o tipo de intervenção e da atuação daquele que aprende, levar 

tempo para realizar-se ou não. 

O objetivo estratégico que deu origem a Avaliação Institucional de Desempenho 

correspondeu ao fortalecimento da escola, tendo por estratégia implantar o sistema formal de 

acompanhamento pedagógico da escola e por meta ampliar a avaliação Institucional de 

rendimento de uma série (4ª) para três séries (2ª, 4ª e 5ª), e a freqüência de anual para 

trimestral, em 80 (oitenta) das 152 (cento e cinqüenta e duas) escolas da rede, mas visando o 

desempenho; como também implementar a sistemática de monitoramento bimestral do 

rendimento escolar.  

Durante a execução do monitoramento seriam feitos relatórios semestrais, através do 

preenchimento de uma ficha para cada escola, a qual seria discutida em conjunto com todos 

os técnicos envolvidos. Isso foi praticado, inicialmente, com muita atenção e resolução, mas 

depois diminuiu a freqüência dos atendimentos, devido ao volume de projetos que a equipe 

monitorava (Se liga Brasil, Alfa e Beto e a Rede Vencer, todos de alfabetização). Acrescente-

se também o acompanhamento de questões administrativas, provocando um esvaziamento das 

ações da equipe. Sob este aspecto, a escola sentiu a ausência do momento coletivo sobre a 

prática, sobre as dificuldades e avanços da aprendizagem dos alunos, para encaminhamentos 
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de soluções, estratégias de ação pedagógica, e isto foi colocado pelos professores e diretores 

nas entrevistas, conforme podemos constatar, através da fala deste diretor.  

No projeto inicial, depois dos dados analisados, a equipe da Secretaria 
levava-os até a escola para ser discutido com toda equipe escolar, foi indo e 
hoje os resultados saem e não se senta mais para discuti-los (Cactos, diretor 
da escola A). 

A avaliação institucional de desempenho, como projeto coletivo, deve ser realizada e 

mantida todas as suas fases, pois o “trabalho coletivo exige um aprendizado por parte de todos 

[...] e a decisão do que se vai fazer (ou não) deve ser coletiva, pois quando decidem assumem” 

(VASCONCELOS, 2003, p.191-192). Principalmente esta que estimula e desenvolve por 

meio da conversa, entre escola e Secretaria, a reflexão dos pontos fracos da escola e dos 

alunos, estimulando a seleção de alternativas de solução e a busca de experiência a todos os 

participantes. O enfraquecimento desta interação pode provocar um retorno ao processo 

avaliativo tradicional, sem reflexão, sem reestruturação de ações. 

O processo avaliativo externo das escolas da rede Municipal de Teresina vinha 

acontecendo desde 1995, como avaliação de rendimento, no final do ano; e, a partir de 2001, 

passou a ser realizado, também, para acompanhar o desempenho das escolas quanto à 

aprendizagem, trimestralmente, durante o ano letivo. Essa freqüência trimestral da avaliação 

diminuiu devido às condições financeira e administrativa da Secretaria. 

De 1995 até 1997, a avaliação Institucional aconteceu por realização de um projeto 

Intermunicipal da União Nacional de Dirigentes Municipais da Educação-UNDINE, “A 

Qualidade na Educação Básica e Avaliação de Rede”. Recebeu apoio financeiro do Ministério 

da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional-FNDE. Teve a 

participação de quase todas as capitais dos Estados nordestinos e algumas cidades do 

Nordeste. O objetivo foi encontrar alternativa para melhorar o ensino no País. Foi coordenado 

pelo Núcleo de Avaliação e Pesquisa Educacional (NAPE) da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

Esta avaliação acontecia sempre no final do ano, através de um instrumento de teste 

objetivo de Língua Portuguesa e Matemática para os alunos da 4ª e 5ª série. Os professores 

recebiam um questionário com informações sobre sexo, idade, nível de escolaridade, 

treinamento, metodologia entre outras coisas. 

Em 1997, 1998 e 2000 a SEMEC se responsabilizou por essa avaliação, isto é, aplicar 

e corrigir o instrumento, mas, ainda, apoiada pelo NAPE e pelo FNDE. 
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Os resultados eram divulgados pela mídia e fixados em cartazes nas escolas com sua 

classificação. Nesse período, não havia um acompanhamento da Secretaria quanto a essa 

avaliação, era mais uma forma de dar satisfação à sociedade sobre o que a escola estava 

fazendo, servia de especulação e algumas ações. Contudo, era percebida a ausência de uma 

reflexão.  

Todo final de ano, próximo do período de matrícula, era aquela movimentação para 

ver o resultado das escolas, provocando sanções subjetivas.  

Através das fichas de rendimento das turmas, dos relatórios de notas bimestrais das 

escolas e dos relatórios produzidos pelo Departamento de Controle de Dados Estatísticos-

DCDE, foi detectado e confirmado o problema de alto índice de reprovação e repetência do 

Sistema Municipal de Educação. Isso só veio reforçar o resultado da educação nos países da 

América Latina, tema das várias conferências mundiais e determinações internacionais.  

O motivo atribuído para o problema foi a falta de uma prática reflexiva em torno dos 

resultados da aprendizagem, o desconhecimento, dos pontos críticos e dos avanços do 

desempenho dos alunos, nos planejamentos, e a inexistência de um acompanhamento 

sistematizado da aprendizagem. 

Toda essa problemática fez com que o Secretário de Educação, à época, Kleber 

Montezuma Fagundes dos Santos, tomasse a iniciativa de criar, em 2001, um Núcleo 

Permanente de Avaliação com os seguintes objetivos e atividades: 

Objetivo Geral – implementar a política de avaliação educacional na rede pública 
municipal de ensino. 

Objetivos Específicos: 

- Criar uma cultura de avaliação voltada para o êxito do aluno; 

- Realizar avaliações periódicas e sistemáticas da rede e das escolas da rede 
municipal de ensino; 

- Desenvolver os indicadores de qualidade da escola e dos serviços prestados pela 
Secretaria; 

- Oferecer à SEMEC e instituições escolares informações que lhes permitam 
formular programas de melhoria da qualidade do ensino; 

- Redimensionar o sistema de avaliação da aprendizagem da rede municipal de 
ensino; 

- Preparar professores na elaboração de instrumentos de avaliação da aprendizagem; 

- Montar instrumentos de avaliação válidos e fidedignos para serem aplicados nas 
escolas; 

- Analisar resultados de avaliação da aprendizagem como feedback para melhoria do 
ensino.   

Atividades: 

- Definição de políticas de avaliação; 
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- Construção de instrumentos de avaliação (para a rede de ensino municipal); 

- Coleta de informações para subsidiar os diversos setores da rede; 

- Análise dos dados coletados para produzir decisão de intervenção pedagógica e 
administrativa na rede; 

- Oferecer sugestões de estratégias para melhoria da qualidade do ensino; 

- Atualização permanente da equipe sobre teorias e práticas de avaliação educacional 
(BOAKARI, 2002, p. 6-7).  

O Secretário de Educação convidou a doutora em avaliação, Maria Salete Linhares 

Boakari, da Universidade Federal do Piauí-UFPI, para ser assessora do processo avaliativo. E, 

para compor a equipe titular do Núcleo de Avaliação, convidou uma especialista em 

Avaliação Educacional, e uma mestra em avaliação da aprendizagem. 

O princípio maior dessa ação avaliativa foi buscar o máximo de envolvimento das 

pessoas avaliadas: diretores, pedagogos, professores e alunos para legitimação dos resultados, 

contribuindo, assim, para uma ação consciente e efetiva das partes envolvidas e uma melhor 

qualidade do processo ensino-aprendizagem.  

Neste mesmo ano, 2001, foi implantada a Avaliação Institucional de Desempenho, 

com o objetivo de melhorar o resultado do final do ano e consolidar uma cultura avaliativa na 

Rede Municipal de Ensino. Seriam trabalhadas as turmas de 2ª etapa do 1º e 2º blocos (2ª e 4ª 

série) e 5ª série, em 44 (quarenta e quatro) escolas que apresentavam maior quantidade de 

projetos em execução, e 13.000 (treze mil) alunos da Rede Municipal de Educação. Este 

grupo foi denominado de grupo “ONDA”. Não chegou a ser uma sigla, mas era para 

representar o crescimento do grupo no decorrer dos anos vindouros. 

Ainda em 2001, as avaliações aconteceram bimestralmente, observando-se as 

características de desempenho. A partir de 2002, aconteceu trimestralmente e participaram as 

escolas que executavam o PDE (Projeto Dinheiro na Escola); entretanto, posteriormente, as 

condições da Secretaria não permitiram envolver todas as escolas com PDE. 

Era uma experiência inédita para nós, professores da rede municipal de educação. De 

início, o instrumento avaliativo de Matemática e Português foi construído, literalmente, pelas 

escolas da rede; isto é, cada uma mandava o seu planejamento e cinco questões de cada 

disciplina a ser avaliada, formando um banco de questões, para, daí, selecionar as da prova, 

pelo critério de qualidade na elaboração dos itens e dos conteúdos mais comuns.  

Ao sair o resultado da avaliação, fazia-se uma reunião com os diretores e pedagogos 

das escolas, quando eram apresentadas as questões mais e menos acertadas e fornecido o 

relatório para ser apresentado, em reunião, aos pais, e discutidos com os professores, a fim de 

uma reorganização da prática.  
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No início do processo avaliativo institucional, não havia nenhuma classificação, só se 

discutia a questão dos erros e acertos; em seguida, as escolas eram apresentadas em ordem de 

quem acertou mais e quem acertou menos, ou melhor, uma classificação quanto aos acertos. 

Nesse momento instalava-se a competição, dando forma à ansiedade. 

No decorrer desse processo avaliativo, foram realizadas modificações nos moldes e 

formas de aplicação da Avaliação Institucional, pela realização paralela do processo de meta 

avaliação, realizado apenas pelos técnicos, como também pelo direcionamento da política 

nacional de educação.  
A primeira e grande modificação, respaldada pelas estratégias da política educacional 

dos anos 1990 e pela influência dos organismos internacionais, ocorreu quando o secretário 

Municipal de Educação resolveu dar um incentivo maior à participação, e, conseqüentemente, 

iria melhorar os resultados das escolas. Foi, então, criada a Gratificação de Desempenho 

Escolar, por meio da Lei nº 3.089, de 18 de abril de 2002 (Anexo A), que instituiu o Ranking 

Escolar, regulamentado pelo decreto nº 5152, de 08 de maio de 2002 (Anexo B).  

A consecução do ranking pelas escolas, ou melhor, pelos educadores dependia de 

quatro indicadores com seus respectivos pesos: avaliação externa de desempenho acadêmico, 

peso 35; taxa de aprovação, peso 30; taxa de evasão peso 20 e taxa de distorção idade-série 

peso 15.  

Por conseguinte, em 06 de agosto de 2004, foi criada outra lei para a Gratificação de 

Desempenho Escolar, Lei nº 3.336 (Anexo B) que dava uma nova redação ao § 3º, do art. 1º, 

da Lei nº 3.089, de 18 de abril de 2002. Modificava os pesos dos indicadores, ficando da 

seguinte forma Aprovação, peso 30, avaliação externa de desempenho acadêmico, peso30, 

distorção idade-série, peso 20, evasão, peso 20. 
Calcular-se-iam, primeiro, as taxas de evasão, distorção idade-série, aprovação da 

escola no respectivo ano, e o resultado da avaliação externa nas duas disciplinas avaliadas. De 

posse das taxas, estimar-se-ia cada indicador, por meio da média ponderada com o uso dos 

respectivos pesos. A pontuação do ranking seria a soma dos quatro indicadores, que definiria 

a classificação final, conforme Decreto n. 5.152/02, da seguinte forma: 

- Classe A – pontos igual ou superior a 80; 
- Classe B – pontos igual ou superior a 70 e inferior a 80; 
- Classe C – pontos igual ou superior a 60 e inferior a 70; 
- Classe D – pontos igual ou superior a 50 e inferior a 60; 
- Classe E – pontuação inferior a 50 pontos.  

Com respeito à Gratificação de Desempenho Escolar, as classes D e E, como todos os 

funcionários da Educação Municipal, recebiam a gratificação assegurada pelo MEC, com 
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recursos do FUNDEF e continuaram a receber; não houve alteração. Porém as primeiras 

classes, A, B e C, receberam um valor mais significativo. 

No Gráfico 1, demonstramos uma situação, colocada no Jornal Educador (SEMEC, 

2002), que teve o objetivo de deixar todos os funcionários na Rede Municipal de Educação a 

par dos acontecimentos educacionais do município. Apresenta o salário de um professor com 

contrato de trabalho de 40h semanais e com Licenciatura Plena (nível superior) nas primeiras 

classes do ranking, em comparação com o salário das professoras do Sistema Estadual de 

Educação, mas também em comparação com o vencimento fixo de um professor da 

Universidade Estadual e da Universidade Federal, a fim de despertar uma posição 

significativa e até desejada, entre os diversos salários percebidos pelos educadores do Estado 

do Piauí.  

 

Gráfico 1 – Salário de um professor com contrato de trabalho de 40h semanais e com 
licenciatura plena nas primeiras classes de ranking escolar. 

Com base, então, nas adaptações realizadas, o processo avaliativo institucional da 

Secretaria de Educação de Teresina-PI compreendeu, além da avaliação institucional de 

rendimento e desempenho, a avaliação institucional diagnóstica. Saliente-se que tanto a 

avaliação diagnóstica como a de desempenho era um meio de chegar ao Ranking Escolar; e, 

aqui, enfocamos a de desempenho, por seu caráter formativo, podendo influir mais 

incisivamente na prática avaliativa do professor. 

Sintetizando todo o processo avaliativo institucional municipal, de 1995 a 2005, 

aconteceu a avaliação institucional de rendimento no final do ano, 1995 a 2000. No ano 
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seguinte, passou a ser realizada a avaliação de Desempenho bimestral, juntamente com a de 

rendimento, no final do ano, em 2001. Em 2002, aconteceu uma avaliação diagnóstica para a 

1ª etapa do 1º bloco (1ª série), três avaliações de desempenho e uma avaliação final de 

rendimento, sendo que a avaliação diagnóstica foi semi-estruturada; isto é, a Secretaria 

elaborou o instrumento e o pedagogo aplicou, corrigiu, organizou os dados e analisou os 

resultados, seguindo as orientações da Secretaria. 

A partir de 2003, paralelamente a esta avaliação diagnóstica, para a 1ª etapa do 1º 

bloco (1ª série), foi sugerido este mesmo tipo de avaliação para todas as séries, totalmente 

feita pela escola, com o objetivo de começar o ano avaliando. Essa idéia não teve 

continuidade. Acreditamos que, da mesma forma que o aluno cansa de fazer avaliação, o 

sistema também pode se desgastar, pois o envolvimento em todo o processo avaliativo exigia 

muito da escola. Assinale-se que não é a quantidade que expressa qualidade, mas a maneira de 

trabalhar as informações colhidas no instrumento realizado. Neste mesmo ano, aconteceram 

mais duas avaliações de Desempenho e uma de rendimento final. Em 2004, houve uma 

avaliação diagnóstica, uma avaliação de desempenho e uma de rendimento final. Em 2005, 

não houve avaliação de desempenho, devido a problemas de licitação com a empresa que iria 

reproduzir as provas, organizar e emitir relatórios do processo.  

O relato nos mostra que a quantidade de avaliações de desempenho foi diminuindo 

com o tempo, pelo fato de acumular muitos dados que ficavam ociosos, além de produzir alto 

custo financeiro. 

Destaque-se que a avaliação Institucional de Desempenho vivenciou 10 etapas:  

1ª SENSIBILIZAÇÃO – para informar e envolver as escolas participantes por meio de 

reunião com pedagogos e diretores das escolas, envio de cartas aos professores das 

turmas a serem avaliadas; distribuição de folder informativo, circulares às escolas 

sobre a aplicação das provas (Anexo C) e divulgação nos meios de comunicação de 

circulação interna e externa à Secretaria. 

2ª COLETA DE DADOS – constitui-se da aplicação de testes padronizados para 

definir o planejamento das questões da prova. 

3ª PRÉ-TESTE – os itens selecionados são pré-testados em escolas da rede que não 

pertencem ao universo avaliado. 
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4ª PREPARO DO TESTE DEFINITIVO – é o teste padronizado, constituído de itens 

objetivos de múltipla escolha e respostas curtas, impresso e apresentado em forma de 

caderno, contendo 21 itens entre Português e Matemática e uma questão de produção 

de texto, para o 1º bloco, e 40 itens entre as duas disciplinas avaliadas, e uma questão 

de produção de texto, para o 2º bloco e a 5ª série (Anexo D). 

5ª SELEÇÃO E TREINAMENTO DE APLICADORES E COORDENADORES DE 

GRUPO DE APLICAÇÃO – são selecionados universitários dos cursos de 

licenciaturas e treinados conforme os objetivos da avaliação, da metodologia, da 

aplicação, da orientação do preenchimento dos formulários de registro sobre a 

avaliação realizada, sua postura ética e a seriedade do compromisso com o trabalho a 

ser feito. Tudo isso no manual de aplicadores (Anexo E). 

6ª APLICAÇÃO DOS TESTES – segue procedimentos padronizados que garantam 

iguais condições de respostas: utilização de aplicadores externos (universitários 

treinados), delimitação do tempo mínimo para resposta, sigilo do instrumento de 

avaliação. Ocorre em um único dia (manhã e tarde). Participam dessa atividade: 

técnicos da SEMEC para organização geral, pedagogos e diretores para apoio e 

viabilização do trabalho nas escolas e da tarefa dos aplicadores e coordenadores de 

grupo. 

 7ª CORREÇÃO DOS TESTES – inicialmente, se fez a correção, através de ficha de 

correção. Depois aconteceu eletronicamente, por meio de cartões com leitura ótica 

para os itens objetivos de escolha múltipla, da 2ª etapa do 2º bloco e da 5ª série, e com 

correção manual para os testes do 1º bloco e para a produção de texto (Língua 

Portuguesa). O trabalho manual de correção é realizado por estagiários, alunos dos 

cursos de Pedagogia, do normal superior e de letras, a partir do 4º bloco em diante. E 

para correção da produção de texto da 2ª etapa do 2º bloco e da 5ª série, alunos do 

curso de letras do 7º bloco em diante. 

8ª ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS – após as devidas correções, os 

dados são tratados e organizados em forma de relatórios, apresentando resultados 

gerais e específicos. No início, os dados apresentavam-se mais gerais e quantitativos. 

A partir de 2002, os relatórios passaram de um caráter quantitativo para mais 

descritivos, dizendo quantos acertaram uma questão e até quem acertou. A aplicação e 

emissão de relatórios foram terceirizadas. Os relatórios produzidos são: - geral, por 
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série, disciplina; geral, por escola, série, disciplina, nota; geral, por turma disciplina, 

nota; percentual de acerto geral da rede por questão, habilidade, categoria de conteúdo 

em cada série e disciplina; percentual de acerto por questão, habilidade, categoria de 

conteúdo em cada turma e por disciplina; percentual de marcação das questões por 

série; percentual geral de acerto por questão, série e disciplina; mapa por habilidade, 

disciplina, turma, aluno. No Anexo G apresentamos o Relatório de Percentual de 

acertos por questão, por série, sexo e disciplina. 

9ª DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – obedece a uma sistemática de 

apresentação. Em 2001, acontecia em três momentos: primeiramente os resultados 

eram passados para os diretores e pedagogos de uma forma ampla para a apresentação 

e discussão dos dados, segundo os objetivos, a sistemática e os problemas relativos à 

execução do instrumento e correção dos testes. 

Um segundo momento para a mídia e um terceiro para cada comunidade escolar. O 

pedagogo seria responsável pela comunicação dos dados à escola, mas só depois de ter uma 

entrevista com os técnicos da SEMEC, para uma conversa e discussão mais detalhada sobre 

os dados. Isso não deu certo, então foram convocados diretores e pedagogos para receberem 

os resultados em entrevista na SEMEC e levarem às escolas para serem trabalhados.Também 

não deu certo. Desta forma, os técnicos passaram a ir às escolas, e, juntamente com os 

pedagogos, a divulgar e orientar os professores sobre como utilizar os dados de cada sala de 

aula; a partir daí, os pedagogos ficavam responsáveis por continuar o trabalho com o 

professor, nos horários pedagógicos individuais e por acompanhar a realização, em sala de 

aula, do que foi combinado. 

Por existência ainda de lacunas neste método, foi criada a equipe de superintendentes 

das escolas, objetivando monitorá-las em suas dificuldades, servindo como ligação à SEMEC, 

para tentar solucionar os problemas da escola, principalmente os de rendimento. Desta forma, 

ao detectar uma turma com notas baixas, conversaria com o professor, e, se fosse o caso, 

pediria ajuda ao pedagogo e ao diretor. Esta atitude veio coincidir claramente com toda a 

orientação do Banco Mundial e materializada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental quanto à supervisão e monitoramento da educação. 

Destaque-se que, nos dias atuais, está sendo feita uma divulgação dos resultados e 

discussão de prioridades em encontros de outros programas, como, por exemplo, nos 

encontros da formação continuada.  
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10ª META AVALIAÇÃO – é a avaliação da avaliação. Comumente era feita de modo 

informal, no final de cada avaliação, com os técnicos da SEMEC, destacando os erros 

e acertos, selecionando ou modificando ações. No final do ano de 2004, aconteceu 

formalmente, envolvendo técnicos, pedagogos, diretores e representantes dos 

professores. Foi usada uma escala de nota de zero a cinco à notação de afirmações 

sobre o processo avaliativo institucional a serem quantificadas pelo grupo.  

Completando esta descrição, não obstante o Sistema Avaliativo Institucional da Rede 

Municipal de Teresina-PI está atuando desde 2001, a partir de 2007, mudarão os indicadores 

determinantes do ranking, como também o tipo de recompensa pelo trabalho realizado, que 

explicaremos a seguir.  

Durante as entrevistas realizadas ou mesmo em nossa vivência como pedagoga do 

Sistema Municipal de Educação, tornou-se habitual ouvir dos educadores suas expectativas 

acerca do processo avaliativo institucional. Primeiro, sobre haver uma reformulação ou 

mesmo a retirada de alguns indicadores, pois os que estavam não condiziam com a realidade 

de muitas escolas; segundo, que a gratificação não ficasse restrita apenas aos professores de 1ª 

a 8ª série do diurno, mas ampliada para todos os demais funcionários ou mesmo que acabasse 

a classificação das escolas e se passasse a focar apenas os resultados da aprendizagem. Como 

que atendendo em parte a essas críticas, em 19 de maio de 2006 foi revogada a lei anterior que 

instituiu a Gratificação de Desempenho Escolar sobre a qual fizemos o presente trabalho e foi 

instituída a Premiação de Desempenho Escolar (Anexo F). 

Antes era gratificação; a partir de 2007, será a premiação. A diferença é que não mais 

será o professor quem receberá o dinheiro, mas a própria escola, de uma só vez, como prêmio. 

Entrarão novamente quatro indicadores para compor o resultado final por meio da média 

ponderada: 

- Avaliação externa de desempenho acadêmico - peso 35. 

- Percentual de alunos acima da nota mínima na avaliação – peso 30. 

- Taxa de evasão – peso 20. 

- Incremento sobre a pontuação do ano anterior – peso 15. 

E, a partir da média de cada escola, a classificação será organizada da seguinte forma: 

- Escola classe A - que obtiver pontuação igual ou superior a 80(oitenta). 

- Escola classe B - que obtiver pontuação igual ou superior a 70 (setenta) e menor que 

80 (oitenta). 
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- Escola classe C - que obtiver pontuação igual ou superior a 60 (sessenta) e menor 

que 70 (setenta). 

- Escola classe D - que obtiver pontuação igual ou superior a 50 (cinqüenta) e menor 

que 60 (sessenta). 

- Escola classe E – pontuação inferior a 50 (cinqüenta) (Teresina-PI Lei nº 3.514/06). 

Podemos ver que nesta nova lei os indicadores mudaram um pouco, versando apenas 

sobre rendimento dos alunos e evasão; ou melhor, produtividade e permanência do aluno na 

escola para que se efetive a universalização do ensino e não haja desperdício de recursos. E se 

analisarmos a prioridade na escolha dos indicadores, notaremos que a defasagem idade-série 

foi retirada, que a evasão permaneceu e o rendimento está limitado ao resultado do 

desempenho acadêmico do aluno na avaliação externa, excluindo a vivência escolar do aluno, 

através da aprovação, e transformando-se em algo totalmente externo, para o qual deverá 

haver toda uma preparação especial.  

Quanto a ser premiação e não gratificação, apenas mudou para onde e quem irá 

fornecer o dinheiro. Passará das mãos do professor às mãos da escola, em um só montante, de 

uma única vez, com determinações em que gastar. A partir de agosto de 2007, a premiação 

será oriunda do Tesouro Municipal, pois esgotará o prazo estipulado para o funcionamento do 

FUNDEF e será esperado o FUNDEB, para novamente financiar esse incentivo ao trabalho 

pedagógico.  

É interessante perceber que antes eram todos os professores de 1ª a 8ª série do diurno, 

em pleno exercício, quem recebiam, mensalmente, a gratificação. Afinal, passará a ser 

efetivada em um único pagamento às escolas que estiverem na classe A, B e C; isto é, 

R$10.000,00 para a classe A; R$5.000,00 para a classe B; e R$2.500,00 para a classe C, o que 

corresponde a uma redução de recursos e, portanto, uma economia. No entanto, a 

classificação continuará sendo feita e a pressão, como diz o professor, permanecerá igual ou 

maior sobre os professores e alunos para que o rendimento seja sempre melhor. 

Acreditamos, no entanto, que o dinheiro indo para a escola passe a ser mais 

conveniente, pois não irá provocar uma corrida dos professores às escolas de classe melhores, 

de melhor ranking. O processo educacional poderá ganhar maior significação, pois o foco 

agora é a escola, é ela que ganhará o prêmio e será nela investido o recurso. Contudo, esta 

escola continuará sendo exposta ao julgamento externo, e às respectivas classes, produto da 

classificação que estabelece um status aos profissionais e seus alunos dentro e fora do próprio 

sistema. 
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Outro aspecto a ser frisado é que os professores irão perder a gratificação que já estava 

incorporada em seu orçamento, podendo criar um descontentamento e um desinteresse, se não 

houver uma conscientização e uma forma de contornar toda a situação. Mas é só vendo o 

desenrolar dos fatos que poderemos confirmar ou mudar nossas análises. 

Toda essa articulação avaliativa deixa claro, conforme mencionamos anteriormente, o 

desejo de cristalizar a cultura avaliativa na escola; entretanto, poderá acontecer o contrário, ou 

seja, o desgaste de sua capacidade avaliativa. Isto porque (SALINA, 2004) o ato de avaliar é 

uma tarefa artística, um ato criativo e inteligente que se inspira nos pontos importantes de sua 

teoria de mundo para produzir a sua arte. O envolvimento da escola em um instrumento 

avaliativo subseqüente a outro, vai exigir do sujeito disposição física e comprometimento com 

o ato de avaliar para a produção de um julgamento de valor, sempre de qualidade e no tempo 

certo. Não é uma operação simples, por isso não pode ser sobrecarregada. 

Ao acontecer, paralelamente, o processo avaliativo institucional de desempenho e o 

processo avaliativo da aprendizagem, toda uma gama de individualidades aflora nas 

interações do contexto escolar, sob a influência de um contexto macro, que se materializa nos 

sentidos e sentimentos verbalizados dos sujeitos e configurados em suas atitudes.  

Foram esses sentidos e sentimentos que percebemos durante a construção dos dados da 

pesquisa. Descartamos a sua singularidade e adotamos a sua simultaneidade entre o 

cruzamento das informações e constatações nos diversos procedimentos de pesquisa. 

Nomeamos esses pontos comuns de unidades temáticas, que permitem o desdobramento em 

subunidades. Não sabemos se podemos chamar o que praticamos de uma metodologia de 

análise de dados, pois não assumimos nenhuma especificamente. Todavia resolvemos 

articular nesse sentido.  

O ato de avaliar é difícil e torna-se mais difícil dentro dessa trama político-econômica 

que envolve a educação. Desta maneira, questionamos como será que o Sistema de Avaliação 

Institucional de Desempenho de Teresina é apresentado por seus atores por meio de suas 

ações e compreensão? 

Objetivando uma melhor compreensão da delimitação e desenvolvimento do nosso 

estudo, usamos um quadro em que apresentamos a primeira pergunta norteadora da pesquisa e 

o seu desdobramento quanto aos procedimentos de pesquisa, a unidade temática construída e 

suas respectivas subunidades, descortinando o sentido do processo de avaliação Institucional 

de Desempenho, construído por meio da análise dos dados.  
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Quadro 7 – Representativo da Pesquisa para a 1ª pergunta norteadora. 
Fonte: Pesquisa direta da autora. Teresina-PI, 2005. 

Respondendo à primeira questão norteadora, localizada no Quadro 7, a avaliação 

institucional constitui, metaforicamente, um instrumento de controle e regulador, todavia com 

mais evidências de controle do que regulação.  

Assim consideramos porque essa política avaliativa se define bem mais como um 

modelo de gestão do que, propriamente, uma prática pedagógica. Como modelo para uma 

gestão produtiva, o fato de controlar é mais objetivado por produzir resultados mais rápidos. 

Enquanto que regular se identifica com a prática pedagógica, que implica em envolvimento, 

construção e, portanto, um processo com resultados mais demorados e, por isso, menos 

utilizado.  

O processo implica em controle quando a Secretaria de Educação Municipal, o seu 

lugar central e fora da escola, emana os procedimentos avaliativos, normas; determina os 

indicadores, o monitoramento do processo, pois deseja mostrar resultados positivos ao poder 

superior aos quais estão ligados. 
No entanto, ao tempo em que a Secretaria de Educação Municipal adota os 

procedimentos supracitados para controlar o processo, obtivemos o seguinte depoimento: 

No projeto inicial, depois dos dados analisados, a equipe da Secretaria levava-os até 
a escola para serem discutidos, hoje sai o resultado e não se senta mais para discuti-
lo (Cactos, diretor da escola A). 

Percebemos, então, não o controle, mas a ação reguladora sobre os dados, 

mergulhando, juntamente com a equipe da escola, na reflexão sobre a lógica do aluno a fim de 

ajudá-lo, o que permite compreender e guiar as operações e interações que aperfeiçoam a 

aprendizagem (PERRENOUD, 1999); e, neste envolvimento, tentar ver onde pode interferir, 

intervir para melhorar rendimento da aprendizagem.  
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Isso acontece porque, não obstante o desejo de controlar, a Secretaria de Educação 

assume a responsabilidade com a prática pedagógica do professor. Mas o que se nos afigura é 

que a tendência do envolvimento burocrático é muito maior do que um envolvimento prático, 

até porque a nossa própria história educacional está muito mais construída em uma 

perspectiva de burocratização do que em uma ação mais prática e refletida. O resultado é o 

enfraquecimento do pensar junto à escola sobre como o aluno respondeu o instrumento 

avaliativo e como se poderia ajudá-lo. 

Desta forma, toda a discussão sobre o rendimento do aluno ficou restrita, na maioria 

das vezes, ao diretor, pedagogo e professores, produzindo encaminhamentos pedagógicos ou 

mesmo decisões de fazer o aluno não faltar à aula, indo buscá-lo em sua casa (pelo vigia) ou 

levando-o a responder sua tarefa de casa na sala de aula ou convidando os pais para uma 

conversar na escola. Conforme aconteceu na escola A. 

Na escola D, a ação de levar o aluno a concluir sua tarefa de casa era iniciada, mas não 

concluída, devido à indisciplina destes alunos. Quanto a buscar o aluno em casa, não dava 

para realizar tal feito, em razão da distância em que estes moravam. Em relação a 

encaminhamentos pedagógicos, não os presenciamos, pois, nos horários pedagógicos em que 

pudemos observar, a pedagoga não esteve presente devido a outras ocupações. 

A mudança de postura da Secretaria, de menos reguladora para mais controladora, é 

percebida quando a técnica Rosa faz a seguinte colocação: 

A equipe da escola tem condições de pesquisar sozinha, de descobrir quais 
atividades de Língua Portuguesa que faz desenvolver a coerência dos textos. 

Acreditamos que sua colocação é por achar que houve avanço nas discussões sobre 

avaliação, tanto pela Secretaria como pelas escolas durante a análise dos instrumentos 

avaliativos. No entanto, esse achar é subjetivo e não condiz com o que os professores e 

diretores falaram nas entrevistas, conforme demonstrou o diretor da escola A, anteriormente. 

As situações de ensino-aprendizagem são singulares, e incertas, e só com a troca de idéias 

poderá alimentar o seu processo de aprendizagem profissional por meio de novas 

interiorizações, reestruturando os conhecimentos já existentes.  

Ou ainda por achar que essa discussão é uma tarefa apenas da escola; mas sabemos 

que isto não procede. É compromisso de todos os que fazem a Educação. A Escola – com os 

seus profissionais – tem que pesquisar, para melhor atuar, e a Secretaria não é apenas para 

executar a função supletiva, reproduzindo a relação do Estado com suas outras esferas, tem 

que haver a cooperação, de fato, para haver crescimento. 
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Certamente as discussões que já aconteceram, e toda uma formação continuada em 

processo deram um novo sentido as suas experiências. Todavia “a necessidade de 

regularmente dar notas ou fazer apreciações qualitativas baseadas em uma avaliação 

padronizada favorece uma transposição didática conservadora” (PERRENOUD, 1999, p. 66). 

Então, são importantes esses momentos de troca, de diálogo para plantar o questionamento, a 

dúvida, a busca de entender melhor a sua ação de ensinar e de aprender do aluno e, a partir 

daí, desenvolver-se profissionalmente.  

Atribuímos também, concordando com Perrenoud (1999), que esses momentos, 

sugeridos anteriormente, podem diminuir por falta de uma imagem mais substanciada dos 

mecanismos e dos meios de efetivar a aprendizagem ou mesmo pela sobrecarga burocrática 

do sistema, iniciando regulações e deixando-as inacabadas. Daí reforçarmos a importância 

dessas situações de troca, não deixando, também, a burocracia escolar sufocá-las. 

Todavia a discussão sobre o desenvolvimento da aprendizagem do aluno ainda persiste 

de uma forma ou de outra. Isto é o que configura o sentido formativo da avaliação defendido 

por vários autores através de formas e denominações diferentes, como mostra Hoffmann 

(2001), Afonso (2005), Perrenoud (1999), Luckesi (2005) e outros. 

Da mesma forma que a escola discute os motivos da não aprendizagem dos alunos, 

tentando efetivar a aprendizagem, exerce, também, o sentido de controle, segundo 

constatamos na seguinte fala, colhida na entrevista coletiva dos diretores e pedagogos: 

Quando a gente está trabalhando os conteúdos, as atividades para a avaliação 
externa, primeiro fazemos as revisões, depois ficamos fazendo os tarefões 
com base na avaliação anterior para familiarização do aluno (Violeta, 
pedagoga da escola D). 

Com referência à escola supracitada, neste depoimento, à medida que deixam a sua 

rotina e passam a fazer tarefões com os alunos, a aprendizagem significativa é substituída pelo 

treinamento à avaliação institucional. É como se houvesse dois momentos, um da escola 

trabalhar dentro de sua normalidade e outro de preparar os alunos às avaliações institucionais.  

Esta normalidade, segundo a nossa observação participativa, implicava em trabalhar 

sem explorar a problematização, sem questões abertas, mas com questões diretas que não 

levam a uma maior elaboração mental. Esta prática pode retratar uma resistência à mudança; a 

necessidade de um maior conhecimento sobre o processo de aprendizagem ou ainda uma 

ligação muito forte com o processo avaliativo tradicional. Com isso estão reforçando nos 

alunos que a avaliação é uma situação diferente, em que este se prepara para conseguir algo 
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em troca, a sua nota, sua aprovação. Por isso os alunos da referida escola quando sabiam o dia 

que seria a avaliação institucional faltavam, conforme relato da pedagoga da escola D: 

Quando nós íamos de sala em sala avisando que ia haver avaliação externa, a 
garantia era só de 60% a 70% de freqüência.   

Neste sentido, Vasconcelos (2003, p. 216) afirma:  

[...] sabemos de escolas e educadores que incorporam a tal ponto a preocupação em 
preparar seus alunos para as avaliações externas que abriram mão[...]de um projeto 
pedagógico mais significativo [...]assim, o papel de alienação do vínculo educativo 
mais autêntico, que até então o vestibular vinha exercendo, passa aos poucos a ser 
exercido também pela avaliação sistêmica. 

Se for uma ação que implique treinamento, o que atua, realmente, é a memorização, 

sem provocar uma reformulação do que foi aprendido.  Este “estudo” é fictício, pois tem uma 

intencionalidade enviesada, uma vez que o aluno não se está dirigindo ao objeto para 

compreendê-lo nas suas múltiplas e complexas relações [...]” (VASCONCELOS, 2003, p. 

140), mas normalmente está buscando uma estratégia para a escola receber a aprovação, ou 

seja, uma boa classificação. “Estudar apenas para prova é uma maneira honesta, mas 

simplória, de se tornar capaz de um desempenho de um dia. Isso não constrói competência, 

mas permite iludir [...]” (PERRENOUD, 1999, p.68). 

Certamente, não é um procedimento dos mais acertados, mas a própria situação de 

exposição pública da escola, de classificação, da gratificação está em jogo; e, queiramos ou 

não, é uma forma de melhorar os baixos salários dos tempos neoliberais; o fato de estar na 

classe D há algum tempo, e a falta de um maior embasamento sobre os saberes e práticas de 

como conduzir o processo de aprendizagem transformam-se em um instrumento de pressão 

para tomadas de atitudes desse tipo ou talvez até outras, mencionadas nas entrevistas, mas não 

colocadas declaradamente. 

Com efeito, o caráter formativo dá lugar à prática do exame, como que transpondo o 

contexto de sala de aula para um contexto mais amplo, o da avaliação institucional; isto faz o 

professor vivenciar o mesmo sentimento dos alunos às vésperas de uma prova, isto é, de 

prevenir-se para que consiga sucesso.  

Outra forma de ação que pode se constituir em controle ou em regulação, dependendo 

da forma como é conduzida, foi o que nos declarou a superintendente Jasmim, com relação ao 

trabalho junto às escolas que mostravam um desempenho crítico: 

Nós tínhamos inclusive uma ficha com o que deveríamos observar numa 
aula, eram uns quinze itens, objetivando conhecer a forma de trabalhar 



 78

daquele professor, se realmente preparava o aluno a aquisição de 
determinada habilidade (fala da superintendente Jasmim).  

Esse tipo de acompanhamento precisa ser feito com muita cautela e conquista, para 

que o professor possa sentir-se seguro e passe a confiar na intervenção, substituindo, assim, a 

idéia de controle por uma troca construtiva de sugestões. Em alguns casos, os professores se 

deixavam observar, trocavam idéias com os técnicos da Superintendência, em outros não. Aos 

poucos, esse procedimento foi perdendo a sua força pela mudança de governo e do foco 

político.  

Não existe, portanto, uma situação única, pois o processo avaliativo está entre fazeres 

antagônicos, conjugados em um meio relacional denso, seja na da Secretaria de Educação, 

seja na escola, e com contornos diferentes. No primeiro ambiente, ao mesmo tempo em que 

executa todo o processo, materializa a política neoliberal por meio da institucionalização da 

gratificação de desempenho escolar, que oficializa o ranking, evidencia que acredita no 

processo e estimula a prática da avaliação formativa. No segundo ambiente, percebemos que a 

escola, vivendo sob a influência do ranking, isto é, desenvolve uma boa auto-estima se 

conseguir uma boa posição, dando condições de renovar as energias para definir e buscar o 

que estão precisando. Mas se assume uma baixa colocação, seus participantes ficam 

cabisbaixos, passando a desenvolver emoções que bloqueiam a disponibilidade, a criatividade 

e canalizam energias para que possam encontrar culpados, para não vislumbrar nada de 

positivo, prejudicando, assim o desempenho pedagógico. 

Materializando as palavras supracitadas, podemos comprovar no capítulo seguinte 

dessa Dissertação que as falas das técnicas, do diretor e da pedagoga da escola A convergem à 

avaliação institucional como instrumento regulador da aprendizagem, mostrando a percepção 

das dificuldades do aluno em sua aprendizagem e do professor no processo de ensino. Em 

contrapartida, a diretora e a pedagoga da escola D admitem esta colocação, mas acham que a 

avaliação institucional tem muito mais pontos negativos do que positivos.  

O aluno é uma projeção daquilo que recebe, daquilo que ele consegue 
interagir com o professor [...] a produção do aluno dirá como é a sua prática, 
se trabalha com cartilha, texto discursivo, senso crítico (Bulgari, Técnica da 
SEMEC).  

Esta fala, retirada da entrevista coletiva, veio reforçar o parágrafo anterior, que 

evidencia a avaliação institucional como instrumento regulador da aprendizagem, pois 

“muitos professores críticos sabem que os resultados dos seus alunos têm como função latente 

favorecer uma determinada representação social sobre suas próprias competências 
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profissionais” (AFONSO, 2000, p.90). De fato, isto é inegável, posto que os resultados 

deixam claro o crescimento ou não na aprendizagem. Com referência a isso, presenciamos 

situações de excelente encaminhamento do processo de aprendizagem na escola A, enquanto 

que na escola D havia dificuldade nesse sentido. 

A diferença de posicionamento da escola A para a escola D mostra que as 

subjetividades apresentam sentidos diversos, pois a realidade avaliativa cotidiana da escola é 

interpretada por todos os que fazem o Sistema de Educação Municipal de Teresina-PI, na 

medida em que se tornou um todo coerente por sua institucionalização e prática há vários 

anos. A identidade das subjetividades, segundo Berger e Luckmann (2005, p. 137), “depende 

das relações individuais com os outros significativos [...] é legitimada pela colocação dela no 

contexto de um universo simbólico” dos técnicos, dos diretores, pedagogos e professores das 

escolas A, das escolas D.  

Técnicos, diretores, pedagogos e professores foram socializados, primariamente em 

uma escola onde os profissionais da educação não eram responsabilizados pelos erros; eram 

eles quem apontavam as deficiências e não se viam expostos a julgamento público. Nos dias 

atuais, o contexto socioeconômico e o político neoliberal mundializado condicionam-lhes a 

compreender o novo universo simbólico presente no dia-a-dia; ou seja, fazendo o exercício de 

adequar este fenômeno teórico a sua prática avaliativa. A escola precisa, então, 

responsabilizar-se por sua função de ensinar de forma cada vez mais eficiente e eficaz, mesmo 

tentando ignorar suas limitações físicas, pedagógicas e sociais.  

A experiência de ensinar foi sedimentada em um ambiente sem exposição e tantas 

cobranças; e atualmente eles se vêem levados estrategicamente a fazer sempre mais e melhor, 

ignorando inclusive suas dificuldades. As exigências atuais de exposição pública da escola e 

dos professores para julgamento e escolha da sociedade provocam a competição, desgastam e 

vulnerabilizam a imagem de ambos, provocando ansiedades. 
Os procedimentos de competição não estão arraigados de fato à consciência dos 

profissionais, pois constitui um processo de socialização secundária que pode ser deslocada 

subjetivamente. Foi o que aconteceu no início desta prática avaliativa institucional: uma 

verdadeira rejeição, e, aos poucos, foi tendo mais aceitabilidade, por um lado; e, críticas, por 

outro. Para que essa realidade subjetiva fosse reconstruída, entrou em cena o dispositivo de 

conversa entre Secretaria e escola, entre professores, diretor e pedagogo da escola, entre 

escola e pais. Segundo Berger e Luckmann (1985, p. 202), “o veículo mais importante da 

conservação da realidade é a conversa. Pode-se considerar a vida cotidiana do indivíduo em 
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termos do funcionamento de um aparelho de conversa, que continuamente mantém, modifica 

e reconstrói sua realidade subjetiva”.  

O conjunto de subjetividades formará as memórias. “As memórias estão relacionadas a 

processos de subjetivação bastante complexos” (LEAL; PIMENTEL, 2003, p. 15). Desta 

forma, sob a realidade social e pedagógica do momento em relação a um passado, os 

indivíduos foram formando, de modo singular, as suas subjetividades por meio de conceitos e 

sedimentado-as em suas memórias. O resultado foi a presença de várias subjetividades sobre a 

avaliação institucional de desempenho e que durante o seu desenrolar, as impressões 

recordadas pela memória não tomavam uma posição única, pois sentíamos que os sujeitos 

ampliavam as suas colocações, aderindo a algumas passagens das falas dos outros sujeitos ou 

até concordavam. 

Mediante a sua vivência, eles constroem a sua memória “na recuperação da memória 

por meio da língua, da fala e da escrita, o sujeito conta uma história. Uma história cheia de 

memórias, mas cheia também de revisões, de recuperação, de construções atuais daquilo que 

foi passado” (FAZENDA, 1995, p. 150). 

Eles ficavam atentos, uns aos outros, ao que falavam, com gestos de concordar e 

negar, ficavam pensativos, sorriam. Era como se tudo entrasse no jogo, o que veio antes, a sua 

emocionalidade, as suas percepções, criatividade, interesses, criando o seu relato em forma de 

texto oral original ou reconstruído. 

Conforme a situação de desconforto vivenciada pela escola no processo avaliativo, 

particularmente pela escola D, diretor ou professor recuperava a memória do processo 

avaliativo, por intermédio do filtro da imaginação e da emoção, levando-os a enfocar mais as 

dificuldades provocadas pelo rankeamento: classificação das escolas, formação de baixa auto-

estima de professores e alunos, diferenças salariais, deixando um pouco de lado a construção 

da aprendizagem que também foi identificada como uma preocupação do processo 

vivenciado. 

 Em contrapartida, uns concordavam com tudo e achavam tudo corretíssimo, por sua 

própria condição dentro do processo, como também estranhavam ao ouvir que o sistema de 

avaliação institucional tinha pontos negativos, configurados nos indicadores que compunham 

o ranking.   

Assim a escola A, em razão de sempre ter ficado entre as escolas de melhor 

rendimento, desde 1995, quando acontecia só a avaliação de Rede no final do ano, sem 

gratificação nem ranking, conseguiu um status, uma auto-estima que se transformou em 
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tranqüilidade, segurança, apesar de continuarem se esforçando para fazer um bom trabalho e 

assim manter a classificação conforme declaração do próprio diretor: 

De lá para cá sempre estivemos envolvidos nesse processo avaliativo e 
sempre estivemos entre as melhores (Cactos, diretor da escola A).  

A posição da escola D mostra contrários e reforça o inconformismo, segundo se pode 

perceber no depoimento de Angélica, diretora da escola D: 

 Acho que a avaliação externa tem pontos negativos demais. Primeiro porque 
é feita externamente, ela invade a escola e segundo os critérios que são 
utilizados estão, de certa forma, longe de nossa realidade, porque nós temos, 
historicamente, uma situação que se instalou na escola pública e que não é 
culpa nossa e nem do aluno, é culpa de todo o sistema. 

O modelo gerencial neoliberal lança suas políticas de interesse próprio, colocando 

tudo e todos em um mesmo patamar, sem considerar as realidades. Mas tendo em vista que se 

trata de um processo avaliativo, as escolas de desempenho crítico deveriam ter os resultados 

acolhidos, olhados com mais atenção; além de disponibilizada ajuda para que a aprendizagem 

se confirme democraticamente. Sem essa postura, a escola sente-se prejudicada, como 

acontece com a escola D, que se vê sem saída, e acomoda-se, tentando conviver com a 

realidade, pagando o seu ônus. Ou pode lançar mão de estratégias para melhores posições, 

ficando o aspecto da aprendizagem para segundo plano, conforme dito anteriormente. 

O que se configura é que cada segmento envolvido no processo avaliativo desenvolve 

uma identidade subjetiva; fato que será positivo para aqueles que dirigem ou que ocupam uma 

boa posição no processo. No entanto, os professores, como executores do processo, sentem de 

perto o peso do compromisso, da preocupação, do desgaste de energias; são discretos em suas 

defesas e muito mais contundentes em suas acusações. 
Na subunidade temática da classificação, por exemplo, os técnicos não se colocaram. 

Mas durante a entrevista coletiva, quando se falou no ranking, não foram nem contra nem a 

favor. Olharam-se mutuamente, como que confirmando, pelo olhar e por suas expressões, que 

tudo é reflexo do contexto político-educacional, e que, como técnicos do Sistema, não 

deveriam se posicionar. Esboçavam apenas opiniões sobre o procedimento das escolas no 

processo, isto é, que muitas escolas, por não concordarem com os resultados, transferiam a 

responsabilidade do que acontecia para outras pessoas, para o contexto, ou se vestiam de um 

sentimento de impotência, bloqueando qualquer ação revitalizadora. 
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 É a culpabilização da escola e do professor, posto que, antes, era o aluno o culpado. 

Mas o desenvolvimento da teoria educacional trouxe a compreensão de que a organização e 

execução do processo educacional é papel da escola, do professor. E, em uma atitude radical, 

a força do sistema neoliberal põe a escola como produtora de toda uma situação de 

ineficiência, quando ela é produto desse contexto que se apresenta “aberto”, “livre” para 

aqueles que possuem condições e restrito àqueles que não apresentam e têm, assim, as suas 

capacidades desperdiçadas. 

Essa postura, como que imóvel tomada pela escola, na avaliação institucional e pelo 

aluno na avaliação da aprendizagem, é resultado desse mecanismo de controle, que é a 

classificação, segundo afirmam Esteban (2000) e Perrenoud (1999), mas camuflada por um 

processo justo e legitimado, para a adaptação do sujeito avaliado às exigências do avaliador, 

tolhendo, portanto, a criatividade da escola e do professor, em sua realidade avaliativa para o 

benefício da aprendizagem e do aluno em seu desenvolvimento. 

Quando Papoula, professora da escola D, fala que a finalidade dessa avaliação é 

exclusivamente classificar, percebemos duas coisas: primeiro, uma atitude de revolta pela 

insistência e a ênfase dada à classificação e a exclusão total dos pontos positivos. Foi um 

momento de desabafo pela permanência de sua escola na classe D, apesar do esforço 

desprendido. Em segundo lugar, que a prática arraigada dos exames como mecanismo de 

exclusão da própria sociedade liberal alcançou a neoliberal e confirmou a sua relação de 

poder (a prova, o exame), por meio de julgamentos de excelência, como nomeia Perrenoud 

(1999), ou seja, representações positivas e negativas que podem favorecer ou prejudicar os 

alunos pela repercussão dos resultados e até influenciar na sua vida pós-escolar.  

Essa presença marcante e efetiva da avaliação e de seus efeitos é introjetada nos 

indivíduos de tal forma que, quando é executada sem o seu viés principal da nota, ou deixa de 

acontecer formalmente, a sua ausência é percebida e logo solicitada. Ou começará a haver um 

afrouxamento das atividades por parte dos alunos, conforme relata Violeta, pedagoga da 

escola D, em relação à posição dos alunos para com a avaliação institucional de desempenho: 

Eles diziam que era uma avaliação que não iria ser atribuído pontos para 
eles, que era só da SEMEC.  

E assim muitos faltavam no dia da avaliação, pois “a avaliação enquanto mecanismo 

onipresente na vida da Escola contribui de tal forma para a socialização dos indivíduos que 

estes não apenas aceitam ser objetos de avaliação como acabam por desejá-la” (AFONSO, 

2005, p.23). 
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Essa mesma função socializadora é apresentada por Luckesi (2003, p. 23) como um 

fetiche. Para ele, é “uma entidade criada pelo ser humano para atender a uma necessidade, 

mas que se torna independente dele e o domina, universalizando-se”. Podemos ainda reforçar 

essa ação com a fala de uma aluna da escola A, na entrevista coletiva com os alunos: 

 Ta bom do jeito que está, porque eu já estou acostumada de tanta prova que 
eu já fiz. 

Esse enfoque exaustivo na classificação é também produto da rede de relações e 

interações produzidas na escola, em que os anos sucessivos na mesma ordem de classificação 

produziram uma identidade subjetiva de resistência em vez de uma atitude de disponibilidade, 

de querer se auto-analisar pedagogicamente; mas, ao contrário, afirma e projeta o incômodo 

causado por todo o processo. Esse envolvimento e reação emocional são normais por se tratar 

de um processo que se dá na interação social, responsável por manifestações diversas. 

Essa forma enfática e negativa de a professora Papoula, da escola D, como da própria 

comunidade escolar, lidar com a situação produto da classificação pode produzir no aluno 

aversão, medo ou resistência ao momento avaliativo. A pedagoga Violeta, da escola D, relata: 

Quando nós íamos de sala em sala avisando que ia haver avaliação externa, a 
garantia era só de 60% ou 70% de freqüência.  

 

E para que não ficasse confirmada a resistência, tudo era preparado, mas eles não eram 

avisados do dia da prova.  

Saliente-se que a situação de pouca freqüência dos alunos à avaliação institucional, na 

escola D, pode ser motivo tanto do fetiche ou do poder de socialização do exame, por querer 

um retorno quantitativo para sua aprovação, como da assimilação pelos alunos da atitude da 

escola em relação ao processo avaliativo, isto é, comentários que escutam, expressões de 

desagrado que percebem, entre outras reações que vão sendo apreendidas, objetivadas e 

materializadas.  

Em contrapartida, na escola A, através da fala das pedagogas, das professoras e dos 

próprios alunos, evidenciou-se o desenvolvimento de uma relação sem medo, sem resistência, 

com o processo avaliativo institucional. Isto pode ser constatado no depoimento de uma 

aluna: 
A prova eu acho boa porque além da gente passar para o ano seguinte, a gente pode 
aprender mais com aquela prova.  
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E a pedagoga Hortência, da escola A, também diz: 

Eles têm consciência que existe prova. Eles fazem tudo que é necessário. O 
pai tem responsabilidade, se o aluno tem problemas de saúde ele vem avisar, 
porque sabe da importância desse teste para o aluno e para a escola. 

Este trabalho de uma relação sem medo, sem resistência não é fácil nem rápido, mas 

de construção, segundo determina Afonso (2005, p. 23): 

As sutilezas dos processos formais e informais de avaliação, e as interações 
públicas e privadas de comunicação dos resultados vão-se construindo 
mediadas pelos comportamentos dos alunos, pelas “crenças pedagógicas” 
dos professores, pela distribuição explícita e implícita de recompensas e 
castigos, pelas muitas formas de fuga ou de adesão às expectativas 
institucionais. 

Conforme pudemos ver, o processo avaliativo institucional do Sistema Municipal de 

Educação de Teresina-PI produz um sistema de relação denso e contraditório, porque o que 

pudemos perceber encontra-se entre duas lógicas: da aprendizagem e da classificação. Apesar 

de a classificação estar mais presente pela força do contexto político, a busca da 

aprendizagem também está manifesta no mesmo espaço. Dependerá do processo relacional 

dos sujeitos envolvidos o crescimento e a efetivação da lógica da aprendizagem no processo 

avaliativo, pois, como diz Perrenoud (1999, p.10), “falar de avaliação formativa não é mais 

um apanágio [...] talvez passemos – muito lentamente – da medida obsessiva da excelência a 

uma observação formativa a serviço da regulação da aprendizagem”. 

Na produção acadêmica, a avaliação tem sido bem explorada nos vários segmentos do 

ensino, bem mais na forma de avaliação da aprendizagem do que na forma institucional. 

Na Universidade do Rio Grande do Norte-UFRN, destacamos a tese de Emmanuel 

Ribeiro sobre a avaliação da aprendizagem com o título de Práticas Avaliativas Bem 

Sucedidas de Professoras dos Ciclos de Formação da Escola Cabana de Belém (2003). 

Aborda a avaliação da aprendizagem em uma perspectiva formativa, isto é, em uma 

concepção de interação entre professor e aluno, associada ao processo ensino-aprendizagem 

sem caráter classificatório, permitindo o redimensionamento do trabalho escolar do professor 

e do aluno. Sob este aspecto, a avaliação da aprendizagem seria “um instrumento de 

diagnóstico do processo ensino-aprendizagem que tem a função entre outras de ajudar, 

motivar e retroalimentar a aprendizagem do aluno e a prática pedagógica do professor” 

(CUNHA, 2003, p. 210). Concordamos e defendemos também a sua posição. 
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Dentro do tema avaliação institucional encontramos várias produções no banco de 

teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-

CAPES, e salientamos o trabalho de Francisca de Fátima de Araújo Oliveira sobre a 

Participação dos professores no Processo de Avaliação Institucional da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, no período de 1994 a 2000, realizada na Universidade 

Federal de Pernambuco. Segundo a autora, este fato, oportunizou o surgimento de uma nova 

postura dos professores, comprometida com a qualidade do conhecimento, a competência 

acadêmica e a construção de um projeto de universidade mais autônomo e democrático. Essa 

postura dos professores se materializa na busca de qualificação profissional e na produção 

acadêmica.  

Como também o trabalho de Maria Edith Pereira Leal, sobre Políticas Públicas 

Governamentais: Programa Nova Escola – Avaliação Institucional nas escolas da rede do 

Estado do Rio de Janeiro, de 2000 a 2001. Estudou o Programa Nova Escola, um projeto de 

Avaliação Institucional das escolas estaduais, criado por um decreto, na gestão do governo 

Garotinho, que oferecia gratificação salarial de acordo com uma escala de pontuação obtida 

pela escola, considerando como indicadores de avaliação o desempenho profissional e a 

gestão escolar. Este estudo mostrou as contradições e dicotomias ligadas às políticas públicas 

sobre avaliação institucional, e levantou o debate acerca de outros aspectos em educação, 

sobre o investimento do Estado, a capacitação de professores e a implantação do plano de 

carreira. 

Este último trabalho evidenciou pontos comuns com o nosso, porque se trata de uma 

política pública que envolve gratificação, mas com enfoques diferentes, e por enquadrar-se 

nas tendências educacionais influenciadas pelo neoliberalismo. 

Por fim, tendo em vista que o presente estudo reflete uma via de mão dupla entre a 

avaliação institucional e a avaliação da aprendizagem, que possamos nos debruçar, a partir de 

agora, no processo de aprendizagem e em sua avaliação que o concretiza, trazendo, também, a 

avaliação institucional como um elemento avaliativo novo, passando a fazer parte desse todo 

avaliativo em busca do mesmo objetivo, a aprendizagem. Destacando que toda essa força 

avaliativa poderá ou não incidir na mudança da prática avaliativa do professor, que realmente 

poderá transfigurar o processo de ensino-aprendizagem.  
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4 DA  AVALIAÇÃO À APRENDIZAGEM: CARACTERÍSTICAS E ABORDAGENS 

Procuramos constituir a relação existente entre o processo Avaliativo Institucional de 

desempenho e a Aprendizagem, teorizando um pouco, mas tentando sempre buscar o 

confronto com a prática observada de ambos os processos. 

O objetivo é entender e interpretar esta relação sobre a atuação avaliativa do professor 

em sala de aula, isto é, se a convivência dos dois processos avaliativos produziu, no professor, 

a construção de uma nova prática avaliativa.    

Para tanto, buscamos, na literatura especializada, idéias sobre o processo de 

aprendizagem e a avaliação da aprendizagem, para balizar a nossa interpretação e crítica 

acerca da prática avaliativa do professor, como produto da relação entre os dois processos 

avaliativos estudados. 

4.1 TEORIZANDO SOBRE A APRENDIZAGEM 

Somos seres sociais por natureza, vivemos em sociedade, para a qual criamos uma 

cultura que nos envolve e nos dá identidade. É com essa cultura que iremos aprender e nos 

desenvolver como homens, fazendo uso de nossas funções psicológicas superiores dentro de 

um processo de aprendizagem e desenvolvimento sempre mediado, e que irá determinar a 

nossa estrutura mental de conhecimento, nossas ações, reações, subjetividade. 

O desenvolvimento do ser humano é dialético, porque o próprio aprendizado que 

induz o desenvolvimento não é um processo linear, mas envolve a inter-relação entre certezas 

e dúvidas até o total esclarecimento e domínio individual. É chamado por Vygotsky de uma 

abordagem genética que compreende “o processo de construção dos fenômenos psicológicos 

ao longo do desenvolvimento humano” (OLIVEIRA, 2001, p. 56). 

A criança, além de ser social, cultural, é também um ser biológico, assim o 

desenvolvimento de suas funções psicológicas seguirá, conjuntamente, até certo nível, uma 

linha natural (amadurecimento do sistema nervoso) e cultural de aprendizado e 

desenvolvimento em uma inter-relação desde seus primeiros dias de vida, porque, ao ser 

definida a maturação indispensável ao desenvolvimento mental, é definido o aprendizado 

cultural que continuará a possibilitar o surgimento de processos internos de desenvolvimento; 

primeiro, de forma elementar, envolvendo a memorização, motivação, atividade senso-

perceptiva; e depois, de forma mais complexa, com uma atenção consciente e mediada, uma 
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memória voluntária e mediada, uma inteligência representacional (DEL RIO E ALVAREZ, 

1996). 

A criança está inserida em um grupo social, em uma época determinada, que imporá 

sua presença em sua formação pela aprendizagem do legado cultural desse grupo. As suas 

primeiras aquisições sobre os modos sociais irão estimular o avanço do processo de 

amadurecimento e o papel da aprendizagem se ampliará e impulsionará o desenvolvimento. 

Nessa condição, é chegado o momento da escola (VYGOTSKY, 2004), quando aprenderá os 

fundamentos do conhecimento científico e continuará o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Toda aquisição da criança é construída e mediada pela linguagem e pelos instrumentos 

(objetos). Ambos, linguagem e instrumentos constituem unidades simbólicas, carregadas de 

sentido, culturalmente produzidas, praticadas e utilizadas como meio à formação e 

desenvolvimento das novas gerações.  

A linguagem possui um sistema de signos que traduzem o significado das idéias, 

sentimentos, vontades, objetos, pensamentos, eventos e situações. Esses significados da fala 

por meio das palavras, inicialmente, irão acompanhar as ações da criança como meio de 

entender a situação e resolvê-la. Em um momento posterior, a fala se deslocará do estágio 

final do processo para o seu início, quando se transforma, segundo Vygotsky (1995), em fala 

interior ou pensamento verbal, dirigindo, planejando a ação e refletindo o mundo exterior.  

Os instrumentos, por seu uso, vão transmitir uma significação que será internalizada 

também pelo sistema simbólico da linguagem e ambos constituem o meio de contato social e 

de formação de uma estrutura específica de comportamento, advinda do processo de 

aprendizagem informal e formal. 

Os Signos e os instrumentos conduzem toda a bagagem cultural que necessitamos 

conhecer e internalizar, e são considerados instrumentos psicológicos, 

cujo  uso serve para ordenar e reposicionar externamente a informação, de modo que 
o sujeito possa escapar da ditadura do aqui e agora, utilizando sua inteligência, 
memória ou atenção, no que poderíamos chamar de uma situação de situações, uma 
representação cultural dos estímulos que podemos operar, quando queremos tê-los 
em nossa mente, e não só quando a vida real nos oferece (DEL RIO; ALVAREZ, 
1996, p. 83).  

Esta representação cultural construída interiormente pelo indivíduo mediará a 

formação das funções psicológica superiores, fruto do nosso desenvolvimento. 

Segundo Vygotsky (1998, p.108), “o aprendizado é a aquisição de muitas capacidades 

especializadas para pensar sobre várias coisas”, seja deduzindo, induzindo, seja relacionando, 
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definindo. A aprendizagem é oferecida pela educação, no sentido informal ou formal. 

Mediante os autores já citados, necessitará da atividade, por não ser algo depositado, mas 

construído interativamente pela mediação, em nível instrumental e social e só depois em nível 

individual.  

Conforme já mencionamos, é a linguagem o instrumento de fundamental importância 

em toda essa aquisição. Por exemplo, um determinado conceito ou mesmo uma função 

mental, inicialmente, se constrói em uma relação social, em um nível interpsicológico, entre a 

criança e o adulto ou um amigo com maior bagagem de conhecimento. A partir do domínio 

dessa construção social do conceito, passará para um nível individual, quando será 

interiorizado pela criança, em um nível intrapsicológico.  

A aquisição de capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas, como já 

vimos, constitui o aprendizado que compreenderá a mudança do objeto a ser conhecido, desde 

o seu surgimento até o seu ponto mais desenvolvido, do simples para o complexo, em uma 

escala infinita, portanto o conhecimento não termina, é um processo histórico (TEIXEIRA, 

2005). 

Vygotsky (1998), para explicar esse nível mental ascendente que define a estrutura e 

características da aprendizagem humana, produziu um mapeamento das capacidades mentais e 

da área de desenvolvimento psicológico alcançado por meio da apresentação de dois níveis ou 

zona de desenvolvimento mental: o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento proximal. 

O primeiro corresponde ao que a criança realiza sem o auxílio de outra pessoa, diz 

respeito às funções que já amadureceram. O segundo é determinado quando a resolução de 

um problema acontece sob a orientação ou imitação de um adulto ou com a ajuda de 

companheiros mais capazes, e corresponde a funções ainda em estágio embrionários. 

Podemos dizer ainda que “o nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento 

mental retrospectivo, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o 

desenvolvimento mental prospectivamente” (VYGOTSKY, 1998, p. 113). 

A zona de desenvolvimento proximal constitui o instrumento que possibilita entender 

o curso interno do desenvolvimento da criança para poder planejar o trabalho sobre esta, pois 

nos mostra a distância entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento que está ainda em 

potência, ou seja, que se materializa sob a orientação de um adulto ou de outra pessoa mais 

experiente. E quanto maior for a extensão entre o desenvolvimento real e o potencial, melhor 

a condição para o aprendizado e desenvolvimento da criança, necessitando, para tanto, que o 

ensino se faça bem organizado e de qualidade (CAMPELO, 2001).   
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Essa compreensão instrumentalizou a educação, como também o próprio processo de 

auto-regulação da aprendizagem pelo exercício metacognitivo4 (HADJI, 2001, p.103), 

compreendendo como está delineada a aprendizagem, quanto ao que sabe seguramente e o 

que tem sua lógica iniciada, dando condições para refletir e traçar novas alternativas de busca, 

de caminhos à aprendizagem.  

O conhecimento dos níveis de desenvolvimento mental é importante para o ensino, 

para a promoção da aprendizagem do desenvolvimento, para trabalhar, concomitantemente, 

com ambos os níveis de desenvolvimento em constante relação.  

O foco apenas no conhecimento real, estaciona o desenvolvimento da criança. Isto foi 

percebido por Vygotsky, segundo Del Rio e Alvarez (1996) e Lunt (1994). Esse enfoque no 

conhecimento real reduz o conhecimento do processo de aprendizagem, pois, à medida que o 

aluno não consegue demonstrar, satisfatoriamente, o seu conhecimento real, será considerado 

incapaz e automaticamente excluído do processo, visto que tudo termina nesse nível. 

Podemos dizer que esta é a lógica da prática avaliativa de exame, que classifica, que exclui, 

que tem um fim em si própria, sem implicar em novas decisões metodológicas, estratégicas, 

em alcançar e concretizar o conhecimento em estágio embrionário. 

Em contrapartida, o ensino, fazendo uso do potencial de aprendizagem da criança, 

tomará conhecimento de ambos os níveis de desenvolvimento mental. Compreenderá o que 

foi realmente construído, o que não foi apreendido e o que foi iniciado compreensivamente. 

Será um espaço de busca da aprendizagem, de inclusão do aluno ao direito de aprender por 

meio de novos encaminhamentos do processo ensino-aprendizagem, oferecidos pela lógica da 

avaliação formativa, segundo Afonso (2005), Perrenoud (1999), Hadji (2001) entre outros..  

Conforme sabemos, a criança está desde cedo aprendendo. Esta capacidade de 

aprender constitui a formação de conceitos. É uma capacidade dialética contínua, que diminui 

de intensidade, mas não cessa. Iniciar-se-á espontaneamente, originando algumas relações que 

se materializam em impressões ainda confusas da realidade concreta e de sua experiência, de 

conotação ainda mutável. A estes conceitos Rego (2005) chama de cotidianos ou espontâneos; 

e Núñez e Pacheco (1997) de pseudoconceitos. E para Vygotsky (1993) os conceitos se 

constituem em espontâneos e científicos; e deixa claro que “[...] os conceitos científicos e 

espontâneos diferem quanto à sua relação com a experiência da criança e quanto à atitude da 

criança para com os objetos [...]” (VYGOTSKY, 1993, p. 74). 

                                                 
4 Metacognição – processo mental interno pelo qual um sujeito toma consciência dos diferentes aspectos e 
momentos de sua atividade cognitiva. 
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Deste modo, essa formação assume, primeiramente, a característica de um amontoado 

sincrético, depois de um pensamento por complexo com seus respectivos estágios, incluindo 

todos na categoria de Conceitos Espontâneos e só depois aparecerão os conceitos verdadeiros 

que correspondem aos científicos.  

Inicialmente, os conceitos se constituem da maneira que a percepção da criança 

orienta, isto é, difusamente e sem muita relação e a qualquer momento pode mudar, devido a 

algum estímulo externo. Não há princípios firmes. 

Na contínua vivência da criança com o meio social, quando ela unifica a sua 

experiência dispersa formando um complexo5 (NÚÑEZ; PACHECO, 1997), esse nível de 

conceito se constituirá mais intrincado. A partir daí começará a ensaiar uma síntese do que 

percebe concretamente, em um nível de abstração inicial, pela diferenciação dos elementos. À 

medida que esse processo cognitivo se desenvolve, a criança irá adquirir maior domínio da 

abstração, raciocínio mais distante de seu cotidiano, combinado ao seu pensamento em uma 

ação de análise dos elementos separados da realidade por meio da representação simbólica das 

palavras. O produto será uma síntese, a qual se transformará em instrumento para formação de 

novos conceitos. “E somente o domínio da abstração, combinado com o pensamento por 

complexo em sua fase mais avançada, permite à criança progredir até a formação dos 

conceitos verdadeiros” (VYGOTSKY, 1993, p.68), ou melhor, para os conceitos científicos. 

São mais elaborados porque requerem um nível determinado de desenvolvimento das 

funções mentais (atenção, percepção e memória) e psíquicas (atenção, vontade, emoção), 

materializado em um processo complexo de pensamento, do geral para o particular ou ao 

contrário e envolvendo uma rede conceitual. E só se apresentará efetivamente na 

adolescência, continuando a se desenvolver. Para isso será necessário um processo de 

aprendizagem bem articulado. 

É importante salientar que o conceito espontâneo não está separado do científico, mas 

que o primeiro constitui a base do segundo e o processo não pára, pois criará uma contradição 

que, pela exercitação dos conceitos, efetiva a possibilidades de novas zonas de 

desenvolvimento proximal. A sua superação dar-se-á com a criação de um novo conceito 

através da síntese dos diversos conceitos trabalhados.  

“Nesse sentido, tal processo possibilita, paulatinamente, aos alunos transformarem os 

conceitos cotidianos em científico e os conceitos científicos em cotidianos” (MARTINS, 

2005, p.69). Por isso a importância do processo de ensino-aprendizagem utilizar o conceito 

                                                 
5 Um complejo representa um agrupamiento concreto de objetos unidos por lazos factuales (descubiertos por 
médio de la experiência directa) y no abstractos e lógicos.  
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espontâneo que, na linguagem pedagógica mais comum, é chamado de conhecimentos prévios 

para uma melhor relação e preensão da complexidade do conceito científico.  

Sabemos que o conhecimento é um processo histórico, porque sempre poder-se-á 

aprender algo mais e o trabalho de aprendizagem sobre o objeto, segundo Vygotsky, terá sua 

importância em termos de desenvolvimento mental para o indivíduo. Cada objeto, para ser 

trabalhado, impõe um jeito, podendo requerer uma forma de atenção, de investigação, de 

relação, que resultará na constituição de um tipo de faculdade e que todas juntas constituirão a 

consciência. 

As condições sociais oferecidas às crianças – quer sejam em um ambiente 

culturalmente rico de estímulos quer sejam em um ambiente de pobreza – resultarão em 

aprendizagens diversas, que irão ativar diferentes processos de desenvolvimento; isto porque 

aprendizagem e desenvolvimento mental não querem dizer a mesma coisa. Apresentam uma 

relação à medida que um maior rendimento da aprendizagem eleve o desenvolvimento 

mental, provocando, assim, uma unidade, jamais uma identidade. Logo, “a aprendizagem não 

é desenvolvimento, mas, corretamente organizada, conduz o desenvolvimento mental da 

criança [...] que, fora da aprendizagem, se tornaria inteiramente inviável” (VIGOTSKI, 2004, 

p. 484). Então, a boa aprendizagem é aquela que irá superar o desenvolvimento e 

conseqüentemente provocar um maior nível deste; “logo, ao dar um passo na aprendizagem a 

criança avança dois passos no desenvolvimento [...]” (VIGOTSKI, 2004, p. 475). 

Para que a aprendizagem e o desenvolvimento mental da criança sejam exercidos, 

necessário se faz que ocorram situações de aprendizagem que os provoquem. Desta forma é a 

escola que está socialmente instituída e encarregada de transmitir às crianças e aos jovens o 

conhecimento culturalmente acumulado, de tentar adequá-los aos modos do funcionamento 

intelectual e promover o desenvolvimento psicológico do indivíduo. 

Sendo assim, tentaremos materializar as idéias Vygotskyanas, anteriormente 

desenvolvidas, focando a prática do processo de ensino-aprendizagem na escola. 

4.2 A ESCOLA E A APRENDIZAGEM 

Inicialmente, a mediação da ação do professor no processo de aprendizagem não pode 

começar de qualquer ponto. Ele terá que traçar seus objetivos e, em cima destes, os critérios, 

conforme nos mostra Vasconcelos (2003). Deverá segui-los e também comunicar aos alunos 

para que todos possam saber o que querem e, assim, poderem direcionar-se melhor durante o 

processo. 
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Outra coisa muito importante que deve acompanhar o professor é a crença no seu 

poder de educar e na capacidade do aluno. O que geralmente acontece é que, quando percebe 

que os alunos não correspondem ou respondem de forma insatisfatória as suas solicitações, 

diminuirá sua intensidade, passando a ignorar os alunos ou adotando uma metodologia aquém 

do necessário.  

Tendo em vista que o processo de aprendizagem começa antes da escola, mas se 

qualifica e se complexifica nela, é necessário que o professor acione os conhecimentos 

prévios da criança, ou seja, os seus conceitos iniciais ou espontâneos, para que exercite as 

devidas ligações, análises e possa reestruturá-los em novo nível, o científico. Por exemplo, 

partindo do modo como a criança conhece a Lua (que ilumina e enfeita a noite), o professor 

ampliará esse conceito para o astro iluminado que faz parte do nosso sistema solar, que 

compõe o cosmo, que é o satélite da Terra, usando recursos e estratégias variadas que possam 

envolver a atenção, a memória, o julgamento e outras funções da criança. 

Como forma de acionar os conhecimentos prévios para dar início ao processo ensino-

aprendizagem ou durante o mesmo, deve lançar mão da noção-núcleo do conteúdo para 

estudá-la em uma situação-problema ou questões abertas, monitorando-as e utilizando 

instrumentos, tais como “fornecendo pistas, guiando, persuadindo e corrigindo os 

pensamentos e estratégias do sujeito” (BAQUERO, 1998, p.138). O benefício desta ação será 

conhecer a situação de aprendizagem do aluno e ajudá-lo a ultrapassar as dificuldades 

encontradas e desenvolver a situação real de conhecimento.  

A atividade pedagógica deverá ser um instrumento para levar o professor onde quiser 

e como deve querer a aprendizagem, mas esse caminho deverá ser pensado antes mesmo da 

atividade. Essa antecipação do professor para direcionar seu trabalho deverá ser prevista para 

si e também para os alunos, como o caminho intelectual que eles deverão percorrer.   

Esse é o momento da atividade interpsíquica e intrapsíquica, isto porque, à medida que 

o aluno penetra no conteúdo da fala do professor, despertará seu discurso interior e sua 

reflexão. A partir daí dar-se-á sua interação com os adultos ou outras crianças, na intenção de 

esclarecer dúvidas. À medida que mantém um diálogo com o outro social, ela retornará a si 

própria para nova elaboração. Nesse momento, o professor poderá recuperar essa linguagem 

intrapsíquica constituída a partir do diálogo, analisá-la e dar novos encaminhamentos, usando 

para tanto novos procedimentos didáticos. Sobre isso nos fala Meirieu (1998, p.117): 

[...] consiste não simplesmente em proclamar o que queremos que o aluno saiba, mas 
sim em questionar a respeito do que deve “se passar na cabeça” para que chegue a 
onde queremos e criar, a partir daí, o dispositivo que dá corpo e vida à operação 
mental identificada.  
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Logicamente a articulação do processo de aprendizagem não se restringe apenas à 

execução de tarefas, mas em uma construção articulada de todas as atividades a realizar, que, 

segundo Zabala (1998), “é o conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para 

a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e fim conhecidos tanto 

pelos professores como pelos alunos”. Sendo assim, o conteúdo terá que ser transformado, 

conforme o autor, em procedimentos didáticos.  

Os procedimentos didáticos constituem a seqüência de atividades de ensino-

aprendizagem que compreende a ordenação orientada das atividades, como que delineando o 

caminho para efetivação dos conceitos a serem apreendidos. Isso é o meio metodológico, é o 

terreno onde o professor vai estruturar toda a sua ação para conseguir o seu objetivo maior, a 

aprendizagem.  

Existem, portanto, outras variáveis que devem ser observadas, segundo Zabala (1998): 
- O papel do professor e dos alunos - que são as relações entre professor-aluno e 

aluno-aluno, estabelecendo um clima de convivência que contemple as necessidades 

da aprendizagem. 

- A organização social da aula - maneira de articular o grande grupo ou outras formas 

de grupos para o trabalho coletivo ou individual. 

- Utilização dos espaços-tempos - é a maneira de organizar esse segmento de um 

modo rígido ou adaptável às necessidades educacionais.  

- Maneira de organizar os conteúdos - é trabalhá-los conforme a estrutura formal das 

disciplinas ou seguindo um modelo globalizado ou integrado.  

- Os materiais curriculares e outros recursos didáticos - são os diversos instrumentos 

utilizados durante o processo de ensino-aprendizagem.  

- Sentido e o papel da avaliação - que pode ser entendida tanto como a regulação da 

aprendizagem ou como uma concepção global do processo ensino-aprendizagem, 

quando se trata da avaliação de uma turma inteira ou mesmo da escola. 

Segundo a professora Dra. Denise Carvalho, é importante colocar em evidência que o 

investimento na aprendizagem pela mediação, o uso da atividade através do aparato simbólico 

da linguagem não irá garantir uma aprendizagem efetiva e de qualidade, mas sim a 

possibilidade que aconteça,6 pois o sistema simbólico da linguagem é amplo na sua 

significação e sentido, como também a percepção não capta integralmente o que chega aos 

                                                 
6 Comunicação verbal na defesa de Tese de Olivette Rufino. B. P. Aguiar sobre o tema “Reelaborando conceitos 
e ressignificando a prática na educação infantil”, em 28/04/06, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte-
UFRN. 



 94

sentidos, implicando em uma interpretação e apreensão diferenciada e, conseqüentemente, 

conceitos diferenciados, aprendizagens e desenvolvimentos singulares.  

Para a caracterização da educação, ou melhor, do ensino, de aprendizagens e 

desenvolvimento singulares, necessário se faz um acompanhamento de perto, que gere uma 

tomada de decisão em busca da aprendizagem significativa e que estimule o desenvolvimento 

da criança. Essa colocação nos leva a reafirmar a importância do professor com as formas de 

abordar e levar o aluno a apropriar-se dos conteúdos em seus diferentes tempos. Nesse 

sentido, “estaremos estabelecendo um diagnóstico e um prognóstico das crianças, o que nos 

permitirá planejarmos estratégias educacionais para que elas consigam superar seu nível de 

desenvolvimento real” (MARTINS, 2005, p. 56). 

Concluímos, portanto, que toda aprendizagem compreende o ato de apreender o 

culturalmente acumulado por meio da interação social mediada pela linguagem, de forma 

espontânea ou escolar, para formação da consciência individual.  

4.3 A AVALIAÇÃO COMO MECANISMO: PARA MEDIR E PARA EXCLUIR 

A construção do sentido avaliativo se materializou, primeiro, em um contexto 

socioeconômico, e só depois se fixou no terreno educativo, como lugar, privilegiando a ação 

política e pedagógica e também como campo de estudo.  

A primeira idéia que chega sobre a avaliação é como medida, como mensuração. 

Ainda em um contexto socioeconômico, Sobrinho (2003) deixa claro que há dois mil anos, a 

avaliação era praticada na China, quando se fazia seleção para cargos públicos, conforme as 

aptidões físicas, e na antiga Grécia mediante aptidões morais. 

Educacionalmente, desde o final do século XIX, a avaliação continuou como medida 

para seleção e classificação, utilizando recursos técnicos e científicos.  

Surgiram, então, conforme Depresbiteris (1989), os sistemas de testagem e os testes 

objetivos, nos Estados Unidos. Os primeiros testes objetivos tinham a característica de um 

sistema unificado de exame, usado para avaliar programas em larga escala. O 

desenvolvimento destes testes proporcionou programas de exames estaduais e regionais. 

 Na França e em Portugal surgiu em 1976 a ciência chamada Docimologia, que vem 

do grego e quer dizer nota. Dedicava-se ao estudo dos exames, quanto à atribuição de notas e 

ao comportamento dos examinadores e examinados. 

Neste início, a avaliação como medida se insere no campo da psicologia por se pensar 

controlar a aprendizagem com métodos de análise científicos, que, relativamente, facilitavam 

a sua mensuração e quantificação. Também adota o paradigma positivista utilizado nas 
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ciências físico-naturais para elucidar as diferenças individuais. “A avaliação era 

eminentemente técnica, consistindo basicamente em testes de verificação, mensuração e 

quantificação da aprendizagem dos estudantes” (SOBRINHO, 2003, p. 17). 

No entanto, o marco diferencial da avaliação se evidencia com Ralph Tyler, em 1934, 

quando cunhou o termo Avaliação Educacional e foi considerado o “pai” deste tipo de 

avaliação. A partir de seus estudos, a avaliação passou da centralidade dos procedimentos 

técnicos de quantificação de aprendizagens para o foco nos objetivos educacionais que previa 

e declarava o comportamento do estudante ao final de um processo de ensino, assim como 

controlava e aplicava as sanções ou prêmios (SOBRINHO, 2003).  

No início do século XX, nos Estados Unidos, o paradigma da Racionalização 

Científica, inspirada na indústria, dá forma a tendência da Pedagogia por objetivos em que a 

escola deve contribuir com o desenvolvimento econômico. Todavia, a partir de 1973, a 

avaliação se constituiu em uma área de muitas práticas e um importante objeto de construção 

teórica mais consistente e de propostas de novos modelos, transferindo-se dos objetivos para 

tomada de decisão. Assim deu espaço a uma vasta produção teórica em livros e revistas e 

cursos de formação em avaliação.  

A partir da mudança do enfoque avaliativo de objetivos para a tomada de decisão, 

novos conceitos apareceram; por exemplo, Scriven define avaliação como o “processo pelo 

qual se determina o mérito ou valor de alguma coisa [...] joint Comittee diz: a avaliação é o 

julgamento sistemático da valia ou mérito de um objeto, por exemplo, um programa, um 

projeto ou material de ensino” (SOBRINHO, 2003, p. 24). 

O avanço teórico avaliativo foi permitido, segundo o referido autor, porque a avaliação 

como medida não estava dando conta de diagnosticar, descrever a complexidade das políticas 

públicas. Passando, então, a caracterizar-se como um julgamento de valor feito 

ordenadamente. 

O sentido de valor existe, realmente, na etimologia da palavra avaliação: “a-valere, 

que quer dizer “dar valor a” (LUCKESI, 2003, p. 92). Deixa claro que esse julgamento não é 

apenas para distinguir o certo do errado, mas usar um juízo de valor sobre tudo que o aluno 

produziu. 

Se ela lida com valores denotará a sua não neutralidade, mas a prática de valores 

científico-técnico, didático-pedagógico, atitudinais, éticos, políticos que se incorporam e são 

expressos através da subjetividade e materializados no julgamento de valor. Para cada época 

ou subjetividade, determinados valores serão mais praticados, comprovando assim a diferença 

do ato avaliativo (SOBRINHO, 2000). 
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Um novo sentido avaliativo não exclui o anterior. Desta forma, ao analisar a história 

do processo avaliativo escolar, perceberemos idas e vindas, resistências, consciência, avanços, 

alternando-se ao longo de sua caminhada, contínua e dialética, para uma consciência 

avaliativa.  

A educação será sempre o retrato da sociedade, pois a reproduz. Tem como 

instrumento dessa reprodução a prática avaliativa, conforme a opinião de Afonso (2005) e 

Luckesi (2003), Esteban (2000).  

Um dos sentidos da avaliação, praticada ao longo de sua história, foi a exclusão, que, 

segundo Esteban (2000), Luckesi (2003) entre outros, é chamada de exame; então podemos 

dizer que o “exame é um espaço que inverte as relações de saber em relações de poder” 

(GARCIA, 2000, p. 30). 

O exame continua a ser praticado, pois como diz Luckesi (2005), este exerce uma 

espécie de domínio magnético que envolveu o contexto escolar e universalizou. Existe, 

também, devido à própria burocratização da sociedade capitalista, pois precisou achar um 

meio de limitar a ascensão aos postos apenas àqueles possuidores de certificados (WERBER 

apud AFONSO, 2005). 

Podemos comprovar a prática do exame quando percebemos a atenção dos alunos e 

dos pais voltada à promoção; quando as provas são utilizadas como ameaças, como disciplina 

imposta ou uma espécie de terrorismo, ministrado em doses pequenas; quando a 

administração da escola se volta para o resultado das provas, construindo gráficos estatísticos, 

elegendo os melhores alunos do bimestre; quando a sociedade se satisfaz com a apresentação 

de boas notas, mesmo que a escola esteja realizando o mesmo trabalho de reprodução. Essa 

conduta irá repercutir na relação professor-aluno, produzindo práticas arraigadas e executadas 

quase que mecanicamente, visto que é um ir e vir de pontos a mais e a menos, provas, e mais 

provas para provar. E assim o aluno estuda para a prova e não para aprender (LUCKESI, 

2003).  

O exame busca uma excelência, como diz Perrenoud (1999), dentro das várias 

capacidades e tempos dos alunos aprenderem. E, para concretizar essa excelência, adota 

normas que dizem ser seguidas pelos professores nos seus julgamentos. Mas como? Se dois 

professores corrigirem uma mesma prova, nos depararemos com dois resultados, dois 

julgamentos. São fatos contraditórios que se unificam pelo poder legal do ato de avaliar 

concedido a eles pela sociedade e repassado pela escola por meio de uma imparcialidade, 

neutralidade que de fato não existe. O êxito nos exames depende de o aluno atender a essa 
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norma de excelência dentro desse contexto contraditório. Isso foi conformado de tal maneira 

que as desigualdades de aptidões se tornaram normais e legítimas. 

Contudo, atender às necessidades dos estudantes sempre foi uma constante no 

desenvolvimento dos estudos pedagógicos, mas o próprio processo de construção do 

conhecimento e o contexto vivenciado limitam ou estendem a ação sobre as verdadeiras 

necessidades dos estudantes. Desta forma, evidencia Perrenoud (1999), estamos entre a lógica 

dos acertos, privilegiada pelo exame e a lógica da aprendizagem, difundida por um ensino 

democrático. Uma não exclui a outra, mas faz surgir à coexistência, prevalecendo a mais 

cristalizada socialmente, ou seja, medir, classificar. Todavia o Sistema avaliativo precisa se 

adequar à lógica da aprendizagem, que incide em compromisso, disponibilidade e conquista.  

4.4 A AVALIAÇÃO COMO MECANISMO DE APRENDIZAGEM 

Na condição de julgamento, a avaliação Educacional e, particularmente, a avaliação da 

Aprendizagem evoluíram e se confirmaram para consolidar a tendência crítica, comunicativa 

e interativa. O seu parâmetro teórico é a Sociologia Crítica e a Dialética. Essa tendência nos 

coloca como construtores do nosso próprio processo pessoal e social, resistindo e 

transformando os padrões socioculturais para a nossa emancipação (VIDAL ET AL. 2003). 

Considera que os saberes não provêm da memorização, mas do processo de aproximações 

sucessivas pela compreensão, reflexão e crítica até uma visão clara e unificada do objeto em 

estudo.  

Perrenoud (1999) evidencia que estamos inseridos entre duas lógicas, quanto à 

avaliação, da excelência e a da aprendizagem. Assim são percebidas várias perspectivas, 

como em uma visão sistêmica, em que mudar a avaliação requer transformações relacionadas 

à didática, métodos, política institucional, planejamentos, questões curriculares.  

Mudar também envolve a relação de um contexto objetivo educacional, do currículo, 

de políticas, normas e procedimentos institucionais, ao lado da subjetividade que compreende 

a ação humana consciente e voluntária, fruto de todo um aparato simbólico cultural 

introjetado e exercido. Nessa relação, existe um espaço de autonomia relativa, destinado a 

projetar a ação do sujeito e esta se reproduzindo em outros sujeitos, continuamente, até o 

descortinar de um novo cenário. Isso prova a existência e força da história, assim em uma 

“perspectiva de complexidade [...] é preciso um esforço na direção da tomada de consciência 

dos diversos condicionamentos, tanto objetivo quanto subjetivo, a fim de enfrentá-los” 

(VASCONCELOS, 2003, p.15). 
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A avaliação como instrumento de aprendizagem não exclui o exame ou a verificação 

da convivência educacional, sem maiores conseqüências positivas à aprendizagem 

(LUCKESI, 2003). O seu foco está no aprender e não se constitui um fim em si mesma. É um 

processo no qual o professor busca informações sobre o saber do aluno.  

Esse tipo de avaliação é algo muito pessoal. Constatamos na literatura várias 

nomeações: Avaliação Formativa, Perrenoud (1999), Afonso (2005) e Hadji (2001); 

Avaliação Mediadora, Hoffmann (2001); Avaliação de Etapa Barlow (2006) entre outras. 

Iremos chamá-la de Avaliação Formativa pelo fato de a maioria dos autores usarem esta 

nomenclatura.  

No decorrer do nosso trabalho, iremos chamá-la de Avaliação Formativa, pelo fato de 

que a maioria dos autores usa esta nomenclatura. Formativa é uma das funções da avaliação, 

juntamente com a função diagnóstica e somativa. À medida que a explicamos, paralelamente, 

estaremos demonstrando a função formativa da avaliação. 

Perrenoud (1999) diz que esta foi pensada por Michael Scriven. Nela a atenção está 

voltada para as informações colhidas, durante o processo, a fim de serem utilizadas para 

mudanças no processo de ensino e transformação na aprendizagem.  

Hadji (2001) deixa claro que não existe um caminho metodológico definido à 

avaliação formativa. O que a faz assim é o uso das informações sem as quais ela não existe. 

Ele a considera uma utopia promissora pelo fato de ser um modelo ideal. Todavia acreditamos 

que seja o meio de conceder a aprendizagem a um número maior de crianças pela autonomia 

existente entre contexto objetivo e subjetivo.  

Tanto o professor precisa saber das condições de trabalho, como o aluno de suas 

aquisições, para que ambos possam regular a sua ação. O aluno se apropria dos 

conhecimentos, mediado pelo professor, em uma situação de diálogo e toma consciência de 

suas dificuldades. Em outras palavras: “Avaliar é interrogar e interrogar-se [...] o professor 

procura compreender o que os alunos podem vir a saber/fazer, com vistas a desenhar uma 

ação docente que favoreça es processo” (ESTEBAN, 2000, p. 22-23).  

Na mesma direção Luckesi (2003, p. 172-173) diz: “ Avaliação é um ato acolhedor, 

integrativo, inclusivo [...] tem por objetivo diagnosticar e incluir o educando, pelos mais 

variados meios, no curso da aprendizagem satisfatória, que integre todas as suas experiências 

de vida”.    

Essa atitude do professor é uma atitude de comprometimento com a superação, com a 

inclusão, um ato amoroso, que acolhe a lógica do aluno, salientada por Luckesi (2003); e, a 

partir daí, poderá fazer as intervenções necessárias. Essa intervenção tem que ser feita durante 
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o processo, no momento em que detectou a dificuldade, seja ao corrigir uma tarefa, ouvir uma 

colocação do aluno seja na avaliação mensal ou bimestral, pois poder-se-á tornar uma 

deficiência e assim desinteressar cada vez mais o aluno, levando-o à indisciplina e até, quem 

sabe? à evasão escolar. 

A avaliação do aluno se materializa no seu universo de erros e acertos detectados pelo 

professor. Todavia, na maioria das vezes, só são priorizados os erros que funcionam como 

uma sentença final, porque a escola trata o conhecimento como consolidado, instituído 

(GARCIA 2000). Isso não é verdade, pois as idéias Vygotskyanas nos dizem que a criança 

está em desenvolvimento, isto é, possui um conhecimento instituinte. Desta forma, ele rompe 

um conhecimento já estruturado e avança por meio de novas conexões entre as suas estruturas 

mentais a uma nova conquista em saberes e desenvolvimento. Portanto, “do já-ter-sido se 

projeta um devir” (GÁRCIA, 2000, p.46). 

A comunicação dos erros e acertos, do professor para o aluno, para a família, para a 

instituição dar-se-á através da nota, que, por ser um símbolo matemático, passa uma idéia 

fixa, objetiva, incorruptível, porém não tem esse caráter na realidade. Como um instrumento 

de comunicação, está propenso a todos os riscos que o processo comunicativo envolve; por 

exemplo, de dar uma nota melhor a um aluno simpático que queira encorajá-lo e baixando a 

nota caso seja acometido por um julgamento de censura.  

A ação de dar nota, concordando com Barlow (2006), é um ato de prazer que se 

renova em cada ação avaliativa pelo poder de superioridade que é exercido, quando mostra o 

conhecimento verdadeiro ou diz o que pode e o que não pode fazer. 

Para estabelecer uma nota é necessário que o professor forme uma idéia que condiga 

com o que observou, mas levando em conta o modelo de referência e de critérios que permita 

passar da observação, da compreensão para o julgamento e à nota. E para que o aluno 

compreenda o que foi feito, faz-se imprescindível que tenha ocorrido uma interação anterior 

entre professor e aluno, fazendo com que a decodificação esteja dentro dos princípios em que 

houve a codificação, então “a nota é fruto de um julgamento de comparação, portanto sua 

significação está estreitamente subordinada à utilidade dessa operação mental” (BARLOW, 

2006, p. 30). 

Quando o professor tenta entender o raciocínio contido na lógica do aluno, 

perguntando-lhe como chegou àquele resultado e lhe mostra um novo caminho, estará 

levando-o a compreender como aprendeu, de que forma poderá entender mais facilmente, que 

estratégias poderá utilizar. O aluno estará dessa forma analisando suas condições de 
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aprendizagem, que também poderá ser mostrada por outros colegas ao apresentarem novas 

alternativas ou mesmo outras opiniões sobre suas atitudes.  

A forma de compreender o próprio raciocínio é um processo de análise natural. Mas 

quando direcionado a um objetivo de aprendizagem, o aluno aprenderá a se conduzir melhor e 

conseguirá maior proveito no seu autocontrole, correspondendo melhor às solicitações do 

professor (HADJI, 2001).  

Quando o aluno pratica o autocontrole sobre como está aprendendo, estará 

desenvolvendo uma atividade de metacognição, que, segundo Hadji (2001, p. 103), é “um 

processo mental interno pelo qual um sujeito toma consciência dos diferentes aspectos e 

momentos de sua atividade cognitiva”.  

Por ser uma atividade cognitiva do indivíduo, tomará consciência desta, por meio da 

linguagem do outro, que estimulará um diálogo interno no indivíduo que aprende. Esse outro, 

o professor, dará alguns comandos para orientar a ação, depois o levará a confrontar o que 

elaborou com o resultado a ser alcançado e, por fim, um momento de ajuste. Essa atividade 

será aprimorada com o tempo pelo indivíduo aprendente. 

Desta forma, o autocontrole se constitui na auto-avaliação que “pode muito bem ser 

bem vista como uma modalidade de apropriação da avaliação formativa” (GRÉGOIRE, 2000, 

p.166). Neste momento, teremos a realização ideal do ato avaliativo, quando estarão unidos 

em uma mesma ação avaliativa formativa o professor e o aluno, interagindo e construindo 

conhecimento com a linguagem interpsíquica e intrapsíquica, que Vygotsky nos coloca como 

importante para o processo de aprendizagem e desenvolvimento.  

O ponto central da avaliação formativa é a aprendizagem evidenciada. O certificado 

será uma conseqüência e não o fim do processo. Neste sentido, Hoffmann (1998, p.109) 

completa: “passa-se a entender, então, a avaliação, não como certificativa, mas como 

impulsionadora da aprendizagem, enquanto reflexão sobre a mesma”. Esta ação reflexiva 

impulsionadora da aprendizagem torna-se um diagnóstico permanente dos acertos ou não e 

dos quase acertos a serem trabalhados para o desenvolvimento da criança, que deve ser 

plantada e cultivada entre os professores, os alunos, as famílias e toda a comunidade. 

Podemos perceber que a avaliação, em qualquer segmento, executa um ato de valor 

como produto de uma ação inteligente reflexivo-comparativa do objeto no seu percurso, em 

suas relações e em seus resultados, com novos direcionamentos formativos provocadores da 

transformação.  
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4.5 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL X AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

COEXISTÊNCIA E RESULTADOS 

Podemos dizer que, dentro do sistema avaliativo da Rede Municipal de Educação de 

Teresina-PI, a avaliação da aprendizagem está no verso da avaliação institucional de 

desempenho, visto que esta é o reflexo da anterior; coexistindo em um processo relacional em 

que ambas são passos preparatórios à avaliação institucional de desempenho acadêmico do 

final do ano. Torna-se, então, evidenciada a presença de uma interação que se configura em 

influências, posturas, ações e reações no âmago dos processos avaliativos. Para abordar esse 

nível de complexidade, direcionamos duas perguntas norteadoras que passaremos a analisar.  

1 As práticas avaliativas institucional e da aprendizagem influenciam-se? 

Segundo os dados analisados, a influência existe em proporção e forma diferentes. 

Paralelamente à avaliação da aprendizagem, que acontece pontualmente em cada 

escola, em cada sala de aula, passou a acontecer um processo avaliativo geral externo 

(avaliação institucional de desempenho), que originou um processo de comunicação entre a 

Secretaria de Educação Municipal e as escolas, refletindo diagnósticos, sentimentos, decisões 

e ações.  

Faz-se necessário salientar que a comunicação existe pela presença da linguagem, 

transformada em sentidos, de acordo com o contexto em que está sendo utilizada e captada 

segundo a capacidade perceptiva do sujeito. Assim, uma determinada situação vivenciada 

apresentará várias formas de declará-la, explicá-la, analisá-la mediante a singularidade 

individual e as contingências culturais, por meio do processo de internalização, tendo em vista 

que, segundo Martins (2005, p. 49), “a estrutura psicológica é produto de um processo de 

desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre histórias individuais e história 

social”. 

Mediante essa constatação e com base nos dados construídos, sistematizamos o 

Quadro 8, para demonstrar os encaminhamentos gerados pela pergunta norteadora, 

supracitada, em termos de procedimentos de pesquisa, de unidade temática e subunidades, e 

suas respectivas falas significativas.  
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2ª PERGUNTA 
PROCEDIMENTOS 

DE PESQUISA 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

SUBUNIDADES TEMÁTICAS 
 

 

PRESSÃO 
 

As práticas 

avaliativas, 

Institucional e da 

Aprendizagem 

influenciam-se 

mutuamente? 

 

 
Entrevistas coletivas 
com técnicos, diretores, 
pedagogos, professores 
e entrevistas individuais 
com técnicos, 
pedagogos e 
professores.  
 
 

 
 
 
 
PROCESSO 
INTERACIO
NAL 

                    REFLEXÃO 

Quadro 8 – Representativo da pesquisa para a 2ª pergunta norteadora. 
Fonte: Pesquisa direta da autora. Teresina-PI, 2005. 

Ao observar o Quadro 8, podemos constatar realmente que as práticas avaliativas, 

institucional de desempenho e da aprendizagem, influenciam-se por meio de um processo 

interacional, caracterizado pela pressão e reflexão. É uma bipolaridade contraditória, pois, à 

medida que a pressão induz a um tipo de comportamento reprime toda uma criatividade; e a 

reflexão estimula uma postura educacional diversa, balizada pela criatividade do sujeito. No 

entanto, se o tipo de comportamento desejado é o “rendimento” do aluno, esta pressão poderá 

reforçar a reflexão, de uma maneira positiva ou negativa. É o que tentaremos elucidar no 

decorrer deste capítulo. 

Essa bipolaridade do processo interacional reflete, também, o momento teórico da 

avaliação, da lógica da excelência à lógica da aprendizagem (PERRENOUD, 1999), por não 

termos conseguido nos libertar do fetiche do exame e, ao mesmo tempo, buscar uma avaliação 

formativa que vise a construção da aprendizagem.  

Reforçando toda essa coexistência de sentidos avaliativos está o contexto político em 

que se vive, como o resultado das investidas neoliberais, isto é, estratégias para que escola 

seja mais eficiente e eficaz; à medida que solicita, declara sua falha e a desafia a produzir 

resultados sempre melhores, conforme nos coloca Afonso (2005), que serão julgados pela 

sociedade. 

A ação de julgar é posta à sociedade, porque a atividade de socializar a cultura é 

exercida pela educação, especificamente pelo ensino e entremeada de um componente 

idiossincrático, que permitirá interpretações das ações pedagógicas, pela sociedade, 

influenciando o trabalho da escola. Este fato não é constatado entre a classe médica, pois o 
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avanço da ciência e a organização desse grupo profissional impossibilitaram a intromissão de 

outros grupos.  

Na concepção de Sacristan (1995, p. 71), isso acontece porque “a profissão docente é 

socialmente partilhada, o que explica a sua dimensão conflituosa numa sociedade complexa 

na qual os significados divergem entre os grupos sociais, econômicos e culturais”. 

Para Tardif e Lessard (2005, p. 25): 

Os governos [...] pressionados por contextos econômicos, consideram mais e 
mais a educação escolar como um investimento que deve ser rentável, o que 
se traduz por uma racionalização das organizações escolares e enxugamentos 
substanciais nos orçamentos.  

Por conseguinte, adotam certas medidas, como a prática da avaliação, para aumentar a 

sua eficácia e responsabilidade de seus profissionais, tornando-se, para os seus mentores, 

quase uma panacéia.  

Deste modo, a influência da avaliação institucional de desempenho à avaliação da 

aprendizagem é mais direta e muito mais intensa, por envolver uma classificação que resulta 

em uma gratificação e a divulgação dos resultados para o julgamento social. Com isso os 

professores são pegos de surpresa, especificamente os de 2ª etapa do 2º bloco (4ª série) e os de 

8ª série que definirão o aproveitamento das 1ª e 2ª etapas no Ensino Fundamental, mas que 

todos os demais irão contribuir para a conquista de boas taxas de evasão, aprovação e 

defasagem idade-série. Todos, enfim, são levados a adequar-se a um novo ritmo e sistema de 

trabalho que se transformam em tensão, em desconforto até produzir-lhes, como no caso 

estudado, a pressão. 

Ao analisar a subunidade temática da pressão, contida no Quadro 8, comprovada com 

a fala da pedagoga Beija-flor, escola A, onde o professor sente-se pressionado a trabalhar 

sempre bem, assim como na fala da professora Girassol, da escola A, ao afirmar que a pressão 

começa desde o primeiro encontro da escola. Evidenciam a submissão à pressão da política de 

avaliação em que precisam estar se policiando para dar o máximo de si e produzir sempre 

bons resultados por meio da reflexão (energia cognitiva) sobre as conquistas retrospectiva e 

prospectiva da aprendizagem do aluno, materializando-se em estratégias de ensino e de 

aprendizagem.  

Esse sentimento de pressão se caracteriza em mal-estar docente, explicado por Esteve 

(1995, p. 98) como “os efeitos permanentes, de caráter negativo, que afetam a personalidade 

do professor como resultado das condições psicológicas e sociais em que exerce a docência, 

devido à mudança social acelerada”.  
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Devemos reconhecer que, na última década do século XX, a Educação passou por uma 

reorganização, em que a escola assumiu a função de administrar e gerir seus próprios recursos 

financeiros e pedagógicos, sob a orientação e controle do Estado e sob os olhos da 

comunidade, através do processo avaliativo. Essa nova função gestora da escola fez com que 

tomasse consciência e passasse a se preocupar com a formação de seus professores, com a 

falta de condições físicas e pedagógicas, posto que a colocava em condição de desigualdade 

para exigências iguais no universo escolar. E, mediante a singularidade e percepção individual 

de todo contexto, originou posturas diversas no processo interacional da avaliação 

institucional com a avaliação da aprendizagem. 
A escola vê-se obrigada a seguir normas, transformando o comportamento da 

profissão docente em uma semiprofissão. Assim sendo, a avaliação torna-se uma ação 

eficiente, oriunda da gestão industrial e administrativa, e aplicada à escola, restando apenas o 

espaço de sala de aula como “livre”. Contudo, no caso da avaliação institucional de 

desempenho de Teresina-PI, terá que usar, sempre e mais, ótimas estratégias que produzam 

bons resultados para manter a escola na colocação desejada, abdicando, portanto, de ser livre 

para se condicionar a esta ação. Neste contexto, esta situação provocará pressão, e esta 

induzirá a uma reflexão significativa ou não. 

Todavia a situação de pressão que induz à reflexão não se generaliza. Poderá acontecer 

que a pressão gere a inércia, a revolta, o despertar, pois todo esse contexto avaliativo é 

vivenciado por sujeitos singulares, dotados de uma capacidade emocional, psíquica e 

profissional que direciona a maneira de ver, conviver na produção de uma história pessoal ou 

institucional particulares. 

Concordamos, então, com Archangelo (2004) quando diz que a escola é um espaço de 

tensão pelas situações sociais, econômicas e políticas que lhe são impostas, e, 

particularmente, esta da avaliação institucional. No entanto, 

estes mecanismos são vivenciados por sujeitos dotados de afetividade, 
dotados de uma forma específica de compreensão, de elaboração, um certo 
envolvimento com as questões da profissão e da vida. Tais mecanismos 
sofrem a resistência de um ser que interage, que constrói um sentido para as 
situações vividas, transformando-se e transformando-as (ARCHANGELO, 
2004, p. 11). 

Justificamos esta citação quando presenciamos escolas que lidam muito bem e 

concordam com a prática da avaliação institucional e outras que apenas suportam, por terem 

os seus motivos. E, neste processo, vão adquirindo novas experiências, impulsionando 

modificação nas situações compartilhadas.  
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Haja vista os reclames sempre constantes sobre os indicadores que compunham o 

ranking escolar, por acharem que não condiziam com a realidade de algumas escolas e a 

concessão de prêmio para uns e para outros não, tais fatos geraram a modificação da lei que 

instituiu a Gratificação de Desempenho Escolar para Premiação de Desempenho Escolar 

como de seus indicadores, o valor monetário a receber e por quem. Estas colocações foram 

explicadas no capítulo anterior deste trabalho.  
Verificamos que, na escola A, a pressão não deixava de existir, mas a reflexão fluía 

espontaneamente, e, em alguns professores, que acham a avaliação institucional necessária à 

mudança e se envolvem para a tomada de decisões que venham a melhorar o rendimento dos 

alunos. Esses professores apresentam condições pessoais e profissionais satisfatórias, como 

expõe a técnica Rosa: 

É claro que um professor pode aproveitar muito mais a avaliação do que 
outro da mesma série, é uma decisão pessoal. 

Ou pode adotar uma postura contra todo o processo, como forma de dizer que precisa 

de um apoio específico em termo de formação, apoio material, salarial ou outros, conforme 

depoimento de Papoula, professora da escola D: 

Eu me preocupo com a minha questão pessoal, com a minha valorização 
pessoal, com o que vi aparecer no jornal.  

Podemos notar, no conjunto de profissionais da escola D, um desacordo com relação 

ao processo avaliativo institucional, por ir de encontro as suas condições materiais, 

pedagógicas e profissionais, um tanto quanto deficitárias, unificando-se em uma postura 

subjetiva que bloqueava o esquema de atuação prática, fruto de uma reflexão não natural, mas 

instigado pelo contexto político e pedagógico. 

Explicando melhor este fato, cada pessoa introjeta a situação conforme o modo que 

percebe e sente. E na medida em que o professor tem uma idéia ideal de sua pessoa, mas que 

não condiz à idéia real de si próprio, devido às contingências pessoais, profissionais e da 

própria experiência docente, passará a ter reações distintas: de compreender a mudança e 

procurar contribuir, de se inibir perante a situação pela ansiedade de lidar com o desconhecido 

da mudança ou teme-a pela falta de qualificação adequada e que venha a ser descoberta, 

conforme coloca Abraham (apud ESTEVE, 1995).   
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A evidência da força da classificação pela pressão sobre as escolas se materializa, em 

muitos casos, na não concretização de uma cultura de avaliação, porque muitas escolas se 

tornam inertes aos resultados, visto que 

pensam que as avaliações realizadas durante o ano valem pontos para o 
ranking, então a equipe escolar se fecha para os resultados (fala da técnica 
Rosa). 

Isto é entendido porque todo o trabalho do ano letivo concorre cumulativamente para o 

processo avaliativo institucional final e os resultados da avaliação institucional de 

desempenho são apresentados por ordem também de classificação das escolas, priorizando 

sempre a classificação e conseqüentemente a pressão. 

Ou porque 

é tão difícil sair de uma nota três e se envolve com esse sentimento de 
impotência que é mais fácil culpar outras pessoas (técnica Rosa). 

Provavelmente, esta declaração da professora Rosa seja fruto de uma leitura 

superficial, pois notamos que todas as escolas tentam novas alternativas de ação. Contudo, as 

próprias contingências de cada escola e do seu perfil psíquico, produzido na relação dos 

sujeitos com a instituição, constroem ações mais pertinentes ou não, que se desfazem no 

início ou são concluídas com êxito. 

Pode ser também que este sentimento de impotência seja uma forma de dizer que 

precisa de ajuda; seja uma forma de escoar a sua ansiedade, a sua angústia pela tensão 

advinda da pressão, assim sendo usa formas de defesa, como o caso de culpar outras pessoas, 

pois, 

quanto mais forte o ego, maior o atendimento dos interesses da totalidade da 
pessoa; quanto mais frágil, maior a necessidade de utilização de mecanismos 
defensivos regredidos (ARCHANGELO, 2004, p.16).  

Observemos, neste sentido, que, quando a professora Papoula, da escola D, coloca o 

sentimento de uma aluna: 

Tia, sinceramente aquele homem ali, eu não estava entendendo e perguntei e 
ele foi logo brigando, me mudou de lugar, pensava que eu estava olhando a 
prova do meu colega e eu peguei coloquei meu nome, respondi só três 
questões e entreguei [...]. 
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deixa transparecer que também existe uma certa pressão sobre os alunos, não de forma 

regular, mas em casos isolados que reincidem. Isto talvez pela postura inexperiente dos 

aplicadores ou por falta de uma maior absorção das orientações por eles próprios.  

A leitura feita é que a aluna se vê ameaçada e passa a não se sentir mais à vontade, 

provocando a sua saída prematura de sala e a conseqüente não resolução de todo instrumento 

avaliativo. Se pensarmos que este instrumento é mais um elemento em favor da 

aprendizagem, porque estimula o raciocínio, entenderemos que poderão surgir perguntas que 

necessitem de um maior esclarecimento do enunciado ou mesmo a solicitação de sua leitura. 

E só esta ação poderá levar o aluno da zona de conhecimento proximal à zona de 

conhecimento real. Essa situação de certa flexibilidade é naturalíssima, principalmente entre 

crianças em processo de socialização e aprendizagem e não em situação formal.  

Essas perguntas poderiam ser respondidas pelo professor, em sala, até certo momento 

da prova, a fim de dar maior segurança e tornar o ambiente mais acolhedor aos alunos. 

Todavia não lhe é permitido nem abrir a porta da sala para desejar boa sorte. Este momento de 

aplicação do instrumento avaliativo é uma situação, portanto, ainda de regulação da 

aprendizagem, em que o aluno estará usando a auto-regulação, a interação social para se 

exercitar no aprender a aprender “para que vá adquirindo a maior autonomia possível em seu 

processo de aprendizagem” (MARGARITA, 2003, p. 33). 

A presença ou não do professor em sala, na hora da avaliação, foi discutida no 

momento dedicado à meta-avaliação, no final do ano de 2004 e ficou de ser repensada. 
Além do mais, essa situação de pressão, em que a escola e até mesmo o professor se 

vêem envolvidos a trabalhar sempre bem e melhor, poderá desgastar a criatividade e a 

capacidade de enfrentamento de problemas, estimulando a adoção, conforme verificamos, de 

meios um tanto quanto perigosos que buscam a preparação dos alunos às avaliações, 

esquecendo de suas verdadeiras necessidades, para o seu desenvolvimento, ou selecionando 

os alunos no processo de matrícula, segundo mencionamos anteriormente, por idade, 

enviando-o para outra escola ou para o ensino de jovens e adultos ou até não o aceitando, 

devido às reprovações sucessivas e à alta procura da escola, de acordo com o depoimento de 

Cactos, diretor da escola A: 

Os alunos maiores vão para noite, por isso existe a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). Isso ocasiona algumas críticas, mas não olhamos só para 
idade do aluno, temos critérios. Primeiro daremos vaga para aqueles pais que 
moram próximo da escola, que vieram de outros lugares, de escolas 
particulares que não podem pagar, mas quem veio da escola do estado 
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continua nela, agora se o aluno da escola repetir dois anos consecutivos 
perde a sua vaga. 

Podemos ver, nesta explicação, a mistura de atitudes, positivas e negativas. Isto porque 

a ação de descartar o aluno configura-se uma contradição, haja vista que cai por terra o 

princípio da democratização do ensino e da permanência do aluno na escola. E a contradição 

continua, pois se o que essa prática avaliativa deseja é detectar a situação do discente para 

poder ajudá-lo, como o abandona quando mais necessita? Será que o desejo de impor um 

rigor disciplinar à escola, para que os alunos intensifiquem o seu envolvimento e 

responsabilidade com os seus estudos, exclui a generosidade característica e efetiva da escola 

e adotam estratégia da classificação?  

Mais uma vez, verificamos a complexidade do comportamento do professor, da escola 

que necessita dar conta de demandas internas e externas, que o conduzem a direções 

conflitantes, podendo dizer até opostas em uma demonstração do entrelaçamento das 

condições objetivas e subjetivas, mas que, em certa medida, são compartilhadas e assim 

podem ser generalizáveis por se constituírem sociais e humanas.  
Voltando à questão da reflexão, constatada tanto na escola como na Secretaria de 

Educação Municipal, em ambas, a reflexão demonstra tanto ser induzida como espontânea. 

Sendo que, para a escola, será induzida pela classificação e, conseqüentemente, pela 

gratificação de desempenho escolar. A Secretaria será inspirada à reflexão pelo contexto 

político, econômico e pedagógico macro, que pressiona a educação por resultados eficientes e 

eficazes. Espontaneamente, a escola reflete por entender a situação da educação e lança mão 

do avanço das teorias educacionais. A secretaria disponibiliza uma reflexão espontânea ao 

processo avaliativo para poder entender o que acontece na escola, instrumentalizando-se para 

impor a responsabilização e, ao mesmo tempo, motivando-a a agir na correção das 

deficiências, tentando ajudá-la em alguns momentos. 

Podemos dizer, então, que a reflexão é o meio para o despertar, o buscar da 

profissionalização docente, quando “os professores teriam de assumir riscos e deixar de usar 

como proteção o “sistema”, os programas e os textos” (PERRENOUD, 2002, p.12). Mas 

achamos esta posição até certo ponto muito radical pela consciência das limitações dos nossos 

professores sobre sua própria formação e o transcorrer histórico da profissão.  

O professor precisa exercitar efetivamente a sua autonomia e responsabilidade pelo 

viés da reflexão, estimulada pela curiosidade, pelo questionamento exigente, pela inquietação 

e a incerteza. Não é fácil assumir esta postura, porque historicamente sempre esteve amparado 

quanto ao que fazer e como fazer. Além disso, a sua própria formação inicial compreende 
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mais a transmissão de conhecimentos teóricos do que um exercício da prática e da pesquisa, 

como estímulo à reflexão das teorias recebidas (SEVERINO, 2004). 

A avaliação traz em sua essência a perspectiva de mudança através da reflexão; 

convém assinalar que é confortável continuar fazendo o que estamos acostumados a fazer. 

Muitas vezes não queremos tentar nada diferente pelo simples tabu ou por nossas próprias 

limitações. Assim, a própria força dos acontecimentos sociais, seja o avanço da literatura 

educacional sobre a profissionalização do professor, seja sobre a avaliação educacional e a 

prática da política neoliberal sobre a educação, materializada legalmente, envolveram o 

processo avaliativo institucional do Sistema Municipal de Educação, levando-o, bem ou mal, 

a refletir. 

Primeiramente, a reflexão se configurou nas escolas, em uma atitude mais defensiva, 

na qual só foram vistos os pontos negativos e, aos poucos, a adaptação e um maior 

envolvimento efetivaram o aparecimento de pontos positivos. Confirmando essa colocação, 

explica Jasmim, superintendente da SEMEC: 

Atualmente, essa avaliação institucional se tornou uma prática aceita e antes 
tinha um ranço.  

Jasmim mostra que, no momento atual, esta prática é aceita, mas percebemos que 

ainda existem críticas e posições diversas.  

Esse processo de reflexão aconteceu em mão-dupla, isto é, à medida que se refletia 

sobre os resultados da Avaliação Institucional de Desempenho, tinha-se a projeção da 

avaliação da aprendizagem por meio da sistematização curricular, com os conteúdos, 

habilidades e objetivos trabalhados, metodologia do professor, o que o aluno aprendeu, o que 

não aprendeu e o que precisava aprender. Essa situação foi percebida, tanto pela escola, como 

pela Secretaria de Educação, e provocou intervenções, por parte de ambas, em uma tentativa 

de instigar positivamente o desempenho do professor, a aprendizagem dos alunos e a 

concretização de uma nova cultura avaliativa. 

A prática desse sistema avaliativo, estimulando a interação entre ambas as instituições 

e, por sua vez, a reflexão, poderá produzir a construção de um habitus7 (BOURDIEU apud 

PERRENOUD, 2002, p. 81) que venha a se cristalizar compatível ao desejado pela avaliação 

formativa.  

Podemos destacar como meio para essa construção a produção de relatórios dos 

resultados das provas, apresentados, por um técnico, ao diretor e ao pedagogo e repassados ao 
                                                 
7 É o nosso sistema de esquemas de pensamento, de percepção, de avaliação e de ação; é a “gramática geradora” 
de nossas práticas. 
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grupo de professores para uma reflexão grupal, a fim de analisá-los, descobrindo as 

deficiências, os avanços e os possíveis encaminhamentos para efetivação das aprendizagens. 

Todavia essa discussão conjunta dos relatórios aconteceu nos primeiros anos do 

processo avaliativo institucional e, aos poucos, os técnicos se afastaram por acúmulo de 

atividades, e por já acharem a equipe escolar capaz de realizar essa tarefa. No entanto, a 

escola mostrou que sente falta dessa estrutura, conforme mostramos, no capítulo anterior, na 

fala do diretor da escola A. Eles precisam desta experiência de formação em que sua carga 

teórica será confirmada e mais substanciada com outras visões sobre a prática pedagógica, 

provocando novas conclusões que geram novos encaminhamentos. “A carga teórica deve 

corresponder a mesma carga prática, em vaivém de mútua fecundação [...] Ao sabor de boas 

teorias, mudam as práticas e vice-versa, sempre no contexto da pesquisa curricular” (DEMO, 

2005, p. 60-62). 
Então quando observamos a fala da técnica Rosa: 

Quanto mais a escola tem uma concepção de avaliação desenvolvida, de 
promover o crescimento, de refletir sobre os pontos fracos para poder 
crescer, mais ela terá uma concepção de avaliação para tomada de decisão 
[...]. 

esta demonstra que o diálogo em grupo desperta, abre horizontes, estimula e passa segurança 

para planejarem conjuntamente e agirem em suas salas de aula a partir do planejamento. 

Pedro Demo (2005, p.49) afirma que “somente tem algo a ensinar quem pesquisa”. 

Consideremos que até na cola, para ser inteligente, mostra o autor citado, necessita de uma 

pesquisa, e o ato de ensinar necessita muito mais de uma pesquisa, precisa de reflexão para 

elaboração das sínteses, tarefas, analisar os dados referentes aos alunos. Desta forma, quando 

Beija-For, pedagoga da escola A, diz que a avaliação institucional de desempenho “faz com 

que o professor pare e reflita sobre os seus dados”, esse refletir é tentar pesquisar qual o 

conhecimento real dos alunos, qual o seu conhecimento proximal, que recursos poderá usar, 

de que forma poderá conduzi-lo à formação do conceito desejado e como organizar o seu 

tempo para isso. É a reflexão sobre a lógica do produto da aprendizagem, garantida pelas 

informações coletadas, segundo Hadji (2001), que asseguram a função formativa da avaliação 

e a sua conseqüente denominação.  

Mesmo que essa reflexão não aconteça de modo pleno, reformulando a sua 

organização curricular feita antes da avaliação e pondo-a em prática, está se iniciando de 

forma sinuosa, mas presente. O que não acontecia no período de 1995 a 2001, antes da 

avaliação institucional, quando realizamos uma pesquisa monográfica sobre a Prática 
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Avaliativa de uma Escola Municipal. Neste período, a prática avaliativa do professor se 

constituía em identificar as habilidades nos alunos, mas não exercitavam o refletir sobre o que 

foi ou não desenvolvido, como efetivar o conhecimento real e buscar o conhecimento 

proximal. 

Estando a ação de reflexão em processo, a sua execução pode ser bem encaminha e 

finalizada; mas, às vezes, perde-se “pelo caminho” e é só iniciada. Quanto a isso, coloca a 

técnica Rosa: 

É claro que em algumas escolas isto acontece de uma forma mais 
sistematizada, em outras nem percebem que estão fazendo uma reformulação 
curricular, deixando de fora do programa numeração romana e investindo 
esse tempo numa aprendizagem mais importante, mais relevante. É tirar algo 
da programação, como de diminuir o tempo de uma coisa e aumentar o de 
outras [...] é refletir sobre a definição de habilidades, sobre aquilo que o 
professor espera do aluno, a sua visão sobre objetivos de ensino, do 
desenvolvimento da metodologia.  

Para essa atuação, o professor toma como referência a Proposta Curricular Municipal 

para o Ensino Fundamental, de 06 a 14 anos, que está em fase de experimentação nas escolas 

para as devidas observações dos professores e adaptação dos técnicos da Secretaria.  

Da Proposta Curricular, foi fornecido às escolas o conjunto de habilidades e conteúdos 

para cada bimestre, nas respectivas áreas de estudo, organizados de forma cíclica, a fim de 

permitir não iniciar sempre um novo conteúdo ou habilidade, mas sim, após a aprendizagem 

do conceito inicial, prosseguir-se nos aprofundamentos que se constituem denso e minucioso. 

Neste sentido, a professora da escola D, Belaemília, faz a seguinte colocação: 

Eu vejo o que é cobrado, Ave Maria! Da forma como é aplicado, se 
realmente os alunos obtivessem o nível que eles pedem, se adquirissem todas 
aquelas capacidades seriam alunos bem melhores do que da rede particular.  

Sua fala mostra que realmente não segue integralmente a proposta, pois, conforme a 

nossa observação em sala de aula, ministrava a disciplina de Língua Portuguesa, História e 

Geografia, mas por ter a turma em um conceito de baixa escolaridade, dedicava-se apenas ao 

Português. Expomos o caso à diretora, que colocou a situação como conseqüência da postura 

da Secretaria em valorizar o Português e a Matemática, o que não justifica, e demonstra o uso 

de um mecanismo defensivo de suas imperfeições e ansiedades.  

A capacidade de refletir é apresentada como competência reflexiva por Perrenoud 

(2002), Tardif e Lessard (2005), ou em forma de pesquisa, como usa Demo (2005), e como 

papel de intelectuais transformadores (GIROUX, 1997). E será direcionada pelas 
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contingências pessoais e pedagógicas do professor, evidenciando o seu nível de autonomia e 

controle do seu trabalho docente, segundo afirmam Tardif e Lessard (2005, p. 209): 

Os professores não aplicam nem seguem os programas escolares 
mecanicamente; ao contrário, apropriam-se deles e os transformam em 
função das necessidades situacionais que encontram, das suas experiências 
anteriores, bem como de muitas outras condições, como seu entendimento da 
matéria, sua interpretação das necessidades dos alunos, os recursos 
disponíveis, o andamento da turma, suas preferências e valores etc. 

Essa reflexão sobre os dados colhidos pelo professor é muito mais complexa do que se 

imagina, pois a construção da aprendizagem exige toda uma reformulação curricular sobre os 

seus objetivos e critérios, a cada avaliação. Desta forma, mesmo que a Proposta Curricular 

tente controlar o trabalho dos professores e deixe o sistema em situação confortável quanto às 

escolas, apenas irá direcionar a ação docente, tendo em vista que a reflexão poderá detectar 

dificuldades que afastem o professor das determinações da Proposta e os aproximem das 

necessidades dos alunos. Isso só demonstra o importante papel da reflexão, que, apesar de 

tudo, está sendo estimulada. 

Conforme vimos anteriormente, a Secretaria Municipal também reflete. 

Demonstramos isto com fala, na subunidade temática da reflexão, que diz: 

A Secretaria tem que estar atenta para oferecer formação que os ajude a 
executar bem essa tarefa (Rosa, técnica da SEMEC).  

Atenta para pensar sobre as necessidades mais comuns dos alunos, identificadas no 

instrumento institucional avaliativo que denotam, também, as necessidades de formação dos 

professores. Esse instrumento é, portanto, um meio para uma mútua ação de refletir, pois, a 

partir dele, a escola e Secretaria se cruzam em reflexões, ligadas ao seu objeto de maior 

interesse imediato: o aluno para escola e o professor para Secretaria de Educação. 

Partindo de suas reflexões sobre os resultados dos testes, no decorrer desses anos de 

avaliação institucional de desempenho, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 

Teresina, foi percebendo vários aspectos para melhorar a prática pedagógica. Um deles foi dar 

continuidade à formação inicial do professor; capacitando os professores quanto ao processo 

de alfabetização, em elaborar objetivos por meio de habilidades, elaborando instrumentos 

avaliativos com enunciados problematizadores e provocadores do raciocínio, ou 

proporcionando-lhes meios de dominar realmente a Matemática para poder ensiná-la.  
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Foram, então, enviados técnicos às escolas para subsidiá-las na questão de trabalhar 

com as habilidades e enunciados, enfocando problemas. Houve maior investimento na 

formação continuada, com Curso de Formação de Professores Alfabetizadores-PROFA, com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN’s em ação ou mesmo com iniciativas próprias, 

como, por exemplo, organizar oficinas para o ensino de Português e Matemática. Como que 

reconhecendo todo esse acontecido colocou Bulgari, técnica da SEMEC: 

Esse processo avaliativo fez um desvelamento e acabou fazendo uma 
revelação da deficiência e das dificuldades que os professores tinham e não 
sabiam.  

Convém destacar que não somente do professor, porque os próprios técnicos também 

se identificavam em muitos casos, buscando melhorar a sua formação. 

A força do contexto político-econômico sobre o educacional provocou um ir em frente 

com todas as dificuldades pertinentes às realidades das escolas, pela própria classificação, 

competição; e, mesmo assim, as discussões foram germinando dentro dos limites de 

compreensão, procurando cominhos de acertar, com decisões coletivas.  

A escola A mostrou que usa não só o discurso, mas decide e passa à prática, alterando-

a conforme a necessidade. Como diz Vasconcelos (2003, p. 25) “para mudar a avaliação não 

basta articular um discurso novo; não adianta ter uma nova concepção e continuar com 

práticas arcaicas [...], é preciso mudar a postura, o que implica a alteração tanto da concepção 

quanto da prática”. 

A escola D usava um discurso atual sobre avaliação, todavia a condição 

socioeconômica da comunidade, e por ser a única escola da região, provocava dificuldades à 

conquista de bons resultados nos indicadores de defasagem idade-série e de evasão. A 

conseqüência era um desacordo em relação a sua capacidade de mudança, aliado a 

necessidades teóricas e práticas. A pouca crença na sua capacidade técnica e de mudança 

instigava a circulação de muitas idéias, sem que se conseguisse um esquema de atuação com 

início, meio e fim. Geralmente havia muitas opiniões que iam perdendo a capacidade de 

envolver a comunidade escolar. 

Nesse contexto de avaliação institucional, em lugar do professor, é a escola que está 

vivendo uma crise de identidade, provocada pelas mudanças sociais aceleradas, como coloca 

Abraham (apud ESTEVES, 1995), mas que, na verdade, é o professor quem a sofre. 
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Percebemos, no decorrer desse texto, que a Avaliação Institucional de Desempenho 

está vivendo diversos antagonismos, tais como: de instrumento de controle e regulador da 

aprendizagem a instrumento de classificação; de um processo interacional de pressão a um 

instrumento interacional de reflexão com a avaliação de aprendizagem. Nessa indecisão de 

posturas, indefinição, de transição, como ficará a prática avaliativa da aprendizagem?  

O Quadro 9, a seguir, apresenta a última pergunta norteadora, juntamente com a 

unidade temática correspondente: 

PERGUNTA NORTEADORA PROCEDIMENTOS DE 
PESQUISA 

UNIDADE TEMÁTICA 

A implantação da Avaliação 
Institucional de Desempenho 
trouxe mudanças à prática 
avaliativa da aprendizagem? 

Entrevistas coletivas e 
individuais com 
pedagogos e professores 
e observação 
participativa como 
observador 

Lógica avaliativa 
alternando entre a 

excelência e a 
aprendizagem 

Quadro 9 – Representativo da Pesquisa para 3ª pergunta norteadora. 
Fonte: Pesquisa direta da autora. Teresina-PI, 2005. 

Consideramos a avaliação um julgamento de valor reflexivo-comparativo do objeto no 

seu percurso, em suas relações e nos resultados, promovendo novos direcionamentos 

formativos na busca de uma transformação.  

O ato de avaliar não indica um fim nele próprio, mas um meio para promover a 

aprendizagem que pode acontecer, espontânea ou sistematicamente, dentro de um processo de 

tentativas, erros e acertos, trazendo para o sujeito que aprende várias sensações: desde o 

desconforto até o sentimento de realização. Nesse caminho árduo, existe um porto seguro que 

lhe dá suporte regulacional, que acolhe sua dúvida, direcionando-a, confrontando-a até que se 

torne uma certeza. Este porto seguro, acolhedor, mas firme, é a avaliação, assumida na escola 

pelo professor, tendo o aluno como seu objeto de avaliação e parceiro no processo por meio 

da auto-avaliação. 

As duas escolas pesquisadas, escola A e escola D, apresentavam realidades diferentes 

quanto à localização, o nível socioeconômico da comunidade, a escolaridade dos pais, o perfil 

dos alunos e a postura avaliativa, tanto dos professores como da própria escola. 

A influência do contexto político-econômico na educação é uma realidade, mas 

também é verdade que a Teoria Avaliativa se desenvolveu bastante, comprovadamente pela 

própria literatura de Perrenoud (1999); Vasconcelos (2003); Silva (2003); Barlow (2006), 
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entre outros. Em contrapartida, a prática se encontra ainda impregnada de sentidos de uma 

avaliação mensuradora e coercitiva. Entretanto, o discurso dos professores apresenta 

evidências de aprofundamento teórico, pois deixa claro que a avaliação existe como meio de 

efetivar a aprendizagem, investindo reflexivamente na regulação dos objetivos, na definição 

dos critérios e em novas intervenções para a efetivação da aprendizagem. Apresentamos, a 

seguir, no Quadro 10, os conceitos individuais dos sujeitos pesquisados sobre avaliação da 

aprendizagem: 

 
HORTÊNCIA 

Pedagoga da escola A 

 
VIOLETA 

Pedagoga da escola D 

 
DALILA  

Professora da escola A 

 
BELAEMÍLIA 

 Professora da escola D 

É tudo que acontece em 
sala de aula. A professora 
passa determinado 
conteúdo, as tarefas, 
feedback sobre o que os 
alunos entenderam do 
conteúdo. 

É onde nós 
verificamos o 
desempenho do aluno, 
até onde foram 
alcançados os 
objetivos propostos, o 
que se precisa 
realizar ou 
replanejar. 

Acho que é avaliar o 
que o aluno está 
aprendendo, está 
conseguido aprender. 

É uma metodologia usada 
para verificar quantitativa e 
qualitativamente se o aluno 
atingiu os objetivos 
pretendidos e se a 
metodologia e o 
instrumento utilizado pelo 
professor são eficazes ou 
precisam mudar. 

Quadro 10 – Concepção sobre avaliação da aprendizagem de pedagogos e professores.  
Fonte: Pesquisa direta da autora. Teresina-PI, 2005. 

Podemos ver que realmente o conteúdo dos conceitos, do Quadro 10, deixa evidente a 

avaliação na lógica da aprendizagem; logo, tratam-se de conceitos atualizados. Contudo, 

sabemos que, em compensação a esse conceito, existem as dificuldades impostas pela própria 

formação do professor, quanto a compreender melhor a prática dos processos avaliativos de 

aprendizagem e a usar uma didática conectiva; pela própria burocratização do sistema, pelas 

políticas educacionais e as próprias condições de trabalho dos professores. 

Todas essas dificuldades, como também o grande fetiche (LUCKESI, 2003) exercido 

pela avaliação excludente e classificatória, construído ao longo de sua história, desde 

Comenius até os nossos dias, fizeram-na cristalizar em nossas mentes os seus sentidos, 

dominando os nossos habitus.  

Por sua vez, a força dialética da história educacional vem agindo sobre ela; e é por isso 

que nos comprometemos com o desejo de constatar a sua posição atual no Sistema Municipal 

de Educação de Teresina-PI. Desse modo, após a análise do diário da observação, das 

entrevistas coletivas e individuais, definimos uma unidade temática que denominamos de uma 

Lógica avaliativa alternando entre a excelência e a aprendizagem, a qual tentaremos elucidá-
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la, fazendo a descrição do contexto educacional e avaliativo de cada escola pesquisada, para a 

devida identificação desta unidade temática. 

4.5.1 Apresentação e considerações sobre prática avaliativa da escola A 

A escola A era envolvida de uma atenção constante sobre a aprendizagem das 

crianças. 

Se fosse detectado que os alunos estavam com deficiência em alguma habilidade, a 

pedagoga e a professora pensavam em uma estratégia de reverter aquela situação de 

deficiência. Parecia que todos falavam a mesma linguagem em busca dos mesmos objetivos. 

Conforme ensinamentos de Vasconcelos (2003, p. 33), “através do trabalho coletivo 

sistemático, construímos a intersubjetividade, um projeto comum de atuação”. Transparecia 

haver um projeto comum dividido e assumido entre todos. 

Conforme falamos anteriormente, a turma observada foi a 2ª etapa do 1º bloco (4ª 

série), ficava sob a responsabilidade de duas professoras, Dalila, que ministrava Ciências e 

Matemática; e Girassol, que ensinava Português, História, Geografia e Religião. 

Convenhamos que se trata de uma carga disciplinar bastante desigual, mas assumida na 

prática. Ambas tinham graduação, a primeira em Pedagogia, e a segunda em Geografia, com 

Especialização na área. Faziam também a oficina de Matemática na SEMEC. Girassol estava 

prestes a aposentar-se, e Dalila estava no meio de sua carreira profissional. 

A professora Girassol era a mais descontraída, e deixava os alunos bem mais à 

vontade, chegando, às vezes, a sofrer, por seu jeito, com os excessos dos alunos nas 

conversas. A professora Dalila adotava uma postura mais fechada, mais disciplinar, no 

entanto sabia chegar junto e acolher o aluno. O resultado era que, com a professora Girassol, 

eles chegavam, às vezes, a conversar bastante, e até enrolar um pouco para não fazerem a 

tarefa. Com a professora Dalila, eles ficavam mais atentos, e geralmente até receavam pedir 

alguma coisa no meio da aula. 

Os alunos eram bem participativos, e adoravam ir à frente da turma para ler seus textos 

(dissertativos, poemas, resumos). Discutiam de acordo com seu nível; por exemplo, sobre 

preconceito, ou alguma notícia que escutaram na TV ou sobre os próprios conteúdos do livro 

didático. Logo a seguir encontra-se um texto elaborado por uma aluna, sobre a água. Este 

tema primeiramente foi trabalhado pela professora, isto é, lido silenciosamente pelos alunos, 

depois oralmente; e discutidas suas idéias, oral e coletivamente, e só então o construíram.            
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ÁGUA 

Minhas águas cristalinas 
eis bela como a flor. 
Todo dia és usada, 
mas é só por amor. 
Para salvar as plantinhas 
E também amiguinhas, 
Porque sem água não existia 
A mais bela cor da flor. 
Sem você animais morriam 
Como a graminha que chorou 
Ao não beber a água que o homem não botou. 

               (Texto de uma aluna da Escola A, elaborado em sala de aula). 

As atividades de leitura, discussão e construção de textos eram bem regulares em sala 

de aula. Sentimos desenvoltura em sua escrita, como também transparece ser fruto de um 

trabalho iniciado muito anteriormente, nas turmas iniciais, no processo de alfabetização, 

porque, do contrário, não teriam a habilidade de escrita neste nível. De fato, as professoras das 

séries iniciais empenhavam-se muito com a escrita, interpretação de textos, e trabalhavam 

com projetos pedagógicos. Inclusive uma delas nos convidou para o encerramento do projeto 

de leitura de sua turma. Este texto e os demais foram escritos em pouco tempo, pois a aula era 

de apenas 50min., e, depois de concluída a tarefa, alguns alunos iam ler para os colegas. 

O processo avaliativo da aprendizagem da escola era bimestral; constituía-se de provas 

escritas e havia uma semana de provas dedicada a todas as disciplinas estudadas (Anexo G). 

Neste período, a escola se revestia de outro ar, mais atenção, mais comportamento, os alunos 

ficavam quietos dentro da sala, arrumados em carteiras enfileiradas, separadas uma das outras 

e esperando chegar o momento de começar a prova. Além de tudo, quem primeiro terminasse 

a prova teria de esperar a campa tocar para sair da sala. A professora avisava que não podiam 

ficar fazendo perguntas, pois, na prova de rede, não iria ser permitido. Esta caracterizava uma 

forma de lhes preparar à realidade das provas institucionais, porém bloqueados em sua auto-

regulação da aprendizagem. 

Tudo acontecia normalmente e com naturalidade. Tornava-se perceptível que se 

tratava de uma ocasião um tanto quanto solene, com passos definidos, em que a atenção dos 

alunos ficava mais aguçada pelo receio que lhes envolvia a prova da professora; bem mais do 

que a prova da SEMEC, segundo eles próprios, porque deste instrumento dependeria sua 

aprovação no final do ano. Por conseguinte, não percebiam que este momento significava 

mais um para a construção de sua aprendizagem e não a sua definição. 
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Logicamente cada ocasião social exige uma postura, e a avaliação é um fato social 

educacional, e, como tal, age coercitivamente sobre o sujeito, conforme a cultura vivenciada 

pelo grupo. Além do mais, é um momento para pensar e refletir, que exige silêncio, atenção e 

concentração.  

Não obstante encontrarmo-nos em pleno século XXI, ainda guardamos resquícios da 

Pedagogia dos séculos XVI e XVII, com os jesuítas e Comenius (LUCKESI, 2003); 

poderíamos proceder sem toda esta ritualidade exigida, isto é, de um modo menos formal, mas 

com o mesmo envolvimento, necessitando apenas ser trabalhada. Segundo a escola, a semana 

de avaliação permite uma melhor organização e realização das atividades escolares e os 

alunos precisam viver uma experiência semelhante a que eles têm que passar na avaliação 

institucional para sua ambientação, pois como coloca a professora Papoula, da escola D: 

Agora, também, agente não pode pegar e condenar essa avaliação de rede, 
porque a situação que se vive na sociedade é essa.  

Este é um fato que não se pode negar, mas podemos melhorar a forma de usar o 

momento da avaliação da aprendizagem.  

Ao lado desse momento avaliativo bimestral, todos os meses fazia-se uma avaliação 

que se somava a bimestral a avaliação mensal. Esta se caracterizava descontraída, tendo em 

vista que não havia um exercício escrito definido para ser realizado, não existia toda aquela 

formalidade, e poder-se-ia assumir diferentes maneiras de apresentar-se, tais como: analisar o 

caderno do aluno, produção de textos sobre a temática trabalhada, seminários, organização de 

painéis temáticos, entre outros. No entanto, era a avaliação bimestral que balizava e concebia 

o sentido socializado de prova (AFONSO, 2005).  

Para esta prova mensal, a professora Dalila, em Ciências, fez um trabalho em grupo de 

dois, no qual os alunos iriam construir 10 questões e responder. Feito isto, em aula, iriam 

trocar os cadernos com outro grupo, e cada um iria corrigir o trabalho do colega, e depois 

diriam, oralmente, se estava tudo certo. Se houvesse alguma questão respondida com erro, o 

grupo iria justificar o porquê do erro e todos, juntamente com a professora, iriam concordar 

ou não com a colocação dos colegas. Em Matemática, ela aplicou um exercício sobre 

tratamento da informação. 

No entanto, nas outras disciplinas, da professora Girassol, não aconteceu nada 

diferente, apenas o normal da agenda diária, que se constituía basicamente de: atividade do 

dia – correção – de classe e para casa. O que comprova a sua adesão ao momento tradicional 

de prova. 
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Após a prova bimestral, havia a recuperação paralela, para a qual a professora Girassol 

não deu nenhum retorno à classe sobre como se haviam saído nas avaliações.  

A professora Dalila percebeu a deficiência em porcentagem na avaliação bimestral e 

organizou uma bateria de exercício. Com o exercício respondido e o conhecimento sobre o 

assunto novamente acionado, ela passou a levá-los de três em três, ao quadro, para 

responderem à mesma questão. Quando concluíam a questão no quadro, ela ia analisando a 

lógica do raciocínio das três respostas, problematizando para a turma, que respondia e 

perguntava. Sempre a partir do que diziam os alunos, ela se colocava até que chegassem a 

uma conclusão. Dava um intervalo e, neste ínterim, tentava levar novamente todo o conteúdo 

de porcentagem; em seguida, voltava à correção do exercício. Ela os estava ensinando a 

reconstruir o seu raciocínio, uma operação mental metacognitiva, que se traduz em auto-

avaliação de grande importância na autonomia do aprender a aprender. Segundo Hadji (2001), 

a auto-avaliação é uma habilidade a construir e 

o professor pode intervir do exterior, [...] para instrumentalizar de modo 
mais adequado o autocontrole, particularmente incitando o aluno a fazer 
análise de tarefa, e acompanhando essa atividade [...] implica uma tomada de 
consciência, pelo sujeito, de seu próprio funcionamento (HADJI, 2001, p. 
103).  

Explicando melhor, ela nunca corrigia uma tarefa apenas dando as respostas; à 

proporção que lançava o enunciado da questão à turma, fazia um breve diagnóstico, e, com 

base neste, aprofundava mais o conceito trabalhado, para depois colocar a resposta. Pedia para 

o aluno descrever oralmente a sua resposta e, conjuntamente, raciocinava com eles, deixando-

os explicar o seu raciocínio, como meio para construir, com eles, a resposta da questão. 

Enquanto os alunos estavam na lousa, a turma acompanhava, ao tempo em que observava, 

lançando, às vezes, perguntas. Ao aparecimento de uma dúvida, socializava com toda a turma 

e ia trabalhá-la, sempre lançando perguntas e partindo de suas respostas para esclarecê-las. 

A mencionada professora expressou para turma que eles estavam fazendo muita 

confusão com a porcentagem e que talvez estivesse havendo uma contradição entre o modo de 

ela ensinar e a maneira como eles estavam sendo orientados no reforço ou em casa; por isso 

queria os cadernos para analisar o que tinha acontecido e tomar uma atitude. Se tivesse antes 

sistematizado essa ação poderia já ter resolvido esta deficiência; todavia tomou a atitude, e 

isso caracteriza responsabilidade sobre o processo de aprendizagem. 

Quase não havia recuperação no que diz respeito às outras disciplinas. Colocavam que 

não havia motivos para ficarem em recuperação em Ciências, História ou Geografia, porque 
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eram mais fáceis. Davam uma nova e ligeira explicação dos conteúdos selecionados e 

aplicavam uma tarefa sem muita exploração. Essa postura de priorizar o Português e a 

Matemática é comum de se constatar em todo o nosso sistema educacional. E Teresina não 

podia ser diferente, até porque a Secretaria de Educação sempre lhes deu maior destaque em 

toda a sua política educacional. 

 Para o instrumento da avaliação da aprendizagem, usavam questões semelhantes às da 

avaliação institucional de desempenho, isto é, sempre problematizando o conhecimento para 

dar oportunidade de o aluno exercitar a habilidade ou o conteúdo ensinado. Não constatamos 

a prática de tarefões, quando estavam próximas as provas institucionais. 

A atividade de classe ou de casa sempre era do livro texto. A professora Dalila era 

quem, às vezes, trazia algo elaborado de casa para aplicar; com isso mostravam a necessidade 

de crescerem mais na reflexão, pois, desta forma, podem compreender toda a generosidade e 

criatividade do professor, em procurar o que melhor se adequar cognitivamente. Tal atitude 

sacia a necessidade do aluno e lhe conduz a um maior desenvolvimento com qualidade. 
Percebemos que as professoras regulavam as atividades dos alunos coletivamente, e, 

algumas vezes, olhavam uma a uma, de forma rápida, devido ao pouco tempo disponível. 

Mandavam os alunos lerem oralmente, colocar verbalmente as respostas em confronto com as 

de outros colegas, reescrever o texto no quadro e fazer a correção coletiva; levavam os alunos 

ao quadro para responder a tarefa, e depois colocavam para a apreciação da turma. Tudo isso 

era feito sob a orientação, monitoramento e conclusão da professora, principalmente da 

professora Dalila; porque a professora Girassol poucas vezes procedeu desta forma; e, 

mesmo, por passar muitas tarefas, terminava deixando algumas sem corrigir.  

Utilizar várias formas de colher informação sobre a aprendizagem se constitui em 

instrumento avaliativo, porque a prova, o teste não são as únicas maneiras de se coletarem 

dados sobre o processo de aprendizagem. A avaliação da aprendizagem de caráter formativo 

não se constitui de momentos pontuais da aplicação de um instrumento, mas estes fazem parte 

do processo avaliativo formativo de sala de aula. Desta forma tudo o que é planejado para ser 

executado em classe será elemento de avaliação, porque poderá fornecer informações, ao 

professor, sobre o aluno, seja uma atividade, uma explicação, um jogo seja a prova mensal. 

A partir do momento em que informa, ela é formativa, quer seja 
instrumentalizada ou não, acidental ou deliberada, quantitativa ou qualitativa 
[...] não precisa conformar-se a nenhum padrão metodológico para ser 
formativa. Para facilitar o próprio processo, basta-lhe informar os atores do 
processo educativo (HADJI, 2001, p. 20).  
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Percebemos que colhem informações variadas, mas de forma coletiva e não individual. 

Apenas quando existe uma deficiência mais generalizada, e se precisa compreender o porquê 

e quem está realmente acometido dela, é que tentam praticar um pouco a observação 

individual. Certamente, o tempo e a carga de trabalho concorrem para a não realização de um 

acompanhamento individual, suporte da pedagogia das diferenças (PERRENOUD, 1999), tão 

importante, visto que lidamos sempre com a heterogeneidade, que precisa ser conhecida para 

ser trabalhada de forma produtiva por seu papel de notável importância na aprendizagem. 

A professora Dalila até mencionou que possuía um caderno em que escrevia o 

desenvolvimento de cada aluno, mas terminava esquecendo, e acostumou-se a guardar tudo 

“de memória”, o que sabemos não ser possível. Registrar por meio de mecanismos de 

observação, fazer anotações, sistematizar em que seqüência e modo de acompanhar cada 

aluno são questões que se aplicam à prática. 

Conforme vimos, no presente capítulo, a professora Dalila trabalhava com 

metacognição, e, como ela própria nos declarou em entrevista individual, sem ter consciência 

da prática que exercia. Acreditamos que sua sensibilidade pedagógica, aliada a sua formação e 

experiência justificavam sua atitude. Com relação à professora Girassol, de vez em quando, 

refletia com a turma sobre seus avanços, estimulando sua auto-estima, mas não se tornava 

uma regularidade.  

À medida que colhem as informações, reconhecem como está configurado o 

desenvolvimento real e para onde este aponta como novo conhecimento a conseguir (zona de 

desenvolvimento proximal); e, a partir daí, tentam regular com novas intervenções para 

problematizar, persuadir ou confirmar o novo conceito, segundo ensinamentos de Baquero 

(1998), Vygotsky (2004) e outros. 

Pela descrição da prática realizada nos parágrafos anteriores, as professoras, com suas 

diferenças, sempre forneciam pistas de como estava o entendimento dos alunos, a tal ponto 

que, quando perguntamos a dois alunos como eles faziam para aprender, disseram: “pegando 

outros livros para estudar” – “pegando o texto da professora e ligando com alguma coisa, fará 

eu aprender”. Quando esses alunos associam que, tentando ligar o conteúdo novo a outras 

idéias, já estruturadas em sua teoria de mundo, estão utilizando habilidades cognitivas, tais 

como a indução, a dedução, a análise, para efetuar a sua aprendizagem. Estão construindo a 

sua autonomia dentro do ato de aprender; e mais, fora destas operações, não alcançariam este 

desenvolvimento (VYGOTSKY, 2004). Desta forma, se ajudavam, orientados principalmente 

pela professora Dalila, a ultrapassar as dificuldades, a aprender, e, enfim, a se desenvolver. 
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4.5.2 Apresentação e considerações sobre a prática avaliativa da escola D 

A escola D pela própria adaptação da diretora e da pedagoga em suas funções, pelo 

próprio contexto geográfico, econômico, social e pedagógico, enfrentava e produzia 

dificuldades que limitava seu desenvolvimento no processo avaliativo externo. 

Pudemos constatar muitas vezes que as ações empreendidas não iam até o fim, como, 

por exemplo, o Conselho de Classe, que realizou algumas reuniões e deixou de acontecer. Os 

alunos indisciplinados eram retirados de turma e colocados em um cantinho na diretoria, 

fazendo uma atividade, muitas vezes, sem um acompanhamento, e terminavam fugindo. No 

outro dia era como se nada houvesse acontecido. 

Concluímos, também, que faltava decisão firme e empenho coletivo, para novas ações 

ou pequenos projetos, que concorressem para a mudança de postura dos alunos, quanto ao 

estudo e a própria avaliação. Pois eles não davam valor às aulas e faltavam, não se envolviam 

nas atividades, mas, à época das provas, a freqüência era completa, silêncio total na sala, 

compenetração; e sempre queriam que a professora dissesse se a questão estava certa; não se 

importavam com a prova em si, ficavam satisfeitos apenas com a comunicação da nota. 

Quanto à avaliação institucional, chegavam quase a boicotá-la, pois faltavam muito no 

dia da aplicação. Era preciso que não fossem avisados da data para que comparecessem.  

O clima de ansiedade, instabilidade, de insegurança que envolvia o discurso de ambas 

era tão notório que, na entrevista coletiva, o diretor da outra escola percebeu e disse: 

Quando você era professora de Educação Física, você fazia sua análise da 
escola e depois que assumiu a direção procurou rever esses pontos para 
melhorar. O trabalho na escola é lento, é demorado, não é de uma hora para 
outra, pensamos que pode ser, mas não é. 

A mobilidade dos professores, a presença de mais estagiários, associada à falta de 

experiência não efetivava uma convivência grupal em busca de objetivos comuns, pois estes 

ficavam bem mais nas palavras do que na divisão e cooperação das ações; desta forma, 

sobrecarregavam uns e desobrigavam outros.  

A turma estudada era bastante heterogênea, quanto ao nível de aprendizagem. 

Sabemos que esta é uma composição natural e significativa para o processo interacional entre 

o sujeito que aprende e o outro, pois juntos, em interação, propiciarão a aprendizagem. 

Havia alunos que sabiam ler, outros com pouca habilidade de leitura, e outros que não 

liam nada. A avaliação feita pelas professoras da turma era que estavam atrasadas, e, por isso, 

não podiam acompanhar a proposta curricular. Elas não confiavam na capacidade dos alunos, 
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mesmo que não lhes confessassem. Por outro lado, compreendemos que os alunos percebiam, 

por meio de suas expressões e atitudes; tendo em vista, por exemplo, os alunos com maiores 

dificuldades, por não atenderem as suas solicitações, eram ignorados. A partir desse estado 

relacional, os alunos não se deixavam seduzir e assim não se doavam ao trabalho. Na opinião 

de Zabala (1998, p. 95):  

Dado o importante papel que desempenham as expectativas dos professores 
para com os alunos, será preciso encontrar em todos os alunos aspectos 
positivos [...] Têm que avaliar o aluno pelo que é, confiando nele e dando 
condições para que aprenda a confiar em si mesmo. 

Era notória a indiferença dos alunos para com a aula, principalmente a aula de 

Português. A indisciplina se fazia presente a tal ponto que os alunos faziam tudo o que se 

considerava improcedente: conversavam, desenhavam, levantavam para mexer com os outros, 

mudavam de lugar; menos envolver-se com o que acontecia na aula. Só os da frente 

respondiam aos apelos da professora. Ela tinha consciência dessa indisciplina e se mostrava 

muito ansiosa. 

Em Matemática, até onde pudemos ver, que foi o trabalho da recuperação paralela, do 

2º bimestre (Anexo J), a participação era melhor, mas muito mecânica, pois não havia 

nenhuma problematização para estimular e produzir uma aprendizagem mais significativa. 

Era só aprender os passos de como resolver as quatro operações, com divisão apenas de um 

algarismo e solucionar expressão numérica. Se o assunto fosse tratamento da informação, o 

comando era para trabalhar um gráfico bem definido em seus moldes. No entanto, a prova 

vinha com vários problemas, e uma certa criatividade nas construções das questões, 

diferentemente do que era praticado em aula. 

Acreditamos que não seria necessária nova explicação sobre os assuntos, mas variar na 

forma de problematizar, trazendo o núcleo do conteúdo para ser usado em situação problema 

ou questões abertas; a partir daí seria feito o monitoramento da resolução, seguir-se-ia em 

uma complexidade crescente, e seriam fornecidas pistas para facilitar o desenvolvimento e 

conclusão do raciocínio (BAQUERO, 1998). 

Em Português os conteúdos eram trabalhados com a distribuição inicial de um resumo 

do conteúdo, depois, uma exposição oral. Em seguida, o texto era apresentado para 

interpretação e aplicação do conteúdo gramatical. O tema central do texto não era 

contextualizado no início da tarefa, para que pudesse permitir, assim, maior e melhor 

entendimento deste. Portanto, o texto não era usado como um recurso didático, mas como um 

instrumento de verificação do determinado conteúdo.  
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A construção da habilidade de leitura era separada da habilidade de escrita, pois era 

mais usada a interpretação de texto do que a sua construção e o trabalho de reescrita. A 

atividade de escrita e reescrita de texto era feita uma vez ou outra e aleatoriamente, isto é, sem 

um enfoque determinado no tipo de estrutura de texto a construir; tanto fazia usar uma fábula, 

como uma anedota. Porém, a prova bimestral e a de recuperação continham uma questão de 

escrita de texto (Anexo H e I). 

Provavelmente, em razão de terem visto e interpretado textos durante as aulas, isto 

induzisse a professora a imaginar que seriam capazes de escrever um texto sem ajuda. Como 

isso seria possível, se eles não foram levados a escrever nem com ajuda, imagine sozinhos? 

Para que o fizessem, seria necessário construir essa estrutura de pensamento para que 

pudessem usar em outras atividades, aprofundando a sua aprendizagem e estimulando o seu 

desenvolvimento para a aquisição de novas aprendizagens. 

A aprendizagem não é desenvolvimento, mas, corretamente organizada, 
conduz o desenvolvimento mental da criança, suscita para a vida uma série 
de processos que, fora da aprendizagem, se tornariam inteiramente inviáveis 
(VYGOTSKY, 2004, p. 484). 

As professoras movimentavam-se por todas as carteiras, passando um olhar sobre as 

tarefas; atendiam aos chamados dos alunos, isto é, os alunos da frente. Belaemília, professora 

de Português, História e Geografia, chegava a ficar rodeada de crianças. Contudo, ao invés de 

guiá-los, levando-os a outras possibilidades, dando indicações, terminava dizendo toda a 

resposta. Os alunos, então, não refletiam e não poderiam aprender significativamente. 

Necessitavam exercitar o pensamento abstrato na realização de operações, a fim de 

desenvolver uma estrutura mental e assim aplicá-la novamente, dando continuidade ao seu 

processo de desenvolvimento. 

Na ânsia de ministrar todo o programa, passava para outro assunto sem um trabalho 

mais exaustivo. Ela olhava sempre as atividades, individualmente, e, certamente, percebia 

seus acertos ou não; falava alguma coisa, tentava algumas atividades para compensar a 

dificuldade identificada, mas não conduzia o processo até o final, pois a indisciplina dos 

alunos desviava seu foco de atenção; e também o programa falava mais alto, deste modo, a 

prova bimestral terminava sendo o instrumento pontual e responsável por medir a posição da 

aprendizagem para, então, começar a retomada das habilidades não construídas, reproduzindo 

a mesma metodologia usada nas aulas.  

A recuperação da prova bimestral era o momento de novos exercícios. Não era usada 

nenhuma outra nova estratégia cognitiva para construções de conceitos não fixados ou pontos 
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conceituais ainda confusos. Apenas ajudava-os a responder e não os levava a construir sua 

resposta, não recorria a uma outra linguagem. Conforme sabemos, uma avaliação na lógica da 

aprendizagem, ou melhor, uma avaliação formativa é contínua, e se traduz em um controle 

constante sobre os alunos, por meio de uma pluralidade de métodos e técnicas, e não 

intervalado ou pontual (AFONSO, 2005). 

A diferença entre a escola A e a escola D são gritantes e bem marcantes, a própria 

descrição apresentada nos mostra claramente. Entretanto, no conjunto de ações estudadas de 

cada escola não existe uma uniformidade para uma produtividade ou não; o que há é uma 

tendência, uma certa variabilidade. Mesmo na escola A, pudemos constatar certas práticas que 

poderiam não acontecer, mas que são compensadas com outras intervenções. 

Igualmente à escola D, percebemos a vontade e a disponibilidade de as professoras 

atenderem os alunos; vimos, ainda, sua própria carência, às vezes, teórica e prática, associada 

à necessidade de projetos que viessem a favorecer a sociabilidade, a construção de uma 

melhor disciplina, a elaboração de um projeto de vida pelo aluno e conseqüente valorização 

do estudo, como também a intervenção da própria Secretaria de Educação quanto à formação 

de uma equipe de professores efetivos, a execução de oficinas pedagógicas e a implantação do 

Ensino de Jovens e Adultos entre outras coisas. Tudo isso poderia ajudar o trabalho dos 

professores desta escola. 

Aos poucos e mesmo convivendo com todas as dificuldades e empecilhos já citados, 

vão surgindo pequenas ações que podem contagiar, convencer os outros membros do grupo, e 

devagarzinho ir mudando a prática, acessando e vencendo os bloqueios, abrindo espaços para 

uma avaliação transformadora. Neste sentido, Vasconcelos (2003, p. 30) diz que “uma das 

grandes pragas nas tentativas de inovação é a forma de pensar dicotômica, maniqueísta, que 

nega a idéia de processo”.  

Da mesma forma que a teoria avaliativa mudou, as práticas também estão mudando; 

pois mesmo que ainda não se veja um caminho efetivamente traçado, mas já presenciamos a 

intenção, situações e algumas atitudes para uma avaliação em busca da aprendizagem. Ainda 

que o professor diga, por exemplo, “se não fizerem a tarefa vou tirar pontos de vocês” 

(professora, Girassol da escola A), sabemos que isto se cristalizou em nossa consciência, e 

falamos sem sentir. Existe, paralelamente, a escola se mobilizando em criar meios de fazer o 

aluno dedicar-se, gostar e valorizar bem mais o ato de estudar, ou o professor refazendo com 

o aluno os caminhos que utilizou para determinado raciocínio, fazendo-o refletir para induzir, 

deduzir, analisar, classificar, tentando, intervindo de maneira correta ou quase completa, mas 

com um único foco: – a aprendizagem. 
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Acrescentamos, ainda, que, mesmo usando um valor numérico, a nota, representando a 

avaliação, não poderemos dizer que continua sendo exame dentro da lógica da excelência 

(PERRENOUD, 1999), que exclui e classifica, mas que está havendo um processo de 

transição para a uma nova prática avaliativa em busca da mudança da prática. 

Afirmamos também que uma realidade histórica avaliativa do exame, socializadora da 

avaliação classificatória, reforçada, atualmente, por forças políticas e econômicas neoliberais 

que lhe estandardizam, discriminando não só os alunos, mas os próprios professores e suas 

escolas, aos poucos, está sendo depurada dentro de uma lógica da aprendizagem, defendida 

pelos que desejam uma escola onde todos tenham o direito de aprender.  

Afinal, é um momento de tensão, apreensão, mas também um sacudir, um despertar ao 

verdadeiro sentido do professor e da aprendizagem, por meio de uma busca cheia de 

bloqueios, vivenciados e transformados na própria história. É um caminho que está sendo 

construído e confirma a nossa visão da prática avaliativa da aprendizagem que está dentro de 

uma lógica avaliativa, alternada entre a excelência e a aprendizagem. 
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5 CONCLUSÃO 

Uma imagem do totalitarismo: o rosto daqueles que, 
quando olham para uma criança, já sabem de antemão o que 
vêem e o que têm de fazer com ela. A contra-imagem poderia 
resultar da inversão da direção do olhar: o rosto daqueles que 
são capazes de sentir sobre si mesmos o olhar enigmático de 
uma criança, de perceber o que neste olhar existe de 
inquietante para todas as suas certezas e seguranças e, apesar 
disso, são capazes de permanecer atentos a esse olhar e de se 
sentirem responsáveis diante de sua ordem: deves abrir, para 
mim um espaço no mundo, de forma que eu possa encontrar 
um lugar e elevar a minha voz. 

                                                                                                                   Jorge Larrosa 

Ao analisar com mais vagar o contexto neoliberal, percebemos que a doutrina 

neoliberalista propõe um ideário de produção eficiente e eficaz; não se restringindo a gastar 

energia desordenadamente, mas a utilizá-la corretamente, sendo pró-ativa, isto é, planejando-

se dentro de uma boa articulação de recursos, tempos e ações, em uma produtividade sempre 

crescente. Assim, não basta estimular a produtividade, mas, principalmente, acompanhar, 

controlar e realimentar para manter o crescimento econômico. Logo, nessa estrutura 

organizacional, pôde ser identificado o contexto político-educacional no qual desenvolvemos 

a presente investigação. 

O presente trabalho retratou a avaliação institucional como instrumento principal de 

controle dos objetivos neoliberais desejados, transformada em uma panacéia para os males 

educacionais pelo foco e regularidade de seu uso no Sistema Educacional Internacional, 

federal, estadual e até municipal. 

Os sintomas da crise econômica são gerais, tais como falta de verba para contemplar o 

Estado de bem-estar social, juntamente com a necessidade de crescimento da economia. 

Todavia, o organismo de cada país é único e necessita de medidas neoliberais que se adequem 

à sua realidade socioeconômica, controlando o desperdício de gastos, como, por exemplo, as 

despesas educacionais requeridas com a reprovação, repetência, evasão e defasagem idade-

série.  

Sob este aspecto, a política e a legislação educacional se adequaram à Avaliação 

Institucional em larga escala, para uma melhor gestão e responsabilização da escola, como 

também para induzir-lhe a uma ação corretiva a melhores resultados no seu processo de 

ensino. Esse contexto sociopolítico-educacional nos fez vislumbrar algo inédito no município 

de Teresina-PI, isto é, a implantação de mais um processo avaliativo, perfazendo, assim, duas 
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formas de se avaliar uma mesma escola, a avaliação da aprendizagem e a avaliação 

institucional de desempenho, desenvolvida em pleno exercício das ações educativas. Ambas 

constituíram uma interrogação em termos da reação da prática avaliativa do professor 

responsável pela atividade de avaliar. 

Ressaltamos que avaliar não é classificar e responsabilizar o sujeito avaliado, mas sim 

acolhê-lo em suas dificuldades, para que venha a superá-las e possa retornar ao seu 

desenvolvimento. Sabemos que a ação da escola não se resume à prática de sala de aula, mas 

no resultado da integração de todas as suas atitudes sobre o capital cultural, social e 

econômico dos alunos e da comunidade, dando condições por maior receptividade e 

transformação do trabalho escolar. 

A ação da escola e em particular do professor pressupõe o domínio da atividade de 

avaliar que pode ou não determinar uma verdadeira aprendizagem. A avaliação e a 

aprendizagem interagem, por meio de seus agentes (professor e aluno/Secretaria de Educação 

e escola), em um processo de ação-reação-ação no qual podemos dizer que esses dois 

processos de avaliação e de aprendizagem se intercomplementam e se realimentam 

mutuamente. Estabelece-se, deste modo, uma relação tão indissociável que poderíamos 

considerá-la um axioma, posto que sem esta inter-relação a avaliação deixará de ser um ato 

inteligente reflexivo-comparativo necessário à transformação para tornar-se apenas uma 

constatação. 

Desta forma, o professor deve refletir sobre as necessidades dos alunos para que 

retomem a aprendizagem, assim como a Secretaria de Educação deve retratar as dificuldades 

de cada escola e providenciar intervenções. Contudo, aluno e escola não são apenas 

expectadores do processo avaliativo, mas partícipes e, como tal, podem e devem saber de suas 

deficiências, para tentar resolvê-las com ou sem a mediação do professor ou da Secretaria. 

Tendo em vista que as identidades de alunos e escolas são singulares, na maioria das 

vezes esses sujeitos precisam de ajuda, de um redirecionamento, pois alguns conseguem andar 

sozinhos, mas outros não, devido ao acúmulo de carências e deficiências. 

Neste sentido, no capítulo 4 deste estudo, denominado “Da Avaliação a 

Aprendizagem”, afirmamos que avaliar formativamente não é classificar, mas acolher – 

mostrando, mediando novos caminhos, estabelecendo confrontos – fazer-se sempre presente, 

para manter uma regulação do processo avaliativo. Essa conclusão emerge do fato de termos 

presenciado e convivido com o antagonismo entre teoria e prática nos processos avaliativos 

Institucional de Desempenho e da Aprendizagem. Os profissionais envolvidos nesse processo 

professavam uma coisa e realizavam outra; isto é, no primeiro processo, classificavam e 



 129

premiavam, não obstante suas boas intenções; no segundo, não havia classificação nem 

premiação, isto é, o professor permanece, na maioria das vezes, sempre próximo do aluno, 

sanando ou não as suas dificuldades de aprendizagem. 

Por sua vez, classificar e premiar a escola torna-a acautelada às situações que possam 

desestabilizar sua imagem ou investir em uma nova construção imagética. Assim tem que 

estar sempre atenta, em uma atitude prospectiva de conhecimento e solução dos entraves a 

uma nova classificação ou a permanência em posição de ponta. E, na maioria das vezes, vê-se 

sozinha nesse quebra-cabeça, pois apenas lhe mostram (a Secretaria) os erros sem procurar 

ajudar a solucioná-los, devido à própria autonomia da escola ou ao acúmulo de burocracia na 

estância superior. 

Sob este aspecto, devem prevalecer a gratificação permanente, o acréscimo de salário 

provisório, uma imagem a zelar, da escola, do professor, que desafia, ao tempo em que pode 

intimidar, incomodar, pressionar, cansar, lançar mão de estratégias que lhe garanta uma 

conquista dentro da classificação das escolas. Então ficamos na dúvida: – a prática avaliativa 

do professor está realmente mudando ou ele está se adequando às exigências?  

O produto avaliativo institucional de desempenho é resultado da interação de várias 

subjetividades em que não poderemos precisar as ações e reações entre Secretaria e escolas, 

posto que se trata de um universo complexo. Mas entendemos que o ponto principal dessa 

relação é a presença, o acompanhamento dos gestores, diretores de escolas e Secretaria juntos. 

Quando um se omite por determinação de outras prioridades, quebra-se a relação, a mediação, 

e as ações são desarticuladas.  

Nesse processo, destacamos que a configuração do bom nível de aprendizagem de 

uma escola por meio do rendimento positivo de algumas turmas tornou-se um fardo pesado 

para os professores dessas turmas e, conseqüentemente, um problema. Os fatores que se 

tornaram causa do não rendimento das demais turmas devem ser identificados, a fim de que 

sejam tomadas as devidas providências.  

Entre esses fatores destacam-se, por exemplo, a formação dos professores, a 

necessidade de troca de experiências, a constante mobilidade dos professores e a necessidade 

de diminuir a contratação de estagiários. Esta situação não deve ser camuflada ou 

menosprezada pela boa classificação conseguida no ranking escolar que confere uma imagem 

de “rendimento e eficiência” da escola, mesmo sem possuí-la com eqüidade. Tampouco, 

deve-se entregar a escola à sua própria sorte, mesmo que saibamos que a escola precisa ter 

iniciativa. O processo educativo deve ser uma ação conjunta, integrada e bem articulada entre 

a Secretaria de Educação e as escolas. 
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Conforme foi visto na análise dos dados apresentada nos capítulos da dissertação, essa 

convivência mútua e integrada entre escola e Secretaria, inicialmente, foi mais determinante, 

e, aos poucos, tornou-se mais morosa, pois destacou e imprimiu outras prioridades além da 

aprendizagem dos alunos. 

A prática desse amplo processo avaliativo institucional de desempenho, apesar de 

todos esses entraves anteriormente comentados, levou, pela força do contexto político e 

econômico emergente, a uma mobilização das escolas e dos professores. Em meio a diversas 

opiniões contrárias, os professores saíram de suas classes e passaram a refletir no que faziam 

e como faziam, concordando ou não; pois, conforme expusemos, anteriormente, o sistema 

queria evitar maiores gastos com alunos, produzindo rendimento por conta do investimento 

intelectual e pessoal de cada profissional da escola em seu trabalho pedagógico. Cada um 

seria seu próprio algoz e redentor à medida que se dispusesse à busca de novas soluções ou 

estratégias para uma maior aprendizagem.   

Instalou-se, então, o início de um sentimento de incompletude, a sensação de precisar 

fazer mais. Os professores passaram a sentir que não mais estavam protegidos em sua sala de 

aula; e tudo se constituiu em desafio ou sacrifício, enfrentado e vivenciado de diversas 

formas, tendo em vista tratar-se de seres humanos que sentem e agem singularmente. A 

inércia, o inconformismo, a busca de brechas não éticas, o esforço além do limite individual 

de trabalho mesclavam as relações desse processo avaliativo. 

Por conseguinte, todas as escolas foram colocadas em condição de “igualdade” sem 

que essa existisse de fato. Conforme mostramos nos capítulos anteriores, ao lado da escola A 

havia uma creche que preparava os alunos para ingressarem na 1ª série, o que resultava em 

avanços na leitura e na escrita, enquanto a escola D, sem essa ajuda, tinha que aceitar os 

alunos dentro da faixa etária desejada ou não, por ser a única escola da região. Assim como o 

quadro de professores composto muito mais por estagiários do que por professores da rede, 

conferia à referida escola um professorado instável e com mobilidade quase que permanente.  

Desta forma, nos questionamos se seria o aluno da escola A ou da escola D que estava 

em melhores condições de aprendizagem. Lembrando ainda que, na escola D, as condições 

para a aquisição de um melhor nível cultural eram sufocadas pela carência de subsistência, 

necessitando de capacidade de gestão para superar essa exigência e produzir o efeito tão 

esperado pela escola: a aprendizagem!  

As escolas com melhores condições de trabalho, como a escola A, geravam melhores 

efeitos, traduzidos em melhor colocação no ranking escolar. E as que necessitavam de ajuda 

quanto a aspectos físicos, formação, reuniões para intervenção pedagógica e gestora, como a 
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escola D, poderiam estacionar ou evidenciar um rendimento lento sem ameaçar a conquista ou 

permanência das outras escolas em melhores colocações. 

Segundo as nossas análises, esse desafio de promover uma mudança crescente na 

qualidade dos serviços oferecidos pela escola, além de provocar uma pressão, instigou, 

também, o professor, que, às vezes, lê uma literatura especializada em avaliação, participa, 

acidentalmente, de palestras, de conversas entre professores sobre o novo sentido de avaliar a 

aprendizagem, mas sem uma experiência concreta, devido às próprias contingências pessoais, 

burocráticas e curriculares impostas. Afinal, a prática avaliativa institucional de desempenho é 

um enfoque novo e teve início para buscar melhor rendimento. 

Rendimentos esses que deveriam ser fruto de soluções criadas pela própria escola para 

ultrapassar suas dificuldades. Todavia não se pensou que muitos desses obstáculos só 

poderiam e só podem ser resolvidos através de ações conjuntas com a Secretaria de Educação 

(SEMEC), como controle e lotação de mais professores, como um acompanhamento mais de 

perto das dificuldades do trabalho administrativo e pedagógico, resultando assim sugestões de 

novos caminhos, justificando a regulação e o exercício das atividades pedagógicas.  

A escola não pode ser entregue a uma competição ascendente, pois avaliação, na sua 

essência formativa, pressupõe um modelo de aprendizagem ou de trabalho educativo em que 

todos possam participar e usufruir os frutos democraticamente. Dessa forma, as diferenças 

devem ser acolhidas, confrontadas, para que se encontrem meios de superá-las e produzir, 

enfim, um bom ensino e conseqüentemente uma aprendizagem eqüitativamente distribuída 

entre os alunos.   

Assinalamos que o andamento desse processo avaliativo classificatório aflorou um 

sentimento, nos professores, de exposição pública a diversos olhares e julgamentos, 

produzindo certa insegurança na construção da identidade da escola pela comunidade escolar 

e pela própria comunidade do bairro, visto que, ao tempo em que classificava, buscava uma 

excelência ascendente. No entanto, os professores sentiam e sabiam da necessidade de 

construir uma aprendizagem de fato significativa.  

Viviam, portanto, uma contradição, que, por si só, descarta a harmonia, a unidade, a 

complementaridade entre as escolas por meio da cultura de troca pela cultura da 

individualidade e da competição. Esta polaridade de sentido pressionou manter uma postura 

sempre atenta ao produto do ensino, em um ritmo sempre crescente de melhores índices de 

acertos, de melhores resultados. Assim, nos questionamos até que ponto podemos construir ou 

transformar uma cultura avaliativa, se não há uma troca de experiências, se cada escola 

atomiza-se no seu universo?   
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Essa busca constante de melhores resultados provocou uma sensação de pressão, 

identificada na fala dos sujeitos da pesquisa, sentida veemente e negativamente pela escola D, 

enquanto a escola A, através de sua pedagoga, colocava-a como positiva por impulsionar a 

ação dos professores. 

Acreditamos que pressão, por si só, é um sentimento que incomoda e não deixa o 

sujeito à vontade. E, mesmo sendo percebida como negativa ou positiva, será sempre pressão; 

e, embora seja por motivos diferentes, terão de apresentar um rendimento cada vez melhor no 

processo avaliativo do Sistema Municipal de Ensino. Conseqüentemente, a escola, o professor 

e os alunos são expostos a uma competição, a um desgaste da capacidade avaliativa e, acima 

de tudo, descaracterizando o processo avaliativo na sua essência. Isto é, somente são olhados 

os resultados; a compreensão dos empecilhos, dos entraves para um bom trabalho da escola, 

geralmente são deixados de lado por carências administrativa, financeira e pedagógica da 

própria escola.   

Não obstante esse processo avaliativo institucional de desempenho ter sido uma 

maneira radical e muito mais ligada aos interesses neoliberais do que educacionais, provocou, 

por meio da análise do desempenho dos alunos, o descortinar de muitas necessidades técnicas 

dos docentes e, com isso, uma busca pelo diálogo das carências, mais presentes, dos alunos e 

da própria Secretaria. Entretanto, as exigências burocráticas que envolviam a Secretaria, 

assim como o tempo encarregaram-se de mudar o foco nas prioridades das ações; e tudo se 

acomodou tradicionalmente, fechando a escola em si mesma para solução de seus problemas.  

Deste modo, a regulação enfraqueceu e o controle na classificação das escolas, 

reforçada pela gratificação, manteve-se, induzindo comportamentos isolados a buscarem uma 

melhor colocação da escola, de forma distorcida, por procedimentos como: aplicação dos 

provões, foco mais direcionado ao programa a ser dado do que às necessidades dos alunos; 

seleção dos alunos às vezes no ato da matrícula ou evitando o comparecimento dos alunos, de 

baixo rendimento, no dia da prova ou transformando a evasão em transferência. Com base na 

realidade estudada, podemos afirmar que classificação e competição não condizem com o que 

projeta a avaliação, ou seja, oportunidade e meios iguais disponibilizados para todos.  

Quanto a ser o processo avaliativo um ato de reflexão, as escolas em colocação A no 

ranking executaram-na positivamente, pesquisando um caminho para esclarecer o 

conhecimento real do aluno e identificando o conhecimento proximal, mobilizando recursos 

metodológicos, didáticos e estratégias cognitivas para uma concretização da aprendizagem. 

Isto porque boa colocação é sinônima de condição ou esforço bem articulado para consegui-

la: corpo de professores estável e adequado ao trabalho e às exigências da escola, bom nível 
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socioeconômico e cultural dos alunos, uma gestão promotora de maior integração e 

articulação entre os sujeitos que fazem a escola. 

Na escola D, a reflexão positiva era cortada por uma série de fatores: gestão não 

criativa e frágil, mobilidade dos professores efetivos, revolta pela permanência nos últimos 

lugares do ranking, dando lugar a muitos pensamentos sem continuidade pelo próprio 

descrédito pessoal, insegurança, imobilidade circunstancial. 

Pelo exposto anteriormente, acreditamos ter transparecido em nossas colocações a 

ambivalência de sentidos, significados e ações existentes na prática simultânea dos já 

referidos processos avaliativos que são produtos do processo interacional, mantido entre 

avaliação institucional, sob a aplicação do ranking escolar e a avaliação da aprendizagem. E, 

contida nesta relatividade, encontra-se a prática avaliativa do professor a qual inquirimos os 

seus processares. 

Foi patente a diferença entre as escolas estudadas, beneficiando positivamente a escola 

A e negativamente a escola D, devido a fatores como o contexto geográfico, social, 

econômico, cultural, administrativo e pedagógico que estabeleciam diferenças em relação à 

escola D, jamais equacionadas para uma eqüidade de oportunidades, pelo fato de ser delegada 

uma “autonomia” de direito, mas não de fato, fazendo-a imóvel em suas circunstâncias. 

Mesmo que as escolas adotassem um conceito atual de avaliação, a magia provocada 

pela avaliação da excelência, do exame, durante toda uma vida escolar e mesmo na vida 

profissional com a avaliação institucional, para a classificação da escola e gratificação do 

professor, fazia com a maioria dos docentes professasse uma coisa e realizasse outra; como, 

por exemplo, olhar apenas o aluno em vez de acompanhá-lo; usar uma pedagogia da 

igualdade em vez de uma pedagogia das diferenças; repetir as mesmas tarefas sem usar outra 

metodologia de ensino.  

Na maioria das vezes, porque, dependendo do nível de troca de experiência dentro da 

escola e de integração dos profissionais, como na escola A, havia um cuidado de buscar 

outros modos de ensinar, de envolver mais o aluno e a família no processo educacional; de 

assumir uma postura mais criteriosa em relação ao material cultural trabalhado, de tentar 

estimular e desenvolver a criticidade, por meio de uma discussão mais aprofundada, 

materializada em uma maior regularidade de produção de texto.  

Podemos citar como exemplo a professora Dalila (escola A), que tentava construir o 

hábito da auto-avalição, por meio da auto-regulação, desenvolvida por meio da metacognição, 

através da prática da aprendizagem colaborativa, em que os alunos, mediados pela professora, 

confrontam suas respostas, questionam-se e interagem soluções, completando-se e tornando-
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se, assim, proprietários do conhecimento ensinado e não apenas hóspedes, conforme opinião 

de Larrosa (1998), no início de nossas considerações. Os alunos estavam sendo inseridos no 

processo avaliativo sem o perceberem e desenvolvendo sua autonomia no processo de 

aprendizagem. 

A presença de ações pedagógicas, do fazer apenas pelo fazer, sem uma finalidade e 

encadeamento claro e efetivo mais presente na escola D, deixou evidente a necessidade de 

maior compreensão do processo de aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo 

matemático, fazendo-nos afirmar que a compreensão do processo de aprendizagem contribui 

com a prática avaliativa do professor. 

Acreditamos que o ensinar e conduzir um processo de auto-avaliação, auto-regulação 

do aluno é a maneira de inseri-lo na avaliação também como sujeito, ressignificando e dando 

maior produtividade avaliativa em busca da aprendizagem. Todavia, percebemos que essa 

ação deve ocorrer de modo consciente e sistematizado; precisa ser mais disseminada e 

discutida a fim de que seja percebida sua necessidade e sua valoração dentro do processo 

avaliativo, pois a própria professora o exercia sem ter o seu efetivo conhecimento. 

O fazer avaliativo dos professores observados mostrou-se diversificado e com 

características diferentes, posto que, ao mesmo tempo, avaliam em busca da aprendizagem, e 

avaliam na intenção da aprendizagem. No primeiro caso, refletem, reorganizam e criam novas 

ações que fazem o aluno produzir aprendizagem. No segundo caso, apresentam vontade, o 

desejo da aprendizagem, mas a ação é frágil, resultando em uma aprendizagem e um 

desenvolvimento não sustentável, permanecendo o enfoque da nota como definidora do futuro 

do aluno.  

Podem existir ações que venham ajudar à escola e ao professor em seu trabalho 

avaliativo, tais como o bom funcionamento geral da escola, promovido pela resolução dos 

problemas quanto à parte física, aos utensílios, aos materiais diversos, a estrutura 

administrativa, burocrática e pedagógica; promover um maior entendimento teórico e prático 

da construção da aprendizagem, do fazer perceber, divulgar, estudar e exercitar, entre os 

docentes, a introdução do aluno no processo avaliativo; exercer um acompanhamento da 

escola para estimular o diálogo, o estudo conjunto das condições e rendimento dos alunos. O 

estímulo e concretização de tudo isso deve partir de ações conjuntas entre Secretaria e escola, 

pois uma não pode prescindir da outra, ambas se constroem e se completam juntas.  

Além do mais, conforme foi evidenciado no capítulo três, a Lei que regulava esse 

processo Avaliativo Institucional foi modificada, e, a partir de 2007, este será realizado por 

meio de outra regulamentação e, quem sabe, advirão novas mudanças. Pois, apesar de toda a 
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fragilidade encontrada no processo avaliativo, ficou claro que o repensar de suas ações para 

novos encaminhamentos pedagógicos constitui ponto comum no Sistema Municipal de 

Educação de Teresina. 

E a partir de nossa experiência na Rede Municipal de Educação, do que foi descrito e 

analisado nesta dissertação, e tomando por base a literatura utilizada, não podemos dizer que a 

prática avaliativa do professor do Sistema Público Municipal de Educação de Teresina-PI 

continua a mesma, mas está ensaiando uma alternância entre a excelência e a aprendizagem, 

com seus erros, críticas e acertos, em uma ação dialética, materializada entre a escola e a 

Secretaria de Educação, de modo a fortalecer-se, adquirindo mais maturidade em benefício da 

identidade do processo e da prática avaliativa do professor e da Rede Municipal de Teresina. 

 



 136

REFERÊNCIAS 

ABICALIL, Carlos Augusto. Sistema Nacional de Educação Básica: nó da avaliação? In: 
Educação & Sociedade: revista de Ciência da Educação/Centro de Estudo Educação e 
Sociedade, vol. 23, n. 80, p. 255-276, Campinas-SP: CEDES, 2002. (Número especial).  

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: EMIR, Sader; GENTILI, Pablo (Org.). 
Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1995. p. 9-118. 

AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação educacional: regulação e emancipação: para uma 
sociologia das políticas avaliativas contemporâneas. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

______. Escola pública, comunidade e avaliação, resgatando a avaliação formativa como 
instrumento de emancipação. In: ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). Avaliação: uma prática em 
busca de novos sentidos. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. Etnografia da prática escolar. Campinas-SP: Papiros, 2005. 

______. Avanços no conhecimento etnográfico da escola. In: FAZENDA, Ivani (Org.). A 
pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. Campinas-SP: Papirus, 1995. 
p. 99-120. 

ARCHANGELO, Ana. O amor e o ódio na vida do professor: passado e presente na busca 
de elos perdidos. São Paulo: Cortez, 2004. 144p. 

BAETA, Anna Maria Bianchini. Pressupostos teóricos e implicações práticas do modelo 
SAEB-2001. Estudos em Avaliação Educacional, n. 25, p. 23-42, 2002. 

BARRETTO, Elba Siqueira de Sá. A avaliação na educação básica entre dois modelos. 
Revista Educação & Sociedade, Campinas-SP: CEDES, ano XXII, n. 75, p. 48-66, ago. 
2001. 

BARLOW, Michel. Avaliação escolar: mitos e realidade. Tradução Fátima Murad. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 

BAQUERO, Ricardo. Vygotsky e a aprendizagem escolar. Tradução Ernani F. de Fonseca 
Rosa. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de 
sociologia do conhecimento. 25. ed. Tradução de Floriano de Sousa Fernandes. Petrópolis: 
Vozes, 2005. 

BELLONI, Isaura. Metodologia de avaliação em políticas públicas: uma experiência em 
educação profissional. São Paulo: Cortez, 2000. Parte I. 

BOAKARI, Maria Salete Linhares. Uma nova prática de avaliação das escolas municipais 
de Teresina, p. 1-10, jul. 2002.  

 



 137

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto, 
1994. 

BONNIOL, Jean Jacques. Modelos de avaliação: textos fundamentais com comentários / 
Jean Jacques Bonniol e Michael Vial. Tradução Claúdia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 
2001. 

BONAMINO, Alicia; FRANCO, Creso. Avaliação e política educacional: o processo de 
institucionalização do SAEB. In: Cadernos de Pesquisa, Campinas-SP, n. 108, p. 101-132, 
nov.1999. 

BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século 
XX. Tradução Nathanael C. Caixeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. p. 49-123. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal / 
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2004. 426 p. 

______ Parecer nº 004/98. Diretrizes e Bases Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. Disponível em: <mec.gov.br>. Acesso em: jun. 2005. 

______. Plano Nacional de Educação. Brasília: Câmara dos Deputados, Comissão de 
Educação, Cultura e Desportos, Centro de Documentação e Informação-Coordenação de 
Publicações, 2000.  

CABRAL NETO, Antônio. Política educacional: novas formas de gestão. In: YAMAMOTO, 
Oswaldo; CABRAL NETO, Antônio (Org.). O psicólogo e a escola. Natal: EDUFRN, 2000. 
p. 95-135. 

CARNEIRO, Moaci Alves, LDB fácil: leitura crítico-compreesiva: artigo a artigo. Petrópolis-
RJ: Vozes, 1998. 

CASTRO, Amélia Domingues e CARVALHO, Ana Maria Pessoa de. Ensinar a ensinar: a 
didática para escola fundamental e média. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001. 

COHEN, Ernesto Avaliação de projetos sociais. Ernesto Cohen; Rolando Franco (Org.). 
Petrópolis-RJ: Vozes, 1993. 

COULON, Alain. Etnometodologia na educação. Tradução de Guilherme João de Freitas 
Teixeira. Petrópolis-RJ: Vozes, 1995. (Ciências Sociais da Educação). 

DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. 8. ed. São Paulo: Cortez; Brasília-DF: 
MEC/UNESCO, 2003. 

DEO RIO, Pablo; ALVAREZ, Amélia. Educação e desenvolvimento: a teoria de Vygotsky e 
a zona de desenvolvimento próximo. In: COLL, César Jesus Palácios; MARCHESI, Álvaro 
(Org.). Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia da educação. Tradução 
Angélica Mello Alves. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. p. 79-104.  

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
(Biblioteca da Educação. Série 1. Escola, v.14). 



 138

DEPRESBITERIS, Léa. O desafio da avaliação da aprendizagem: dos fundamentos a uma 
proposta inovadora. São Paulo: EPU, 1989. 

DUARTE, Newton. O significado e o sentido. In: Coleção memória da pedagogia: Lev 
Seminovich Vygostsky. Rio de Janeiro: Ediouro; São Paulo: Segmento Duetto, v. 2, n. 2, p. 
30-37, 2005. 

DRAIBE, Sônia Miriam. As políticas sociais e o neoliberalismo. São Paulo, Revista da USP. 
p. 86-101, 1998. 

ENSAIO: avaliação em políticas públicas em educação, 2005. Pol. Públ. v. 13, n. 47, Rio de 
Janeiro, jun.  2005. Disponível em: 
<www.sciel.br/scielo.Php?script=sci_abstract&.pid=s01049036200500020000&.Ing=en&nrm
=&.tlng=pt>. Acesso em: set. 2006.  

ESTEBAN, Maria Teresa. A avaliação no cotidiano escolar. In: ______. (Org.). Avaliação: 
uma prática em busca de novos sentidos. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. p. 7-28. 

ESTEVE, José M. Mudanças sociais e função Docente. In: NÓVOA, Antônio (Org.). 
Profissão professor. 2. ed. Porto-Portugal: Porto, 1995. p. 93-122. (Coleção Ciências da 
Educação). 

EZPELETA, Justa; ROCKWELL, Elsie. Pesquisa participante. S. Paulo: Cortez: Autores 
Associados, 1986. 

FIGARI, Gerard. Avaliar: que referencial? NÓVOA, Antônio (Org.). Porto-Portugal: Porto, 
2000. 

FERNANDES, Claudia de Oliveira. Avaliação escolar: diálogo com professores. In: SILVA, 
Jansen Felipe da; HOFFMANN, Jussara; ESTEBAN, Maria Teresa (Org.).  Práticas 
avaliativas e aprendizagem significativa: em diferentes áreas do currículo. 3. ed. Porto 
Alegre: Mediação, 2003. p. 93-106. 

FREITAS, Dirce Nei Teixeira de. A avaliação educacional como objeto de recomendações 
internacionais. Estudos em Avaliação Educacional, v.16, n. 31, p.79-100, 2005. 

GAJARDO, Marcela. Reformas educativas en América Latina. Balance de uma década, 
set. 1999. Disponível em: 
<http//www.preal.org/Biblioteca.asp?Pagina=2&Id_Carpeta=64&Camino=63׀Preal%20Publi
caciones/64 Preal%20Documentos>. Acesso em: 18 maio 2006. 

GAMBOA, Sílvio Sánchez. A globalização e os desafios da educação no limiar do novo 
século: um olhar desde a América Latina. In: LOMBARDI, José Claudinei (Org.). 
Globalização, pós-modernidade e educação. São Paulo: Autores Associados, 2001. p. 79-
106. 

GARCIA, Regina Leite. A avaliação e suas implicações no fracasso /sucesso. In: ESTEBAN, 
Maria Tereza (Org.). Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. 2. ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2000. p. 29-47. 

 GERALDI, Grisolia Maria Corinta. A cartilha Caminho Suave não morreu: MEC lança a sua 
edição revista e adaptada aos moldes neoliberais. In: ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). 

http://www.sciel.br/scielo


 139

Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. p. 
101-128. 

GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 
aprendizagem. Tradução Daniel Bueno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

GRÉGOIRE, Jacques. Avaliando as aprendizagens: os aportes da psicologia cognitiva. 
Tradução Bruno Magne. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

HADJI, Charles. A avaliação desmitificada. Tradução Patrícia C. Ramos. Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

HOFMANN, Jussara Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 
2001. 219p. 

______. Contos e contrapontos: do pensar ao agir em avaliação, 5. ed. Porto Alegre: 
Mediação, 1998. 140p. 

HUBERMAN, Michaël. O ciclo de vida dos professores. In: NÓVOA, Antônio (Org.). Vidas 
de professores. Porto-Portugal: Porto, 2000. p. 31-61. 

LARROSA, Jorge. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. Porto Alegre: 
Contraponto, 1998. p.240. 

LEAL, Maria Edith Pereira. Políticas públicas governamentais: programa nova escola - 
avaliação institucional nas escolas da rede do Estado do Rio de Janeiro, 2004. 198f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal Fluminense, 2004. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. 15. ed. São Paulo: Cortez, 
2003. 

______. Avaliação da aprendizagem escolar: uma visão construtiva e sistêmica. In: 
CONFERÊNCIA DA II JORNADA DE EDUCAÇÃO DO NORTE – NORDESTE, 2000, 
Fortaleza – CE. 

LÜDKE, Menga et al. O professor e a pesquisa. 3. ed. Campinas-SP: Papirus, 2004. 

MAGNA, França. Gestão e financiamento da educação: o que mudou na escola?: programa 
dinheiro direto na escola. Natal-RN: EDUFRN/ FUNDEF, 2005. 

MARTINS, João Batista. Vygotsky & a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 112p. 
(Pensadores e a Educação, 7). 

MATTOS, Carmem Lúcia Guimarães. A abordagem etnográfica na investigação científica. 
Rio de Janeiro: UERJ, 2001. p. 4-18. 

LUNT, Ingrid. A prática da avaliação. In: DANIEIS, Harry (Org.). Tradução Mônica Saddy 
Martins e Elizabeth Jafet Cestori. Vygotsky em foco: pressupostos e desdobramentos. 
Campinas-SP: Papirus, 1994. p. 219-252. 

MATTOS, Kelma Socorro Lopes; VIEIRA, Sofia Lerche. Pesquisa educacional: o prazer de 
conhecer. 2. ed. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2002. 



 140

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Genealogia da moral. Tradução, notas e posfácio Paulo 
César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

NÚÑEZ, Isauro Beltrán; PACHECO, Otamara González. La formación de conceptos 
científicos: una perspectiva desde la teoría de la actividad. Natal-RN: EDUFRN, 1997. 

PERRENOUD, Fhilippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre 
duas lógicas. Tradução Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

______. A prática reflexiva no ofício de professor: profissionalização e razão pedagógica. 
Tradução Claúdia Schiling. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

PESTANA, Maria Inês Gomes de Sá. O sistema nacional de avaliação da educação básica. 
Estudos em Avaliação Educacional, n. 5, p.81-83, 1992.  

OLIVEIRA, Marta Kohl de. História, consciência e educação. Rio de Janeiro, Coleção 
Memória da Pedagogia: Lev Seminovich Vygostsky, v. 2, n.2, p. 6-21, 2005. 

OLIVEIRA, Francisca de Fátima Araújo. Participação dos professores no processo de 
avaliação institucional da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (de 1994 a 
2000). 2001. 173f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2001. 

JANSEN Felipe da Silva; HOFFMANN, Jussara; ESTEBAN Maria Teresa (Org.). Práticas 
avaliativas e aprendizagens significativas: em diferentes áreas do currículo. Porto Alegre: 
Mediação, 2003. 112p. 

TORRES, Maria Rosa. Melhorar a qualidade da educação básica? As estratégias do Banco 
Mundial. In: O Banco Mundial e as políticas internacionais. São Paulo: Cortez, 1996. p. 
125-193. 

RAPOSO, Edna Maria dos Santos. Prática avaliativa de uma escola municipal de 1ª a 4ª 
série do ensino fundamental. 2000. 40f. Monografia (Especialização em Supervisão Escolar) 
– Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2000. 

REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 12. ed. 
Petrópolis-RJ: Vozes, 2001. 

______. O ensino e a constituição do Sujeito. In: PINTO, Manuel da Costa (Editor). 
FRISZMAN, Adriana Lia et al (Colab.). Rio de Janeiro, Coleção Memória da Pedagogia: 
Lev Seminovich Vygostsky, v. 2, n. 2, p. 58-67, 2005. 

RIBEIRO, Emmanuel. Práticas avaliativas bem sucedidas de professoras dos ciclos de 
formação da Escola Cabana de Belém. 2003. Tese (Doutorado em Educação) – 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003. 

RISTOFF, Dilvo. I Avaliação institucional: pensando princípios. In: DIAS SOBRINHO, José; 
BALZAN, Newton César. Avaliação institucional teorias e experiências. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 2000. p. 37-51. 



 141

SACRISTÁN, J. Gimeno. Consciência e ação sobre a prática como libertação profissional dos 
professores. In: NÓVOA, Antônio (Org.). Profissão professor. 2. ed. Porto-Portugal: Porto, 
1995. (Coleção Ciências da Educação). 

SALINAS, Dino. Prova amanhã! a avaliação entre a teoria e a realidade. Tradução Magda 
Schwartzhaup Chaves. Porto Alegre: Artmed, 2004.d 

SARMENTO, Manuel Jacinto. O estudo de caso etnográfico em educação. In: ZAGO, Nadir; 
CARVALHO, Marília Pinto de; TEIXEIRA, Rita Amélia (Org.). Itinerários de pesquisa: 
perspectivas qualitativas em sociologia da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p.137-179. 

SEVERINO, Joaquim antônio et al. Novos enfoques da pesquisa educacional. FAZENDA, 
Ivani. (Org.). 5. ed. ampl. São Paulo: Cortez, 2004. 

SILVA, Jansen Felipe da. Introdução: avaliação do ensino e da aprendizagem numa 
perspectiva formativa reguladora. In: SILVA, Jansen Felipe da; HOFFMANN, Jussara; 
ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). Práticas avaliativas e aprendizagens significativas. Porto 
Alegre: Mediação, 2003. p. 7-31.  

SILVA JÚNIOR, João dos Reis. O institucional, a organização e a cultura da escola. São 
Paulo: Xamã, 2004. 152p. 21cm. 

DIAS SOBRINHO, José. Avaliação da educação superior. Petrópolis-RJ: Vozes, 2000. 

______. Universidade: processos de socialização e processos pedagógicos. DIAS 
SOBRINHO, José; BALZAN, Newton César (Org.). In: Avaliação institucional: teoria e 
experiência. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

______. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior, São Paulo: 
Cortez, 2003. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC-Núcleo Permanente 
de Avaliação. Projeto de criação de um núcleo permanente de avaliação. Teresina-PI, 
2001. 

SINGER, Paul. Desafios com que se defrontam as grandes cidades brasileiras. In: José 
Arlindo Soares, Sílvio Caccia Bava (Org.). Os desafios da gestão municipal democrática. 2. 
ed. São Paulo: Cortez, 2002. p. 97-141. 

SOUSA, Sandra M. Zákia L. Avaliação do rendimento escolar como instrumento de gestão 
educacional. In: OLIVEIRA, Dália A. (Org.). Gestão democrática da educação. Petrópolis-
RJ: Vozes, 1997. 

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da 
docência como profissão de interações humanas. 2. ed. Tradução João Batista Kreuch. 
Petrópolis-RJ: Vozes, 2005. 

PIAUÍ. Câmara Municipal de Teresina. Lei nº 3.089 de 18 de abril de 2002. Gratificação de 
desempenho escolar. Teresina-PI, 2002. 

______. Câmara Municipal de Teresina. Lei nº 3.514, de 19 de maio de 2006. Premiação de 
desempenho escolar. Teresina-PI, 2006. 



 142

______. Câmara Municipal de Teresina - Decreto nº 5152, de 08 de maio de 2002. 

Regulamenta a Lei nº 3.089, de 18 de abril de 2002, que “Institui a Gratificação de 

Desempenho Escolar no âmbito das escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina 

ao pessoal do magistério”. Lei Orgânica do Magistério. Teresina-PI, 2002. 

______. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Ranking escolar: o que é e para que 
serve. Teresina-PI, Educador, ano II, n. 4, p.1, abr. 2002.  

______. SEMEC. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Teresina-PI: 
Departamento de Ensino, 2005. 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

VASCONCELOS, Celso dos Santos. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança – 
por uma práxis transformadora. São Paulo: Libertad, 2003. (Coleção Cadernos Pedagógicos). 

VIANNA, Heraldo Marelim. Avaliação educacional: teoria-planejamento-modelos. São 
Paulo: IBRASA, 2000. 192p. (Educação). 

VIDAL, Eloísa Maia et al. Avaliação institucional. Fortaleza-CE: UECE, 2003. 114p. 
(Cadernos Pedagógicos, 1). 

VYGOTSKY, Lev Semenovich, Psicologia pedagógica. 2. ed. Tradução do russo e 
introdução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

______. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. COLE, Michel et alii (Org.). Tradução José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna 
Barreto, Solange Castro Afeche. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

______. Pensamento e linguagem. Tradução Jéferson Luís Camargo. Revisão Técnica José 
Cipolla Neto. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

XAVIER, Antônio Carlos da Ressurreição. Como elaborar o planejamento estratégico de 
sua secretaria de educação. Brasília: FUNDESCOLA/MEC, 2001. 98p. 

ZABALZA, Miguel A. Diários de aula: um instrumento de pesquisa e desenvolvimento 
profissional. Tradução Ernani Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

______. A prática educativa: como ensinar. Tradução Ernani Rosa. Porto Alegre: Artmed, 
1998. 



 143

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 144

APÊNDICES 

APÊNDICE A: Carta convite aos técnicos, diretores, pedagogos e professores. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC 
ESCOLA MUNICIPAL_______________________________________ 
 
Ilmo(a). Sr.(a)                                                                       Teresina,___ de ________ de 2005 
______________________________ 
                  Diretor(a) 
______________________________   
                  Pedagogo(a) 
_______________________________ 

                    Professor(a) 

A avaliação, tanto em contexto micro, como em contexto macro, apresenta-se como 
tema de pesquisas, publicação e discussão. 

Assim sendo, tornei este tema, AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, o meu projeto de pesquisa 
para o curso de Mestrado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, e 
para o qual convido vocês a fazerem parte juntamente comigo neste estudo.  

Venho convivendo e acompanhando o processo de Avaliação Institucional de Desempenho 
paralelamente ao de sala de aula, desde 2001, com grande interesse. Pretendo estudar a Relação da 
Avaliação Institucional de Desempenho com a Avaliação da Aprendizagem, nas escolas 
municipais de 2ª etapa do 2º bloco (4ª serie).  

Esse estudo terá como objetivo refletir sobre o processo da avaliação Institucional de 
Desempenho da rede municipal de ensino de Teresina; investigar as possíveis mudanças na prática 
avaliativa do professor; verificar o possível crescimento do rendimento do aluno na relação das duas 
práticas avaliativas e investigar como os alunos se apropriam das mudanças ocorridas no sistema de 
avaliação. 

Como forma de coleta de dados, pretendo utilizar a observação sistemática direta, entrevista 
coletiva e individual e análise de documentos (relatórios, gráficos, fichas de rendimento, provas, 
registro individual do rendimento do aluno), contando, sem dúvida, com a sua participação e ajuda. 

Com relação a essa participação, precisamos priorizar a transparência das informações e 
relatos, a fim de que somem as nossas reflexões e assim possamos contribuir na condução, cada vez 
melhor, deste trabalho avaliativo em benefício do conhecimento. 

Declaro que não usarei o seu nome próprio, mas sim um pseudônimo escolhido por cada 
um(a). 

Peço, também, permissão para tirar fotos da escola, do grupo de professores e alunos, 
permitindo uma maior integração do leitor em nosso trabalho.  

Caso concordem com o exposto, peço que registrem no espaço abaixo o seu pseudônimo e, se 
for o caso, exponham algumas sugestões, se assim o desejarem. 

 
_______________________________ (pseudônimo) 

 
Agradeço, antecipadamente, 

 
 

Edna Maria dos Santos Raposo 
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APÊNDICE B – Plano de questões das entrevistas coletivas. 

  PLANO DE QUESTÕES DA ENTREVISTA COLETIVA COM OS TÉCNICOS 

Queremos saber/conhecer/inferir Questões propostas 

Investigar o processo da Avaliação 
Institucional de Desempenho 

1 Qual o objetivo da prática da Avaliação 
Institucional de Desempenho? 

2 Como se explica a permanência de 
algumas escolas na classe A? 

Refletir a avaliação Institucional de 
Desempenho e sua contribuição à 
construção de uma nova prática avaliativa 
da escola 

 

3 Como vocês consideram o aproveitamento 
da prática da Avaliação Institucional para o 
Sistema de Ensino Municipal? 

4 Este processo avaliativo mudou algo na 
escola em termo de gestão, de atitude 
docente e discente? O que se pode 
constatar? 

5 Na visão de vocês a partir do processo 
avaliativo externo como a avaliação da 
aprendizagem está sendo praticada nas 
escolas? 

6 Qual o papel da Gratificação de 
Desempenho Escolar – GDE para o 
desempenho das escolas?  

 
 

PLANO DE QUESTÕES DA ENTREVISTA COLETIVA COM OS DIRETORES E PEDAGOGOS 

Queremos saber/conhecer/inferir Questões propostas 

Investigar o processo da Avaliação 
Institucional de Desempenho 

 

 

1 Para vocês o que representa o atual modelo 
de Avaliação Institucional de Desempenho 
para rede municipal de ensino? 

2 Como pode ser descrito o funcionamento da 
escola antes, durante e depois da avaliação de 
desempenho? 

3 O que representa a gratificação de 
desempenho - GDE dentro deste processo? 

4 Qual a maior dificuldade dentro do processo 
avaliativo Institucional de Desempenho? 

5 A avaliação Externa tem subsidiado a 
organização do currículo escolar? Como? 

6 A prática da Avaliação Institucional de 
Desempenho considera as deficiências de 
aprendizagens dos alunos? Como? 

Refletir a avaliação Institucional de 
Desempenho e sua contribuição à construção 
de uma nova prática  avaliativa da escola 

7 Como vocês vêem a atuação avaliativa dos 
professores depois da prática simultânea da 
avaliação Institucional de desempenho e a 
avaliação de sala de aula? 
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PLANO DE QUESTÕES DA ENTREVISTA COLETIVA COM OS PROFESSORES 

Queremos saber/conhecer/inferir Questões propostas 

Investigar o processo da Avaliação 

Institucional de Desempenho e o da 

avaliação da Aprendizagem do Sistema 

Municipal de Educação de Teresina-PI; 

 

1 Para vocês qual a finalidade do processo 
avaliativo Institucional de Desempenho?  

2 Existe uma relação entre o processo 
avaliativo de sala de aula e o da avaliação 
Institucional de Desempenho? Qual? 

3 O que é necessário na ação docente para 
que o processo avaliativo externo tenha 
um bom resultado? 

4 Como vocês interpretam o papel e o 
sentimento do aluno dentro de todo esse 
processo avaliativo, externo e de sala de 
aula? 

5 Os conhecimentos e habilidades 
desenvolvidos em sala de aula 
correspondem ao que é exigido na 
avaliação Institucional de Desempenho? 

6 Como é visto o desempenho dos alunos 
em relação a avaliação de sala de aula e a 
avaliação Institucional de desempenho? 

Refletir a avaliação Institucional de 
Desempenho e sua contribuição à 
construção de uma nova prática  
avaliativa da escola 

7 Como vocês analisam a dinâmica da 
escola e da aprendizagem com a avaliação 
Institucional de Desempenho? 

8 O Desempenho da Escola na rede 
contribui para mudar a ação pedagógica 
avaliativa do professor? Como? 

 
 

PLANO DE QUESTÕES DA ENTREVISTA COLETIVA COM OS ALUNOS 

Queremos saber/conhecer/inferir Questões propostas 

Investigar o processo da Avaliação 

Institucional de Desempenho e o da 

avaliação da Aprendizagem do Sistema 

Municipal de Educação de Teresina-PI; 

 

1 O que você acha da avaliação da sua 
professora?Represente com um desenho. 

2 O que você acha da avaliação da 
SEMEC?Represente com um desenho. 

3 O que acontece na escola quando é a 
avaliação da SEMEC? 

4 Qual é a prova mais difícil: a prova da 
sua professora ou a prova da SEMEC? Por 
quê? 

5 Você sugere algo para mudar nessas 
avaliações? O quê?  
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APÊNDICE C – Plano de questões das entrevistas individuais. 

PLANO DE QUESTÕES DA ENTREVISTA INDIVIDUAL COM AS PROFESSORAS DAS ESCOLAS A E D 

Queremos saber/conhecer/inferir Questões propostas 

- Investigar o processo da Avaliação 
Institucional de Desempenho 

 

- O que entende por avaliação 
Institucional de Desempenho? 

- Para você qual o objetivo da avaliação 
Institucional de Desempenho? 

- Para você o que avaliação da 
aprendizagem? 

- Você tem uma a agenda diária de sala de 
aula? Como está composta? 

- Você controla quem fez e como fez as 
atividades de classe? Como? 

- O que você considera importante na 
resposta do seu aluno? 

- Existem aspectos na avaliação da 
aprendizagem que você considera para dar 
continuidade ao seu trabalho pedagógico? 
Quais? Como são trabalhados esses 
aspectos? 

- Você procura analisar o aspecto tanto 
dos erros como dos acertos? Como? 

- O seu aluno participa da sua avaliação da 
aprendizagem? Como? 

- Como você considera, hoje, a postura do 
aluno perante a avaliação? 

- Investigar o processo da avaliação da 
Aprendizagem do Sistema Municipal de 
Educação de Teresina-PI; 

- Refletir a avaliação Institucional de 
Desempenho e sua contribuição à construção 
de uma nova prática  avaliativa da escola 

 

 

 

QUESTÕES ACRESCIDAS 

- Existem sugestões de intervenção por parte 
da SEMEC quanto aos não acertos das 
questões do teste de Desempenho?Quais? 

- Você registra o seu parecer sobre a 
aprendizagem dos seus alunos, como 
também as suas necessidades ou seus 
avanços? 

 
 

 

 

 



 148

PLANO DE QUESTÕES DA ENTREVISTA INDIVIDUAL COM AS PEDAGOGAS DAS ESCOLAS A E D 

Queremos saber/conhecer/inferir Questões propostas 

- O que você entende por um processo 
avaliativo? 

- A avaliação Institucional de Desempenho 
apresenta pontos positivos e negativos? Quais? 

- Você tem planejado o seu trabalho pensando 
em contemplar o sucesso na avaliação de 
Rede? Se sim, como? Se não por quê? 

- Você trabalha o processo avaliativo 
Institucional com os alunos? Como? 

- Os alunos construíram atitudes quanto à 
avaliação da Aprendizagem e quanto a 
Institucional? Como? 

Investigar o processo da Avaliação 
Institucional de Desempenho e o da 
avaliação da Aprendizagem do Sistema 
Municipal de Educação de Teresina-PI; 

 

QUESTÕES ACRESCIDAS 

- O feedback do processo avaliativo 
aprendizagem é em termos coletivo ou 
individual? 
- Quais os pontos positivos ou negativos com 
relação ao ranking? 

- Quando chega o resultado dos testes da 
Secretaria vocês trabalham encima dele? 

- A experiência da avaliação de Desempenho 
(no meio do ano) e de Rendimento (no final do 
ano) está contribuindo com a escola? 
- Os professores são orientados a desenvolver e 
avaliar os conteúdos e habilidades curriculares? 
Como? 

- São dadas orientações aos professores sobre 
as habilidades não construídas pelos alunos? 
Se sim, quais? Se não, por quê? 

- O professor investe em ações para efetivar a 
aprendizagem do aluno? Se sim que tipo de 
ações? 

- Você constata novas ações avaliativas na 
prática do professor no dia-a-dia da escola? 
Quais?   

Refletir a avaliação Institucional de 
Desempenho e sua contribuição à 
construção de uma nova prática  avaliativa 
da escola 

 

QUESTÕES ACRESCIDAS 

- Como os resultados da avaliação contribuem 
à prática avaliativa do professor? 
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  PLANO DE QUESTÕES DA ENTREVISTA INDIVIDUAL COM O SUPERINTENDENTE E ESCOLAR 

Queremos saber/conhecer/inferir Questões propostas 

- Quais as tarefas da Superintendência quanto 
ao processo avaliativo Institucional? 

-Como você descreveria a prática avaliativa 
do professor hoje? 

Investigar o processo da Avaliação 
Institucional de Desempenho e o da 
avaliação da Aprendizagem do Sistema 
Municipal de Educação de Teresina-PI; 

 
QUESTÕES ACRESCIDAS 

- Vocês participam da divulgação dos dados 
para as escolas? Como? 

- No decorrer dos anos desse processo 
avaliativo intervenções foram colocadas em 
prática para um melhor controle da 
aprendizagem e conseqüentemente do 
rendimento dos alunos? Se sim quais? 

- Como você descreveria a prática avaliativa 
do professor hoje? 

Refletir a avaliação Institucional de 
Desempenho e sua contribuição à construção 
de uma nova prática avaliativa da escola 

 

QUESTÕES ACRESCIDAS 

- Esse avanço detectado no processo 
avaliativo da aprendizagem é substancial ou 
pontual? 

- Vocês participam da divulgação dos dados 
para as escolas? Como? 
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APÊNDICE D 

Quadro representativo da estrutura e do sustento familiar da escola A e D. 

COMPOSIÇÃO E SUSTENTO FAMILIAR DAS ESCOLAS 

 
COMPOSIÇÃO 

FAMILIAR ESCOLA “A” 
 

 
COMPOSIÇÃO 

FAMILIAR 
ESCOLA D 

 

 
SUSTENTO 
FAMILIAR 
ESCOLA A 

 

 
SUSTENTO 
FAMILIAR 
ESCOLA D 

Pai, mãe, irmãos 21 
61.7% 

Pai, mãe, 
irmãos 

25 
78.1% 

Pai 12 
35.2% 

Pai 16 
50% 

Pai, mãe, avô 
irmãos 

1 = 2.9% Pai, mãe, 
avô 

irmãos 

1 
3.1% 

Pai, mãe 6 
17.6% 

Pai, mãe 
mãe mãe 

 

8 
50% 

 
Pai, mãe, tios, 

irmãos 
2 = 5.8% Pai, mãe, 

tios, 
irmãos 

1 
3.1% 

Pai, mãe, 
irmão 

1 
2.9% 

Pai, 
irmãos 

2 
6.2% 

Mãe, tios, primos, 
irmãos 

1 = 2.9% Pai, mãe, 
tio, 

padrinho 
primo 

1 
3.1% 

Pai, 
Tia 

1 
2.9% 

 
irmão 

3 
9.3% 

Mãe, tios,  irmão 1 = 2.9% Mãe, avó, 
irmão 

1 
3.1% 

 
Mãe 

7 
20.5% 

M 
mãe 

 
1 

3.1% 
Mãe, irmão 3 = 

8..8% 
Mãe, irmão 1 

3.1% 
Mãe, 
Irmão 

1 
2.9% 

Mãe, avó 1 
3.1% 

Mãe, madrinha 1 = 2.9% Avós, tios, 
primos 

1 
3.1% 

Mãe, 
madrinha 

1 
2.9% 

Avô, tio 1 
3.1% 

Tios, 
Avós, 
primos 

1 = 2.9%   Tia 
 

1 
2.9% 

 

  

    Tio, 
Avô 

1 
2.9% 
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ANEXO A 

Lei que institui a Gratificação de Desempenho escolar no âmbito das escolas da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Teresina-PI. 

 

Lei nº 3.089, de 18 de abril de 2002 

Institui a gratificação de desempenho escolar no âmbito das escolas da rede pública municipal 
de ensino de Teresina ao pessoal do magistério.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Teresina decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica instituída a gratificação de desempenho escolar no âmbito das escolas da 
rede municipal de ensino de Teresina. 

§ 1º. Para efeito desta Lei, considera-se desempenho escolar o resultado 
obtido pela escola ao final do ano letivo, observado a partir dos indicadores abaixo: 

a) Taxa de aprovação; 

b) Avaliação externa de desempenho acadêmico. 

c) Taxa de distorção série/idade 

d) Taxa de evasão. 

§ 2º. A classificação para efeitos do § 1º, desde artigo, será feita a partir da pontuação 
obtida por cada uma das escolas, numa escala que varia de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos.  

§ 3º A pontuação será resultado da soma das taxas obtidas pelas escolas em cada um dos 4 
(quatro) indicadores que compõem a classificação, ponderados pelos pesos constantes no 
quadro abaixo: 

INDICADOR DA ESCOLA PESO (pontos)8 

Aprovação 30 

Número de pontos obtidos na avaliação externa de 
desempenho acadêmico 

35 

Distorção idade-série 15 

Evasão 20 

Total máximo de pontos 100 

                                                 
8 Redação dada pela Lei nº 3.336, de 06 de agosto de 2004.  
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§ 4º. Com base nos cálculos anteriores, as escolas serão classificadas a partir dos 
pontos obtidos, ficando estabelecido o seguinte: 

I – Escola Classe “A”- Aquela que atinja números de pontos igual ou superior a  80 
(oitenta); 

II – Escola Classe “B” - Aquela que atinja números de pontos igual ou superior a 70 
(setenta) e inferior a 80 (oitenta); 

III – Escola Classe “C” - Aquela que atinja números de pontos igual ou superior a 60 
(sessenta) e inferior a 70 (setenta); 

IV – Escola Classe “D”. Aquela que atinja números de pontos igual ou superior a 50 
(cinqüenta) e inferior a 60 (sessenta); 

V – Escola Classe “E”. Aquela que atinja pontuação inferior a 50 (cinqüenta) pontos. 

§ 5º. A classificação das escolas será feita em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
após o final do período letivo anterior, através de portaria expedida pelo Secretário 
Municipal de Educação e Cultura.  

Art. 2º. Faz jus à gratificação de desempenho escolar o pessoal do magistério lotado na 
Escola, cujo resultado obtido no ano base esteja em conformidade com a classificação 
estabelecida nos incisos I, II e III do § 4º, do art. 1º, desta Lei. 

Art. 3º. O quantum da gratificação será de acordo com a classificação da escola no ano 
base, devendo ser obedecido o seguinte: 

I - Para professor em regime de 20 (vinte) horas semanais: 

a) Escola classe “A” R$ 190,00 (cento e noventa reais); 

b) Escola classe “B” R$ 110,00 (cento e dez reais); 

c) Escola classe “C” R$ 70,00 (setenta reais). 

II - O professor em regime de 40 (quarenta) horas semanais receberá o dobro do 
estabelecido no inciso anterior, respeitada a classe da escola onde desenvolve 
atividades pedagógicas: 

a) Escola classe “A” R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); 

b) Escola classe “B” R$ 220,00 (duzentos e vinte reais); 

c) Escola classe “C” R$ 140,00 (cento e quarentas reais). 

III - Os professores e pedagogos lotados em escolas cujos resultados sejam “D” e/ou 
“E” e noturno terão direito à gratificação de R$ 30,00 (trinta reais), para o regime de 
20 (vinte) horas e de R$ 60, 00 (sessenta reais) para o regime de 40 (quarenta) horas.  

Art. 4º. Prefeitura Municipal de Teresina, através da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, no período de 01 (um) ano, a partir da publicação desta Lei, garantirá os meios para 
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que todas as escolas do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino, turnos 
matutino e vespertino, tenham avaliação externa de desempenho acadêmico.  

Parágrafo único – Considera-se avaliação externa de desempenho acadêmico o 
resultado do nível de proficiência em habilidades cognitivas básicas desenvolvidas no 
processo de escolarização, obtido através de teste padronizado. 

Art. 5º. A gratificação de que trata o caput do art. 1º, será devida ao pessoal do 
magistério – pedagogo, diretor e vice-diretor e professor este em efetivo exercício de 
magistério em sala de aula - e que satisfaçam as condições previstas no Decreto que 
regulamentar esta Lei. 

Parágrafo único - A gratificação de desempenho atribuída ao professor e ao pedagogo 
será vinculada à sua escola de lotação e carga horária ali estabelecida quando da avaliação da 
escola. 

Art. 6º Para a gratificação de desempenho escolar serão destinados recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF). 

Art. 7º Os critérios para percepção desta gratificação serão regulamentados através de 
Decreto.  

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9o. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o § 2º, do art. 1º, da 
Lei nº 2.677, de 12 de junho de 1998. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, de 18 de abril de 2002. 

Firmino da Silveira Soares Filho 

Prefeito de Teresina 

 
 
 
Esta Lei foi sancionada e numerada aos dezoito dias do mês de abril do ano dois mil e dois. 
 
 
 
MATIAS AUGUSTO DE OLIVEIRA MATOS 
Secretário Municipal de Governo 
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ANEXO B 

Decreto que regulamenta a Lei nº 3.089/02 e traz a Lei nº 3336 que dá nova redação ao §3º, 
do art. 1º, da Lei 3.089/02 

Lei nº 3.089, de 18 de abril de 2002. 
Institui a gratificação de desempenho escolar no âmbito das escolas da rede pública 
municipal de ensino de Teresina ao pessoal do magistério.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ 
Faço saber que a Câmara Municipal de Teresina decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica instituída a gratificação de desempenho escolar no âmbito das escolas da 
rede municipal de ensino de Teresina. 

§ 1º. Para efeito desta Lei, considera-se desempenho escolar o resultado 
obtido pela escola ao final do ano letivo, observado a partir dos indicadores abaixo: 

a) Taxa de aprovação; 

b) Avaliação externa de desempenho acadêmico. 

c) Taxa de distorção série/idade 

d) Taxa de evasão. 

§ 2º. A classificação para efeitos do § 1º, desde artigo, será feita a partir da pontuação 
obtida por cada uma das escolas, numa escala que varia de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos.  

§ 3º A pontuação será resultado da soma das taxas obtidas pelas escolas em cada um 
dos 4 (quatro) indicadores que compõem a classificação, ponderados pelos pesos 
constantes no quadro abaixo: 

INDICADOR DA ESCOLA PESO (pontos)* 

Aprovação 30 

Número de pontos obtidos na avaliação externa de 
desempenho acadêmico 

35 

Distorção idade-série 15 

Evasão 20 

Total máximo de pontos 100 

 

§ 4º. Com base nos cálculos anteriores, as escolas serão classificadas a partir dos 
pontos obtidos, ficando estabelecido o seguinte: 

I – Escola Classe “A”- Aquela que atinja números de pontos igual ou superior a  80 
(oitenta); 

                                                 
* Redação dada pela Lei nº 3.336, de 06 de agosto de 2004. 
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II – Escola Classe “B” - Aquela que atinja números de pontos igual ou superior a 70 
(setenta) e inferior a 80 (oitenta); 

III – Escola Classe “C” - Aquela que atinja números de pontos igual ou superior a 60 
(sessenta) e inferior a 70 (setenta); 

IV – Escola Classe “D”. Aquela que atinja números de pontos igual ou superior a 50 
(cinqüenta) e inferior a 60 (sessenta); 

V – Escola Classe “E”. Aquela que atinja pontuação inferior a 50 (cinqüenta) pontos. 

§ 5º. A classificação das escolas será feita em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
após o final do período letivo anterior, através de portaria expedida pelo Secretário 
Municipal de Educação e Cultura. 

Art. 2º. Faz jus à gratificação de desempenho escolar o pessoal do magistério lotado na 
Escola, cujo resultado obtido no ano base esteja em conformidade com a classificação 
estabelecida nos incisos I, II e III do § 4º, do art. 1º, desta Lei. 

Art. 3º. O quantum da gratificação será de acordo com a classificação da escola no ano 
base, devendo ser obedecido o seguinte: 

I- Para professor em regime de 20 (vinte) horas semanais: 

a) Escola classe “A” R$ 190,00 (cento e noventa reais); 

b) Escola classe “B” R$ 110,00 (cento e dez reais); 

c) Escola classe “C” R$    70,00 (setenta reais). 

 

II- O professor em regime de 40 (quarenta) horas semanais receberá o dobro do 
estabelecido no inciso anterior, respeitada a classe da escola onde desenvolve 
atividades pedagógicas: 

a) Escola classe “A” R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); 

b) Escola classe “B” R$ 220,00 (duzentos e vinte reais); 

c) Escola classe “C” R$ 140,00 (cento e quarentas reais). 

 

III - Os professores e pedagogos lotados em escolas cujos resultados sejam “D” e/ou 
“E” e noturno terão direito à gratificação de R$ 30,00 (trinta reais), para o regime de 
20 (vinte) horas e de R$ 60, 00 (sessenta reais) para o regime de 40 (quarenta) horas.  

Art. 4º. Prefeitura Municipal de Teresina, através da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, no período de 01 (um) ano, a partir da publicação desta Lei, garantirá os meios para 
que todas as escolas do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino, turnos 
matutino e vespertino, tenham avaliação externa de desempenho acadêmico.  

Parágrafo único – Considera-se avaliação externa de desempenho acadêmico o 
resultado do nível de proficiência em habilidades cognitivas básicas desenvolvidas no 
processo de escolarização, obtido através de teste padronizado. 

Art. 5º. A gratificação de que trata o caput do art. 1º, será devida ao pessoal do 
magistério – pedagogo, diretor e vice-diretor e professor este em efetivo exercício de 
magistério em sala de aula - e que satisfaçam as condições previstas no Decreto que 
regulamentar esta Lei. 
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Parágrafo único - A gratificação de desempenho atribuída ao professor e ao pedagogo 
será vinculada à sua escola de lotação e carga horária ali estabelecida quando da avaliação da 
escola. 

Art. 6º Para a gratificação de desempenho escolar serão destinados recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF). 

Art. 7º Os critérios para percepção desta gratificação serão regulamentados através de 
Decreto.  

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9o. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o § 2º, do art. 1º, da 
Lei nº 2.677, de 12 de junho de 1998. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, de 18 de abril de 2002. 

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO 

Prefeito de Teresina 

 

Esta Lei foi sancionada e numerada aos dezoito dias do mês de abril do ano dois mil e dois. 

 

MATIAS AUGUSTO DE OLIVEIRA MATOS 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 158

ANEXO C 

Circular sobre a aplicação das provas da Avaliação Institucional 

 
Tema: Avaliação de Rede 2003 

OBJETIVOS:  

- Verificar o nível de aquisição de habilidades dos alunos de 4ª e 8ª serie, em Língua 
Portuguesa e Matemática em relação à Proposta Curricular e PCN’s. 

- Situar as escolas em relação à Rede. 
 
DATA: 04 de dezembro  
 
PÚBLICO: 10.014 alunos de 337 turmas de 137 escolas municipais. 
 
PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO: 

1 Horário: 
- Chegada do aplicador e coordenador até 7 horas e 15 minutos; 
- Início da aplicação – até 8 horas pela manhã e 14 horas à tarde; 
- Tempo mínimo dos alunos em sala de aula – 1 hora; 
- Encerramento: de acordo com a necessidade do aluno. 
 
2 Freqüência mínima exigida: 90% dos alunos de cada turma. 
 
3 Só poderão permanecer na sala os alunos, o aplicador e o coordenador de aplicação 
ou técnico da SEMEC (todos os técnicos da SEMEC estarão acompanhando as escolas 
na aplicação da Avaliação). 
 
4 O aluno deverá permanecer na sala até terminar o teste. 
 
5 Os alunos que não terminarem o teste antes do horário do recreio, o diretor 
providenciará para que o lanche seja servido na sala. 
 
6 É proibido anotar gabarito. 

 

O DIRETOR DEVERÁ 
1 Divulgar até 3 de dezembro os procedimentos contidos no manual de aplicação,     
para todos os seguimentos da escola;  
 
2 Acompanhar e garantir as condições necessárias para o bom andamento do trabalho; 
 
3 Garantir a permanência dos alunos em sala por no mínimo 1 hora; 
 
4 Responder o instrumental de avaliação relatando sobre o andamento dos trabalhos e 
enviá-lo à Coordenação de Supervisão – SEMEC, até 07/12/2003.  
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a) (   ) 100 32 235 

b) (   ) 1 302235 

c) (   ) 132 235 

d) (   ) 100 32 230 5 

 
 

 

 

 

 

 
O menor preço encontrado foi na 

a) (    ) Loja Bom Preço. 

b) (   ) Loja Baratão. 

c) (   ) Eletrocompras. 

d) (   ) Tem Tudo. 

 

 

 
 
a) (  ) Maria. 

b) (   ) Rochânia. 

c) (   ) Gisele. 

d) (   ) Silvânia. 

 

a) (   ) 5 
b) (   ) 8 
c) (   ) 12 
d) (   ) 15 

 

LOJAS PREÇOS 
Bom Preço R$438,00 
Baratão R$ 356,00 
Eletrocompras R$382,00 
Tem Tudo R$ 512,00 

MATEMÁTICA

1 – A cidade de Parnaíba tem cento e trinta e dois mil, duzentos e trinta e cinco habitantes. Este 
número é representado por: 

2 – Lourdinha pesquisou o preço de uma TV em várias lojas: 

3 – Os alunos escreveram o número 4 203 das seguintes maneiras: 

MARIA 
 

4 + 20 + 3 

4 – Em uma festa há 5 moças e 3 rapazes. Quantos casais diferentes podem ser formados? 

ROCHÂNIA 
 

400 + 20 + 3

GISELE 
 

4000 + 200 + 3

SILVÂNIA 
 

4000 + 200 + 3 
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1kg de arroz   R$ 1,50 

1kg de frango R$ 3,00 
 
Maria deu uma nota de R$ 20,00 e recebeu R$ 5,00 de troco. Quanto custa o quilo de feijão? 

a) (   ) R$ 1,00 

b) (   ) R$ 2,00 

c) (   ) R$ 3,00 

d) (   ) R$ 4,00 

 
 
 
 
 
 
 
     O nome deste quadrilátero é: 

a) (   ) retângulo. 

b) (   ) trapézio 

c) (   ) quadrado 

d) (   ) losango 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) (   ) A e B 

b) (   ) B e D 

c) (   ) A e D 

d) (   ) C e D 

 
 
 
a) (   ) A 

b) (   ) B 

c) (   ) C 

d) (   ) D 

 

5 – Maria comprou 3kg de feijão, 2kg de arroz e 2kg de frango. Observe a tabela de preço: 

6 – Eli fez dobraduras em um pedaço de papel e obteve um quadrilátero com um par de lados 
paralelos. 

Observe as figuras abaixo e responda as questões 7 e 8. 

7 – As figuras que apresentam lados perpendiculares são: 

8 – A figura que apresenta um único eixo de simetria é: 

A B C D



 161

ANEXO D 

Instrumento Avaliativo Institucional de Desempenho – jul. 04 – 4ª série 
 
 
 
 

 

a) (   ) 193 

b) (   ) 297 

c) (   ) 426 

d) (   ) 490 

 

 

 

a) (   )                         b) (   )                                c) (   )                           d) (   ) 

 

 
 

                     I                                     II                                   III                                        IV 

         
A reta pontilhada representa o eixo de simetria que separa o desenho: 

a) (   ) I 

b) (   ) II 

c) (   ) III 

d) (   ) IV 

 

 
            
            
            
            
            
            

 

 

a) (   ) 3 x 6 quadrinhos 

b) (   ) 6 – 3 quadrinhos 

c) (   ) 3 + 6 quadrinhos 

d) (   ) 6 ÷ 3 quadrinhos 

 

9 – Na escola Casa Feliz há 32 professores e 458 alunos, destes, 265 são meninas. Então o número 
de meninos é: 

10 – Das figuras abaixo a que tem todos os lados iguais e não tem todos os ângulos iguais é: 

Observe a figura na MALHA QUADRICULADA abaixo: 

11 – Observe as retas pontilhadas que separam os desenhos 

12 – A área da figura acima pode ser representada por: 
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a) (   ) 6cm. 

b) (   ) 60cm. 

c) (   ) 600cm. 

d) (   ) 6000cm. 

 

 

 

a) (   ) 600g 

b) (   ) 800g 

c) (   ) 1000g 

d) (   ) 12000g 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

a) (   ) duas. 

b) (   ) três. 

c) (   ) quatro. 

d) (   ) cinco. 

 

 

          
          
          
          
          
          

 

a) (   ) 14 

b) (   ) 15 

c) (   ) 16 

d) (   ) 17 

15 – Se precisar de 1 litro de leite de côco quantas embalagens iguais a que está acima, você terá que 
comprar? 

16 – Usando           com unidade de medida de superfície, a área da figura abaixo é: 

Observe a figura: 

14 – Um cozinheiro fez 5 pratos de macarronada iguais usando 4kg de macarrão. Quantos gramas de 
macarrão usou em cada prato? 

13 – Um encanador cortou um cano de 15m de comprimento em 25 pedaços iguais. Qual o 
comprimento de cada pedaço? 

 

LEITE 
DE 

CÔCO 
200ml 
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Quantos dm² de azulejos foram usado nessa parede? 

a) (   ) 9 

b) (   ) 36 

c) (   ) 39 

d) (   ) 42 

 

 

Produto Preço Unitário Quantidade Preço Total 

Martelo 3,00 4 12,00 

Alicate 15,00 12 180,00 

Chave de fenda 8,00 12 96,00 
A quantidade de chaves de fenda vendida neste mês, é: 

a) (   ) 8 

b) (   ) 12 

c) (   ) 16 

d) (   ) 96 

 
 

 
Qual é a população de toda essa região? 

a) (   ) 60 000 

b) (   ) 33 000 000 

c) (   ) 45 500 000 

d) (   ) 65 500 000

17 – A parede abaixo está revestida de azulejos. Sendo que cada azulejo mede          = 1md²: 

19 – Neste mapa da região sudeste estão indicadas as populações aproximadamente de cada estado? 

18 – A tabela abaixo representa a venda no mês de março na loja “Tem Tudo”. 
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Qual a diferença entre o maior e o menor lucro obtido no primeiro semestre? 

a) (   ) R$ 3.000,00 

b) (   ) R$ 4.000,00 

c) (   ) R$ 7.000,00 

d) (   ) R$ 10.000,00 

 

 

 

 

20 – O gráfico abaixo representa o resultado do lucro da loja “Tem Tudo” no 1º semestre do ano 
2003. 
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Texto I 

 
 

a) (   ) destruição das florestas. 

b) (   ) necessidade de preservar os parques ambientais. 

c) (   ) vegetação e os rios do Brasil. 

d) (   ) participação dos animais na natureza. 

 

 

 

 

Qual o valioso patrimônio do Brasil? 

a) (   ) água limpa e ar puro. 

b) (   ) espécies animais. 

c) (   ) fauna e flora. 

d) (   ) projetos de educação ambiental. 

 

Leia o texto I para responder as questões 21 e 22. 

21 – O texto fala sobre a: 

Língua Portuguesa 

22 – No trecho: 

O Brasil possui 93 parques e reservas nacionais criados para proteger um valioso 
patrimônio de fauna e flora. 
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Texto II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A palavra destacada refere-se à: 

a) (   ) árvore. 

b) (   ) vizinha. 

c) (   ) calçada. 

d) (   ) flores. 

 

 

 

 

 

O travessão serve para mostrar a (um): 

a) (   ) resposta da mulher para os moradores da rua. 

b) (   ) comentário do narrador sobre a mulher. 

c) (   ) fala dos moradores com a mulher. 

d) (   ) fala dos técnicos do Instituto Botânico.  

 

24 – No trecho do texto II: 

23 – Nesse trecho do texto II 

Leia o texto II para responder as questões de 23 a 26 

Estranha é a Cabeça das Pessoas 
 

Uma vez, em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. 
Na época de floração, ela enchia a calçada de cores. Para usar um lugar-comum, ficava 
sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores; esquecíamos o cinza que nos envolvia e 
vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos desta cidade. Percebi 
certo dia que a árvore começava a morrer. Secava lentamente, até que amanheceu inerte, 
sem uma folha. É um ciclo, ela renascerá, comentávamos no bar ou na padaria. Não voltou. 
Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore, e o técnico concluiu: fora envenenada. 
Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, 
começamos a nos lembrar de um avizinha de meia-idade que todas as manhãs estava ao pé 
da árvore com um regador. Cheios de suspeitas, fomos até ela, indagamos, e ela respondeu 
com calma, os olhos brilhando, agressivos e irritados: 

- Matei mesmo essa maldita árvore. 
- Por quê? 
- Porque na época da flor ela sujava minha calçada, eu vivia varrendo essas flores 

desgraçadas. 
Texto retirado do livro Manifesto Verde, Inácio de Loyola Brandão. São Paulo. Círculo do Livo, 1985. 

... Começamos a nos lembrar de um avizinha de meia-idade que todas as manhãs estava ao 
pé da árvore com um regador. Cheios de suspeitas, fomos até ela, indagamos... 

Cheios de suspeitas, fomos até ela, indagamos, e ela respondeu com calma, os olhos 
brilhando, agressivos e irritados: 
- Matei mesmo essa maldita árvore. 
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a) (   ) seus frutos alimentavam as crianças abandonadas. 

b) (   ) suas flores exalavam um delicioso perfume ao anoitecer. 

c) (   ) as pétalas das flores caídas da árvore cobriam a calçada tornando-a colorida. 

d) (   ) sua enorme copa fornecia sombra para os velhos. 

 

 

a) (   ) gostava muito de flores. 

b) (   ) desconhecia o valor da preservação da natureza. 

c) (   ) estava preocupada com os moradores. 

d) (   ) sabia da importância da natureza. 

 

 

 

 

 

a) (   ) divertir. 

b) (   ) estabelecer regras. 

c) (   ) provocar reflexões. 

d) (   ) informar. 

 

 

a) (   ) dois textos são narrativos. 

b) (   ) texto II é publicitário e o texto I é narrativo. 

c) (   ) dois textos são publicitários. 

d) (   ) texto I é narrativo e o texto II é informativo. 

 

 

a) (   ) ambos de jornais. 

b) (   ) de revista – texto I; de livro – texto II. 

c) (   ) de livro – texto I; de revista  - texto II. 

d) (   ) ambos de revistas. 

 

 

Leia os textos I e II para responder as questões 27 e 29 

28 – Comparando os textos I e II, o(s): 

29 – Os textos I e II foram retirados: 

26 – No texto II, a mulher mostrou que: 

27 – Os textos I e II servem para: 

25 – A arvora era amada pelos moradores da rua porque: 
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Texto III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (   ) as crianças estão desperdiçando água. 

b) (   ) no futuro não exista mais água no planeta. 

c) (   ) a água está muito mais cara para as pessoas. 

d) (   ) as pessoas usam água suja para lavar o carro. 

 

 

 

 

A expressão a gente indica que quem conta a história é um (uma): 

a) (   ) adulto. 

b) (   ) professor. 

c) (   ) criança. 

d) (   ) velho. 

 

 

a) (   ) temos água em abundância e jamais ficaremos sem ela. 

b) (   ) devemos cuidar bem da água do nosso planeta. 

c) (   ) os adultos se preocupam com o desperdício de água. 

d) (   ) as autoridades é que devem se preocupar com a água do planeta. 

30 – A preocupação de Marcelo é que: 

31 – No trecho: 

Leia o texto III para responder as questões de 30 a 35. 

Haverá água quando a gente ficar velho? 
 
14/2/98 

O meu amigo está superpreocupado. É  que ele leu que, do jeito como a gente trata a água do 
planeta, pode ser que, no futuro, quando ele ficar velho, não exista mais nenhuma gota de água. 

De água limpa, pelo menos... 
Eu não entendo muito sobre esse assunto, mas acho que ele tem razão de ficar preocupado. 
Você já andou por aí e viu como as pessoas despediçam água? 
É um tal de ficar lavando carro com a mangueira ligada o tempo todo ou então lavando o quintal, 

como se o chão fosse um lugar que devesse ficar limpo como um prato em que a gente fosse comer. 
O pior é quando você passa pelas avenidas marginais e vê o monte de porcaria que as fábricas 

jogam na água, como se os rios fossem assim uma enorme privada [...] 
O mar? Puxa, há dias que você vai lá, e o mar mais parece um lixão! 
O que é que as pessoas estão pensando? Será que elas acham que coisas como água nunca 

acabam? Pois acabem, sim! 
Essas pessoas, especialmente as pessoas já grandinhas, parece que não estão nem um pouco 

preocupadas com o mundo que vai ficar para a gente... [...]. 
 

(Em Vida da gente – crônicas publicadas no suplemento 
Folhinha de S. Paulo. Belo Horizonte, Formato, 1999.) 

“Essas pessoas, especialmente as pessoas já grandinhas, parece que não estão nem 
um pouco preocupadas com o mundo que vai ficar para a gente... [...].” 

32 – O texto nos mostra que: 
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Diz que quem conta a história mesmo não entendendo.. 

a) (   ) quer opinar sobre outra coisa 

b) (   ) sabe de tudo sobre o assunto. 

c) (   ) tem uma opinião formada sobre o assunto. 

d) (   ) preocupa-se em falar demais. 

 

 

 

 

A palavra destacada indica: 

a) (   ) lugar. 

b) (   ) causa. 

c) (   ) tempo. 

d) (   ) contradição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (   ) formal. 

b) (   ) científica. 

c) (   ) informal. 

d) (   ) poética. 

 

 

35 – No trecho do texto: 

As expressões destacadas revelam que a linguagem utilizada no texto é: 

34- No título do texto: 

33 – O trecho: 

Eu não entendo muito sobre esse assunto, mas acho que ele tem razão de ficar preocupado. 

Haverá água quando a gente ficar velho? 

É um tal de ficar lavando carro com a mangueira ligada o tempo todo ou então lavando o 
quintal, como se o chão fosse um lugar que devesse ficar limpo como um prato em que a gente 
fosse comer.
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Texto IV 

Pedro Pica-pau 
MAAADEEEEEEEIIIIRAAAAAA! 
E tombou 
um pinheiro-do-paraná  
 
Depois, foi a vez 
de um velho jatobá. 
[...] 
 
O eucalipto, coitado, 
já foi pra fábrica 
virar palito. 
 
Desarvorado, 
Pedro Pica-pau 
picou a mula. 
 
Quer dizer... 
não picou a mula, 
que vivia amuada, 
pastando apertada 
entre o asfalto e a cerca. 
 
Picou a mula. 
Isto é, deu no pé. 
Fugiu. 
 
Onde já se viu 
Pica-pau não ter pau para picar?!!! 
 
Pedro voou 
pela luz e pela sombra, 
percorreu a rota do sol 

seguiu o cruzeiro do sul, 
chegou às águas do sal. 
 
E árvore que é bom, 
Nada! 
Só poste. 
 
 
Poste grande, 
Poste pequeno, 
poste galhudo. 
Encontrou até poste 
florido. 
 
Imenso alfabeto de uma letra só: 
TTTTTTTTTTTTTTTT 
 
“Árvore de pedra, 
quem diria?” 
pensou Pedro, preocupado. 
 
Mas não perdeu a pose 
Nem perdeu o pique. 
 
Perfeitamente adaptado 
(apesar do bico amassado), 
embora não goste, 
hoje é chamado 
Pedro Pica-poste. 
 
(José de Nicola. Pedro Pica-pau. São Paulo: Moderma, 1997) 

 

 

a) (   ) a história de uma mula que tinha um pica-pau. 

b) (   ) um pinheiro-do-paraná que envelheceu e vira jatobá. 

c) (   ) a história de árvores que se transformam em pedras. 

d) (   ) um Pica-pau que por não ter árvore picava poste. 

 

 

36 – O texto fala sobre: 

Leia o texto IV para responder as questões de 36 a 39. 
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As expressões destacadas são usadas geralmente por pessoas: 

a) (   ) cientistas. 

b) (   ) cultas. 

c) (    ) da zona rural. 

d) (   ) estrangeiros. 

 

 

 

 

 

 

A palavra destacada indica o(a): 

a) (   ) grito de dor da madeira,quando cortada. 

b) (   ) lamento da natureza ao ver a madeira cortada. 

c) (   ) barulho do serrote ao cortar a árvore. 

d) (   ) grito do madeireiro ao anunciar a queda da árvore cortada. 

 

 

 

 

 

 

 

A palavra embora serve para mostrar que Pedro. 

a) (   ) ficou satisfeito com o novo nome. 

b) (   ) foi embora para outro lugar. 

c) (   ) mesmo sem queres fica sendo Pedro pica-poste. 

d) (   ) ficou admirado com seu novo nome. 

 

 

38 – Leias os versos. 

39 – Na estrofe: 

37 – Nos versos: 

“Picou a mula 
Isto é, deu no pé” 

“MAAADEEEEEEIIIRAAAAAA 
E tombou 
um pinheiro-do-paraná” 

“Perfeitamente adaptado 
(apesar de amassado) 
embora não goste 
hoje é chamado 
Pedro Pica-poste” 
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Imagine que você conhece a mulher que matou aquela árvore. Escreva-lhe uma carta, 

dizendo o que pensa sobre a atitude dela. 

 

 

___________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

40 – Leia novamente o texto II: “Estranha é a Cabeça das Pessoas” 
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HABILIDADES DE ESCRITA – 4ª SÉRIE 
 

Nº HABILIDADES A B 

8 
Atende à modalidade de texto solicitada na proposta de produção 
considerando o destinatário e a finalidade do texto e as 
características do gênero: carta. 

  

9 Mantém a coerência textual no sentido geral do texto.   

10 Utiliza adequadamente os mecanismos de coesão por meio de 
artigos, pronomes, advérbios, conjunções, sinônimos.   

11 Atém-se ao tema proposto.   

12 

Segmenta o texto em frase e parágrafos, utilizando adequadamente 
os recursos de pontuação de final e interior de frases (letra 
maiúscula, ponto final, exclamação, interrogação, vírgula, dois 
pontos, reticência). 

  

13 Revela o domínio da ortografia de palavras mais usuais que não 
contenham dificuldades relativas a: s/ç/ss/; s/z, x/ ch/j/g.   

14 
Obedece às regras-padrão de concordância verbal (sujeito 
predicado, exceto quando há inversão sintática e distanciamento 
do sujeito do verbo); concordância nominal. 

  

15 Produz o texto considerando as características de evolução do 
gênero.   
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA – PMT 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC 
COORDENAÇÃO DE SUPERVISÃO 
 
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO 
 
2ª AVALIAÇÃO EXTERNA DE DESEMPENHO DAS ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE TERESINA – PI (SETEMBRO/2003) 
 
ORIENTAÇÕES PARA O COORDENADOR 
 
ANTES DA APLICAÇÃO 

- Confirmar antecipadamente seu turno de trabalho e a relação das escolas e 
aplicadores cujo processo irá supervisionar. 

- Conferir o material no momento do recebimento de acordo com a seguinte lista: 

1 01 pacote de teste para cada turma da escola; 

2 Lista dos aplicadores lotados em cada turma; 

3 Endereço e telefone da escola e telefone celular do diretor; 

4 Kits contendo lápis e borracha (01 por turma); 

5 Cópias do manual do aplicador. 

- Receber os pacotes de suas escolas nos dias 15,16 e 17/09, às 18:00h na Fundação 
José Elias Tajra; 

- Chegar à escola às 7:00H (Turno manhã) e 13:00H (Turno tarde). Verificar se os 
instrumentos necessários à aplicação do teste estão completos e controlar a chegada 
dos aplicadores. Em caso de falta de material e/ou ausência do aplicador, comunicar à 
coordenação para que sejam tomadas as devidas providências;  

- Entregar o material aos aplicadores e distribuí-los nas turmas; 

- Apresentar-se ao diretor / pedagogo da escola e colocar-se à disposição para 
esclarecimentos sobre a aplicação; 

- Garantir a aplicação em todas as turmas relacionadas das escolas sob sua 
responsabilidade, mesmo que esteja como professor substituto ou estagiário e, 
independentemente do número de alunos presentes; 

- Acompanhar o trabalho dos aplicadores em todas as turmas e dar apoio em caso de 
necessidade (Ex: Aplicador não segue manual, dificuldade de manter a disciplina etc.); 

- Solicitar que os alunos não sejam reagrupados, permanecendo em sua turma original. 
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APÓS A APLICAÇÃO 
- Ao término da aplicação, o coordenador deverá recolher todos os instrumentos das 
escolas sob sua responsabilidade, conferindo-os cuidadosamente. EM HIPÓTESE 
ALGUMA QUALQUER INSTRUMENTO DEVE SER DEIXADO NA ESCOLA. 
TODOS DEVEM SER DEVOLVIDOS, MESMO AQUELES QUE FOREM 
INUTILIZADOS/RASURADOS. Será providenciado o envio dos testes para escola 
até 01 de outubro; 

- Após conferir o material entregue pelo aplicador, o coordenador deverá rubricar a ata 
de recebimento (no ICLE/T); 

- Verificar se o aplicador informou, no ICLE/T fatos ocorridos no decorrer da 
aplicação e que merecem registro; 

- No mesmo instrumento, o coordenador também deve registrar aspectos que considere 
significativos em relação aos procedimentos desenvolvidos na escola; 

- Entregar todo o material do dia, na Fundação José Elias Tarja das 17 às 18h; 

- Verificar se os testes estão na ordem da lista de freqüência e se todos os alunos 
preencheram todas as informações da capa, principalmente, o nome com letra legível 
(escrito pelo aluno ou aplicador); 

- Verificar se o aplicador anotou seu código no pacote de testes; 

- O coordenador também deverá anotar seu próprio código. 

 
 

PROBLEMAS MAIS COMUNS VERIFICADOS NA APLICAÇÃO 

A 

P 
L 
I 
C 
A 
D 
O 
R 

- Apressar as crianças a concluírem os testes; 

- Não ter domínio da turma; 

- Rude com os alunos e/ou o pessoal da escola; 

- Desorganização no recebimento dos testes e conferência de assinaturas; 

- Não aceitar cooperação/supervisão do Coordenador; 

- Fazer avaliação indevida do desempenho da turma e do professor. 

E 

S 
C 
O 
L 
A 

- Insistência em ficar com um dos testes; 

- Retirar alunos da sala para não fazerem o teste; 

- Relutância em deixar a sala aos cuidados do aplicador; 

- Reclamações (grosseiras) que expressam a oposição à política de avaliação.  
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ANEXO F 

Relatório de Percentual de Acertos por questão, por série, sexo.                               
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ANEXO G 

Provas Bimestrais da Escola A 
 
 

Escola A 

Avaliação Bimestral de Português – 3º bimestre/2005 

 
AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS 

 

Planeta água 

Água que nasce na fonte serena do mundo 
E que abre o profundo grotão 
Água que faz inocente riacho e deságua  
Na corrente do ribeirão 
Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão  
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população  
Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas ronco de trovão  
E depois dormem tranqüilas 
No leito dos lagos, no leito dos lagos. 
Águas dos igarapés onde lara mãe-d’água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris sobre a plantação 
Gotas de água da chuva  
Tão tristes são as lágrimas na inundação 
Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas  
Que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra, pro fundo da terra 
Terra planeta água... Terra planeta água 

 
 

ARANTES, Guilherme. Disco amanhã; planeta água. 
São Paulo: RCA Eletrônica Ltda, 1983. 1 disco (5 min. 
56 s): 331/3 rpm, microssulco, estéreo. 82011. 1996 by 
Sony Music Edições Musicais – Acari – RJ. 
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1. No texto, a fonte, o arco-íris, as águas aparecem com características dos seres humanos. 
Que características são essas? 

 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

2. De acordo com o texto, responda: 

 
a) Qual o titulo do texto? 
........................................................................................................................... 

b) Onde nasce a água? 
........................................................................................................................... 

c)  Para onde a água vai? 
........................................................................................................................... 

d) Quais os benefícios que a água proporciona? 
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 

e) como você pôde ver o texto acima é uma música, sendo assim, escreva o nome do 
cantor. ........................................................................................................................... 

3. Releia o trecho: - Águas que caem das pedras. A palavra em destaque se refere a um: 

a) (  ) pronome. 
b) (  ) artigo. 
c) (  ) adjetivo. 
d) (  ) verbo. 

4. No trecho: - Que encharcam o chão. O pronome é um: 

a) (  ) pronome pessoal. 
b) (  ) pronome relativo. 
c) (  ) pronome indefinido. 
d) (  ) pronome possessivo. 

5. Escreva frases com os seguintes verbos: 

a) (abrir): ........................................................................................................ 
b) (correr): ...................................................................................................... 
c) (dormir): ..................................................................................................... 
d) (virar): ........................................................................................................ 

6. Coloque (1) para verbo que indique ação; (2) para sentimento e (3) para fenômeno da 
natureza. 

a) (  ) A menina abre a janela. 
b) (  ) Hoje relampejou bastante. 
c) (  ) A jovem cantou divinamente. 
d) (  ) A mãe assustou-se com o grito. 
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7. Observe o diálogo entre estes dois meninos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copie o diálogo dos balões seguindo a ordem da conversa (não esqueça os travessões): 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

8. O trecho abaixo está totalmente sem pontuação. Reescreva esse trecho, colocando os sinais 
de pontuação adequados e as letras maiúsculas. Antes de pontuá-lo leia bem. 

Diga o trecho pode apresentar três parágrafos. 
 

Os tubarões mais perigosos 

 
Os tubarões cabeça-chata e o tubarão tigre são perigosos porque não tem um tipo de alimento 
preferido como o tubarão branco que come focas, leões-marinhos e peixes e tigre e cabeça-
chata comem tudo o que encontram pela frente peixes abacaxis tartarugas e sacos plásticos 
alguns cientistas dizem que eles não conseguem sentir direito o gosto das coisas quando 
mordem uma pessoa percebem não pelo gosto mas pela dureza da carne que o alimento não é 
um peixe quando isso acontece eles cospem a presa. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

9. Lendo uma frase do texto marque (X) na única alternativa correta: 

Quando mordem uma pessoa percebem não pelo gosto mas pela dureza da carne. A palavra 
em destaque é um: 
a) (  ) artigo definido. 
b) (  ) adjetivo. 
c) (  ) artigo indefinido. 
d) (  ) substantivo. 

Clóvis, você vai 
viajar? 

Para onde você vai? 

Então, desejo-
lhe boa viagem 
e volte logo. 

Sim, Sérgio!  

Vou a Maceió visitar 
meus avós.  

Obrigado, 
amigo. 
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10. Produza um texto. 

Com base nas leituras de sala de aula, escreva um texto sobre o trabalho infantil no Brasil. 
Não esqueça o titulo. 

 
......................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

 
“Seja mudança que você deseja para o mundo” 

Mahatma Ghandi – líder indiano. 
 
 
 
Escola A 
Avaliação Bimestral de Matemática – 3º bimestre/2005 

 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE MATEMÁTICA 
 
01º) A gasolina que usamos contém 18% de álcool. O que isso significa? 
a) (   ) Que, em cada 100 litros de gasolina, 18 litros são de álcool.  
b) (   ) Que, em cada 1000 litros de gasolina, 18 litros são de álcool. 
c) (   ) Que, em cada 200 litros de gasolina, 18 litros são de álcool. 
d) (   ) Que, em cada 180 litros de gasolina, 18 litros são de álcool. 
 

Veja a placa de uma loja com a seguinte promoção, e depois responda às questões 2, 3 
e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
02º) Felipe  comprou a TV à vista. Qual foi o valor do desconto? 
a) (   ) R$ 140,00 
b) (   ) R$ 100,00 
c) (   ) R$ 120,00 
d) (   ) R$ 130,00 
 
03º) Andressa comprou um fogão à vista para presentear sua mãe. Quanto ela pagou pelo 
fogão? 
a) (   ) R$ 500,00 

Desconto de 30% nas compras à vista. 
 
TV..........................R$ 400,00 
FOGÃO.................R$ 600,00 
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b) (   ) R$ 420,00 
c) (   ) R$ 400,00 
d) (   ) R$ 550,00 
 
04º) Jonas comprou a Tv e Fogão. Quanto ele pagou por esses dois produtos? 
a) (   ) R$ 700,00 
b) (   ) R$ 680,00 
c) (   ) R$ 750,00 
d) (   ) R$ 600,00 
 
 
 Em uma escola foi feita uma pesquisa sobre o meio de transporte que os alunos 
utilizam. A escola tem 1200 alunos e cada um só utiliza um meio de transporte. O gráfico 
mostra as porcentagens dos meios de transportes usados pelos alunos. 

 Observe com atenção e responda as questões 5, 6 e 7. 

15
%

Ou...

40
%

20
%

 
05º) Qual a porcentagem de alunos que utiliza outros meios de transporte? 
 
a) (   ) 20% 
b) (   ) 25% 
c) (   )  30% 
d) (   ) 15% 
 
06º) Quantos alunos utilizam o metrô? 
 
a) (   ) 300 
b) (   ) 400 
c) (   ) 480 
d) (   ) 350 
 
07º) Qual a diferença entre o número de alunos que utilizam ônibus e os que usam carro? 
 
a) (   ) 60 
b) (   ) 50  
c) (   ) 55 
d) (   ) 70 
 

 
Numa escola de educação fundamental foi feita uma estatística sobre os alunos ausentes numa 
semana. Observe o gráfico e responda as questões 8, 9, 10 e 11. 
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08º) Em que dia houve mais alunos ausentes? 
 
a) (   ) quarta-feira 
b) (   ) segunda-feira 
c) (   ) quinta-feira 
d) (   ) sexta-feira 
 
09º) Quantos alunos faltaram na quinta-feira? 
 
a) (   ) 10     c) (   ) 15 
b) (   ) 12     d) (   )20 
 
10º) Se há 100 alunos nessa escola, qual foi a porcentagem de ausência na segunda-feira? 
 
a) (   ) 10%     c) (   ) 15% 
b) (   ) 12%     d) (   ) 5% 
 
11º) Qual foi a média de alunos ausentes por dia? 
 
a) (   ) 12     c) (   ) 10 
b) (   ) 15     d) (   ) 20 
 
12º) Dizemos que as retas concorrentes são perpendiculares, quando: 
 

Alunos Ausentes na Semana 

N
Ú
M
E
R
O  
 
D
E 
 
A
U
S
E
N
T
E
S 

DIAS DA SEMANA 
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a) (   ) Elas formam 2 ângulos retos. 
b) (   ) Elas formam 4 ângulos agudos. 
c) (   ) Elas formam 4 ângulos retos.  
d) (   ) Elas formam 1 ângulos agudos. 
   

Observe a figura abaixo e responda as questões 13, 14 e 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
13º) As retas r e s “caminham” na mesma direção e não se cruzam. Por isso, são chamadas de: 
 
a) (   ) retas paralelas 
b) (   ) retas perpendiculares 
c) (   ) retas concorrentes 
d) (   ) semi-reta 
 
14º) As retas que se cruzam são chamadas concorrentes. De acordo com a afirmação e sua 
observação da figura, são retas concorrentes: 
 
a) (   ) V e u 
b) (   ) r e V 
c) (   ) r e S 
d) (   ) nenhuma das respostas 
 
15º) Qual o nome do quadrilátero formado? 
a) (   ) Losango    c) (   ) Trapézio  
b) (   ) Quadrado    d) (   ) Retângulo 
 - Observe: 
 
 
 

V U 

r 

S 

TQ 
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16º) 
Quais direções são perpendiculares? 
 
a) (   ) Horto Florestal e Jardim Zoológico  
b) (   ) Jardim Zoológico e Restaurante 
c) (   ) Restaurante e Horto Florestal 
d) (   ) Nenhuma das direções  

Observe o robô e responda as questões 17, 18 e 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) A figura que representa o chapéu do robô é: 
 
a) (   ) Losango    c) (   ) Trapézio  
b) (   ) Quadrado    d) (   ) Retângulo 
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18) Quais partes do robô são representadas por retângulo? 
 
a) (   ) Cabeça e nariz    c) (   ) Olhos e pernas 
b) (   ) Tronco e boca    d) (   ) Chapéu e tronco 

19) Qual parte do robô não é representado por quadriláteros? 

 
a) (   ) Olhos     c) (   ) Boca 
b) (   ) Chapéu     d) (   ) Nariz 
 
 “Dobrando” uma figura que representa simetria por uma linha chamada eixo de 
simetria, as duas partes coincidem. De acordo com a afirmativa, observe a figura abaixo e 
responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20) A figura acima tem: 
 
a) (   ) 2 eixo de simetria 
b) (   ) 1 eixo de simetria 
c) (   ) 3 eixo de simetria 
d) (   ) 4 eixo de simetria 
 
 

“O Senhor é meu pastor e nada me faltará”. 
Boa Sorte! 
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Recuperação Paralela de Matemática e Português do 2º bimestre da Escola D 
 

 
Escola D 
Avaliação de Recuperação de Matemática -2º bimestre/2005 
 
 

Recuperação de Matemática – 2º bimestre 
 

1º) Resolva os problemas abaixo: 
a) Seu José tem um sítio. Ele colheu 3.789 laranjas que deverão ser divididas em 2 caixas 
iguais. Quantas laranjas serão acomodadas em cada caixa? 

 
R -        Cálculo: 
   

 
 

 
 

b) Dividindo 9.824 por 2, qual quociente encontrarei? 
 

R -        Cálculo: 
 
 
 
 
2º) Ana tem 325 figurinhas em seu álbum. Sua irmã Anita tem o dobro dessa quantidade. 
Quantas figurinhas Anita tem? 
 
R -        Cálculo: 
 
 
3º) Agora encontre o resultado das seguintes expressões numéricas: 
a) 50 - (8 x 3 + 4)     b) (5 x 3) + (10 - 7) 
 
c) 5 x (20 – 2 x 5 + 10)    d) 250 - [4 x (2 + 3) + 10]   
 
4º) Marta fez os seguintes cálculos: 
 - Multiplicou 5 por 8. 
 - Subtraiu 20 do resultado. 
 - Somou mais 50. 
 - dividiu a soma por 2. 

 Que número Marta encontrou? 
R- 

 
 

ANEXO H 



 187

5º) Observe o gráfico para responder às questões abaixo: 
 

5 0 0

8 0 0

2 0 0

1 . 2 0 0

2 . 0 0 0

M a m í f e r o s A n f í b i o s P e i x e s

 
 
a) Quantas espécies de répteis há a menos que as aves? 
R- 

 
b) Espécie que tem o maior número de animais? 
R- 

 
c) Quantas espécies de aves há a menos do que peixes? 
R-        Cálculo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO E BOA SORTE! 
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Escola D 

Recuperação de Português para o 2º bimestre/2005 
 

Leia o texto para responder as questões de 1 a 5. 
 

Naquele dia o Lelé estava todo concentrado, escrevendo uma carta. 
O enfermeiro passou e viu que o envelope já estava pronto e endereçado para 

ele mesmo. Curioso perguntou: 
 - Que é isso? Escrevendo carta para você mesmo, amigo? 

   - Sim, que mal há nisso? 
 - nada. E o que diz a carta? 
 - Como é que eu vou saber? Ainda não recebi! 

 
(Mais anedotinhas do Bichinho da maçã)  

 
1. Quais os personagens do texto? 

2. Escreva o que Lelé estava fazendo que exigiu sua concentração. 

3. Por que o enfermeiro ficou curioso ao ver o envelope escrito por Lelé? 

4. O enfermeiro perguntou ao Lelé o que dizia a carta. O que Lelé respondeu? 

5. Explique por que Lelé respondeu que não sabia o quq estava escrito na carta. 

6. Cite os nomes dos sinais de pontuações presentes no texto. 

7. Explique por que foram usados nesse texto o travessão (-). 

8. As palavras pronto, perguntou e escrevendo foram escritas com a letra n. Por que não 

podem ser escritas com a letra m?  

9. Coloque nos tracinhos a letra m ou n, adequadamente. 
Ca.....po /   ta......pa /   ca.....to /   sa.....ba /sete....bro   /   to....to /    que....te
 /    deze....bro /     te....po /    vi....te. 

   
10. Crie uma anedota tendo como base a anedota do Lelé e enfermeiro, empregando 

adequadamente os sinais de pontuação. 
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ANEXO I 

Prova do 3º Bimestre de Português da Escola D 
 

Escola D 

Avaliação bimestral de Português – 3º bimestre/2005 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 6. 
 

Que sede! 
  

Sabe como o camelo agüenta tantos dias sem água? É que ele não transpira facilmente, 
por isso seu organismo guarda água que ele bebe. Quando está com sede, o camelo pode 
engolir 120 litros de água em apenas dez minutos! É como beber 480 copos de água de uma 
só vez. 

(Revista Recreia) 
 

1) Qual o personagem do texto? 
______________________________________________________________________. 
2)Por que o camelo agüenta tantos dias sem beber água? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
3) Quantos litros de água o camelo pode engolir? Em quanto tempo engole essa quantidade de 
água? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
4) Informe se os verbos destacados no texto estão no tempo presente, passado ou futuro. 
___________________________________________________________________. 
5) Escreva o nome dos verbos destacados no texto e a conjugação que pertencem:  
1ª, 2ª ou 3ª conjugação. 

 

VERBO NOME DO VERBO CONJUGAÇÃO VERBAL 

Sabe   
Agüenta   
É   
Transpira   
Guarda   
Bebe   
Está   
Pode   

 
6 – No trecho: “Ele não transpira facilmente”, o verbo destacado dá idéia de: 
 
(  ) ação    (  ) estado   (  ) fenômeno da natureza 
 7 – Leia e responda as questões de 7 a 10. 
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O Lucas chegou junto do espelho e ficou se olhando. Pegou a escova e alisou o cabelo, 

abotoou o primeiro botão da camisa e se olhou de perfil. Virou a cabeça para cá e para lá, o 
canto do olho querendo ver de que lado ele se parecia mais com o pai.    
    

(Lygia Bojunga Nunes). 
 
Retire do texto 5 verbos, escreva o nome deles e a conjugação verbal que pertencem. 
 
 
 
 
8 – “Virou a cabeça para lá e para cá”. Esse trecho no futuro ficaria: 
 

(  ) Virou a cabeça para lá e para cá. 
(  ) Vira a cabeça para lá e para cá. 
(  ) Virará a cabeça para lá e para cá. 

 
9 – A maioria dos verbos presentes no texto transmitem a idéia de: 
 
(  ) ação   (  ) estado   (  ) fenômeno da natureza 
 
10 – Explique por que Lucas estava tão curioso ao olhar sua própria imagem refletida no 
espelho. 
 
11 – Crie uma história sobre festa de aniversário usando os seguintes verbos no passado: 
vestir, pagar, sair, comprar, levar, dançar, cantar, beber. Você pode também usar mais outros 
verbos. 
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