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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo principal compreender como vem sendo conduzida a 
avaliação de aprendizagem em uma escola da rede municipal de ensino de Fortaleza, a 
partir dos textos oficiais (Sistemática de avaliação do processo ensino-aprendizagem, 
Proposta curricular do município – da alfabetização à 4ª série, Diretrizes pedagógicas para a 
implementação das instituições de educação – creches e pré-escolas na rede municipal de 
ensino de Fortaleza, Projeto Político-Pedagógico e Regimento Escolar) e da prática 
avaliativa da professora da 1ª série. A pesquisa privilegia a abordagem qualitativa, 
constituindo-se um estudo que considera princípios da fenomenologia e da etnografia. 
Além disso, usa como instrumentos na coleta dos dados a observação participante, 
entrevista  e pesquisa documental. A análise dos dados revela que os espaços, materiais, 
formação docente, acompanhamento pedagógico ao professor, planejamento, interação 
entre família e escola são aspectos significativos para a prática avaliativa docente. Todavia, 
na escola municipal, os espaços e materiais não estão sendo usados de forma que venha 
incentivar a diversidade, tão necessária na avaliação.  Além disso, a formação docente, 
acompanhamento pedagógico ao professor, planejamento, interação entre família e escola 
carecem de cuidados. Os aspectos citados influenciam na prática avaliativa da professora da 
1ª série, que esboça um currículo distante das atividades diferenciadas, centrado na 
Linguagem e no Conhecimento lógico-matemático, ocasionando uma avaliação ancorada 
nas atividades escritas, longe de observações, registros escritos diariamente e intervenções 
possíveis de efetivar uma maior aprendizagem. Outrossim, apesar de a professora ser 
graduada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia e Psicodrama, desconhece ela 
as teorias de avaliação.  Os resultados mostram ainda que os textos oficiais municipais não 
esclarecem satisfatoriamente o processo avaliativo e são pouco conhecidos no âmbito da 
escola, por via de conseqüência a prática avaliativa da professora não é orientada por eles. 
Nesse sentido, a prática avaliativa docente se desenvolve em meio às dificuldades relatadas.  
Palavras-chave: Avaliação, aprendizagem, currículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

The present research aims to understand how learning assessment has been conducted in a 
municipal school from Fortaleza. Research was done based on official texts (Assessment of 
the teaching-learning process systematic, municipal syllabus proposal – from kindergarten 
to 4th grade, Pedagogical directresses for the implementation of educational institutions – 
municipal day care centers and pre-schools of Fortaleza, Pedagogical-Political and 
Scholastic Regime project) assessment practice of a 1st grade teacher. The research 
privileges the qualitative approach, constituting a study which considers phenomenological 
and ethnographic principles. Besides that, it uses participant observation, interview, and 
documental research as tools for data sampling. Data analysis reveals that the spaces, 
materials, professoriate formation, pedagogical monitoring of the teacher, planning, and 
interaction between family and school are all significant aspects for professoriate 
assessment practice. Nevertheless, at municipal schools, spaces and materials are not being 
used in a way that stimulates diversity, which is extremely important for assessment. 
Moreover, professoriate formation, pedagogical monitoring of the teacher, planning, and 
interaction between family and school need special care. The aspects listed above influence 
assessment practice of the 1st grade teacher, who outlines a syllabus distant from the 
differentiated activities, centered on Linguistics and Logical-Mathematical Knowledge, 
occasioning an assessment anchored on written activities, far from observations, daily 
written reports, and interventions possible to put into effect better learning. What is more, 
despite the teacher’s graduation in Pedagogy and post-graduation in Psychopedagogy and 
Psychodrama, she is not aware of the assessment theories. The results also show that 
municipal official texts do not satisfactorily clarify the assessment process and are poorly 
known within the ambit of the school, and, as a result, the teacher is not oriented by them. 
This way, professoriate assessment practice develops amongst the previously mentioned 
difficulties. 
 
Key-words: assessment, learning, syllabus 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário 

 

Introdução  ........................................................................................................   10 

 

Capítulo 1 -  Os caminhos percorridos na pesquisa  .....................................   12 

a) Dos procedimentos teórico-metodológicos ....................................................   16 

b) Entrevista, observação e análise documental na rotina pedagógica ...............   19 

c) Diário de Campo .............................................................................................   22 

d) Categorias de análise ......................................................................................  .23 

e) Etapas da pesquisa ..........................................................................................  24 

 

Capítulo 2 – Avaliação: Uma aliada da aprendizagem .................................  26 

O que é avaliação ................................................................................................. 26 

Avaliação: fonte de aprendizagem – mas o que é aprendizagem? ......................  29 

O que dizem as teorias de avaliação ....................................................................  31 

a) Avaliação mediadora .......................................................................................  33 

b) Avaliação diagnóstica ......................................................................................  34 

c) Avaliação somativa ..........................................................................................  36 

d) Avaliação formativa ........................................................................................  36 

Reconhecendo as funções da avaliação ...............................................................  38 

A escolha das funções da avaliação ..................................................................... 39 

As dificuldades na prática avaliativa docente ......................................................  40 

Avaliação das crianças de seis anos: uma dificuldade .........................................  41 

A busca da compreensão da prática avaliativa docente .......................................  42 

 

Capítulo 3  -  A avaliação de aprendizagem na rotina pedagógica ..............  43 

Rotina pedagógica: o lugar ideal para compreender a prática avaliativa 

 docente  ............................................................................................................... 43 

A escola municipal: situando a prática avaliativa da professora e o 

 tratamento dado à avaliação .............................................. ................................  45 

a) Espaço físico e materiais: diversidade na prática avaliativa............................  46 



b) Escola municipal: espaços, materiais e a diversidade nas observações,  

instrumentos e procedimentos de avaliação ......................................................... 48 

c) As atividades da rotina pedagógica na escola municipal e a ênfase na  

observação como procedimento de avaliação ...................................................... .51 

Entrada e saída das crianças na escola .................................................................. 51 

O lanche ............................................................................................................... .52 

O recreio .............................................................................................................. .53 

A fila .................................................................................................................... .56 

Outras atividades da rotina na escola municipal e o tratamento 

 dado à avaliação ..................................................................................................  56 

a) Encontro com a família ....................................................................................  56 

b) Planejamento ...................................................................................................  58 

c) Acompanhamento pedagógico ao professor ....................................................  60 

d) Formação docente ............................................................................................  62 

Os saberes sobre avaliação, socializados e construídos na rotina  

da escola municipal ..............................................................................................  64 

Rotina pedagógica na 1ª série ..............................................................................   66 

Descobertas na rotina pedagógica ........................................................................  69 

 

Capítulo 4 –  O currículo e a prática avaliativa docente ................................  70 

A avaliação curricular ..........................................................................................  70 

Currículo: uma compreensão teórica ...................................................................   72 

Situando o currículo da 1ª série ............................................................................  73 

As particularidades da avaliação no currículo .....................................................  76 

O ensino das áreas do conhecimento: Linguagem e Conhecimento  

lógico-matemático ................................................................................................  77 

O ensino de Natureza e Sociedade, Artes Visuais,  

Música e Movimento ...........................................................................................  80 

O lugar da avaliação no currículo............ ............................................................  82 

A inclusão no currículo escolar: uma questão pertinente da avaliação ................  85 

Como a avaliação acontece na rotina pedagógica ................................................  86 



Desafios à vista ....................................................................................................... 96 

 

Capítulo 5 -  A prática avaliativa docente .......................................................... 97 

A prática avaliativa docente da professora da 1ª série ...........................................  97 

a) O conceito de avaliação ......................................................................................  98 

b) Critérios ............................................................................................................. 100 

c) Instrumentos ...................................................................................................... 105 

Observações e intervenções ................................................................................... 106 

d) Relatórios de aprendizagem ............................................................................... 109 

e) Cena do Diário de Campo mostra como a professora avalia os alunos.............. 114  

As recomendações dos textos oficiais municipais sobre avaliação  

de aprendizagem e a prática avaliativa docente ...................................................... 116 

Formação docente ................................................................................................... 118 

Formação docente da professora da 1ª série em avaliação ..................................... 119 

Descobertas indicam dificuldades na prática avaliativa docente ............................ 123 

 

Considerações Finais ............................................................................................ 124 

Referências Bibliográficas .................................................................................... 132 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO   

A avaliação vem sendo tratada como desafio pelos teóricos da 

contemporaneidade, por vários motivos, pelo contexto dinâmico e diverso em que se 

desenvolve, pela falta de planejamento, distanciamento da família do processo 

educativo, formação docente insuficiente, entre outros.  Fundamentalmente, tem-se 

observado que a falta de compreensão do seu real sentido ocasiona a operacionalização 

de práticas avaliativas inadequadas.  

Nesse intento, buscamos responder à grande pergunta da pesquisa que é: Como 

vem sendo conduzida a avaliação de aprendizagem na 1ª série em uma escola municipal 

de Fortaleza?  

Para tanto, no primeiro capítulo elucidamos questões, objetivos e caminhos 

metodológicos percorridos no desenvolvimento da pesquisa, que privilegia a observação 

participante, entrevista e análise documental como instrumentos na coleta de dados, 

valorizando assim o Diário de Campo. Esclarecemos as etapas da pesquisa 

(planejamento para a entrada no campo, coleta de dados, análise dos dados, nova 

compreensão da prática avaliativa docente) e salientamos as categorias de análise, que 

são aprendizagem, rotina, currículo e avaliação de aprendizagem.  

A avaliação é tratada, neste estudo, como aliada da aprendizagem, por isso prevê 

o processo educativo acompanhado antes, durante e ao final.  Buscamos em Vigotsky  

(1993; 1994) o conceito de aprendizagem a ser considerado neste estudo.  

No segundo capítulo, situamos a avaliação de aprendizagem na evolução do seu 

conceito e suas funções. Outrossim, referimo-nos às dificuldades que vêm marcando o 

fazer avaliativo docente. Dessa forma, fazemos um resgate histórico baseado nos 

estudos de Tyler, Cronbach, Stake, Scriven e Stuffblem, americanos que deram grandes 

contribuições no campo da avaliação e que são citados por Vianna (2000).  

Como a prática avaliativa docente não pode ser vista distante da totalidade da 

escola, no terceiro capítulo, descrevemos e analisamos a rotina na escola municipal, 

considerando alguns aspectos significativos para a prática avaliativa, tais como 

organização do espaço físico, diversidade de materiais, planejamento, acompanhamento 

pedagógico ao professor, interação entre família e escola e formação docente, buscando 
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identificar o tratamento dado à avaliação na rotina, bem como os saberes docentes sobre 

a temática, construídos e socializados no dia-a-dia.  

No quarto capítulo analisamos o currículo da 1ª série, na tentativa de saber como 

a avaliação é realizada nele.  Para alcançar tal objetivo, retratamos concepções, 

conhecimentos valorizados para posteriormente compreendermos as particularidades da 

avaliação. 

Por fim, no quinto capítulo, reportamo-nos ao objeto de estudo da pesquisa, que 

é a prática avaliativa docente, desvendando como acontece a avaliação na 1ª série, tendo 

em vista os textos oficiais e a formação da professora para avaliar.  Nesse capítulo, 

conseguimos identificar as dificuldades enfrentadas pela professora na avaliação, em 

que a mais significativa constitui-se na inadequada formação para avaliar a 

aprendizagem.  

Nas considerações finais fazemos uma síntese dos dados da pesquisa, tratados 

em cada capítulo, no intuito de facilitar a compreensão dos leitores e elaborar as 

conclusões da pesquisa.  

Expomos ainda as referências bibliográficas às quais recorremos para amparar 

este estudo. 

A relevância desta pesquisa está em buscar a identificação das dificuldades para 

avaliar a aprendizagem, enfrentadas pelo professor no dia-a-dia, no intuito de contribuir 

para o aprimoramento do fazer avaliativo, que está intimamente relacionado à formação, 

a mudança de concepções e ao querer mudar.    
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CAPÍTULO 1 

OS CAMINHOS PERCORRIDOS NA PESQUISA 

O interesse pela avaliação de aprendizagem, especificamente pela prática 

avaliativa do professor, se deu inicialmente a partir da nossa experiência como 

professora em uma escola do município de Fortaleza e posteriormente como supervisora 

no Distrito de Educação da Secretaria Executiva Regional VI. As vivências na esfera 

municipal oportunizaram-nos a percepção de três aspectos fundamentais que 

impulsionaram esta pesquisa: valorização da nota em detrimento da aprendizagem, 

insuficiência e pouca divulgação dos textos oficiais sobre avaliação da aprendizagem e 

dificuldades que enfrenta o professor para avaliar sem ter formação e orientação para 

efetivar uma prática avaliativa adequada. 

Ao ingressarmos na rede municipal em 2001, como professora da 2ª série, 

recém-formada, deparamo-nos com uma realidade um tanto complexa.  Assumimos 

uma turma numerosa, em que não tivemos acesso a nenhuma informação de como 

deveríamos avaliar aquelas crianças.  Chegado o final do semestre, pediram-nos a nota e 

assim o fizemos.  No ano seguinte, mudamos de escola e assumimos uma turma de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, dentro das mesmas condições da escola anterior.  

Até então, a temática para nós era um enigma, pois na escola municipal não se discutia a 

prática avaliativa e nossa formação acadêmica1 não ofereceu subsídios necessários para 

entendermos conceito, funções, instrumentos e procedimentos para avaliar, a fim de que 

pudéssemos conduzir a avaliação adequadamente. 

Pelas experiências citadas, atentamos para o fato de que as mesmas dificuldades 

enfrentadas por nós poderiam estar presentes na prática avaliativa de outros professores, 

por isso resolvemos pesquisar sobre a condução da prática avaliativa docente na escola 

municipal. 

Em 2005, iniciamos a pesquisa ao ingressar no curso de mestrado, ofertado no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira pela Universidade Federal do 

Ceará.  

                                                
1 Curso de Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará - UECE 
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Nessas circunstâncias, constatamos que a problemática em questão está em 

evidência na escola. Nesse meio a temática vem aperfeiçoando currículos, programas e 

práticas, mas também vem sendo objeto de inquietações pela sua complexidade, que 

segundo Villas Boas (2004) está associada à carência de formação.  Para 

operacionalizar a avaliação, quer seja de programa, projeto ou aprendizagem, o 

avaliador necessita da compreensão das teorias da avaliação.  Tratando-se da avaliação 

de aprendizagem, o professor para avaliar adequadamente carece ter conhecimento das 

funções, dos instrumentos e procedimentos para avaliar, que devem ser estudados 

considerando a reflexão das práticas vivenciadas. 

Considerado como desafio, esse fenômeno merece atenção diferenciada, pois 

influencia no aprendizado e na auto-estima das pessoas. São prejudiciais os rótulos que 

se criam a partir da avaliação, provocam danos emocionais e nascem com a prática 

avaliativa classificatória, que não vislumbra novos horizontes àquele que deseja 

aprender.  Práticas essas  marcadas pela incoerência, pelo autoritarismo e pela injustiça.  

Essas práticas despertam no aluno angústia, medo, desprezo e sentimento de 

incapacidade. 

Na busca de resultados e na preferência aos alunos que “sabem”, a prática 

avaliativa se desenha distante de atingir a diversidade e alheia à tomada de decisões.  

Tudo isso evidencia a necessidade de mudança nas concepções e práticas, de forma que 

considerem a avaliação como elemento possível de estimular aprendizagem e não de 

medi-las. 

Vivemos um momento de agitação no campo da avaliação, segundo Perrenoud 

(1999) é um período dividido entre a lógica da formação e a da seleção.  Hadji (2001)  

refere-se a um momento de conflito entre o conceito de avaliação e o de medição. 

Diríamos que a busca de identidade para a avaliação é antiga, perdura desde o período 

em que a avaliação se realizava a partir dos testes de inteligência, passando por Tyler 

(1942) e chegando até a atualidade. 

 No século XX, teóricos como Cronbach (1963), Scriven (1967), Stake (1967) e 

Stuflebeam (1971)2 mostraram que a avaliação está intrinsecamente relacionada à 

                                                
2 Os autores são citados por Vianna (2000) 
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aprendizagem.  Entretanto, estudos recentes3 evidenciam a prevalência da concepção 

distorcida da temática, relacionada ao teste e à medida de aprendizagens. 

Nesse sentido, a avaliação vem sendo alvo de pesquisas que revelam avanços e 

dificuldades na compreensão e operacionalização da prática avaliativa, que serão 

mostradas no decorrer deste trabalho. “Espera-se assim, que a avaliação se torne 

“poderosa alavanca” para ampliação do êxito na escola’. (HADJI, 2001. p. 9)  Com base 

no progresso, a avaliação se destina a promover a aprendizagem pela tomada de 

decisões e intervenções.   

Pode-se questionar a validade da afirmação de que avaliação é aprendizagem e 

não mensuração no contexto capitalista e classificatório em que vivemos, alegando-se 

que os alunos na escola precisam se acostumar a participar de seleções, pois o contexto 

atual é repleto delas.  A seleção existe, mas ela não pode impulsionar a prática 

exagerada de provas dentro da escola ou reduzir a avaliação a momentos de teste, visto 

que o essencial para ser bem-sucedido numa seleção é ter apreendido o conhecimento 

reconhecido como verdadeiro naquele determinado exame e não ter sido instruído para 

participar de uma situação de prova.    

A avaliação pode contemplar como um dos instrumentos a prova, mas, fazer 

uma prova não significa avaliar, compreendendo a avaliação como um processo que 

busca na rotina pedagógica informações sobre a aprendizagem dos alunos, no intuito de 

proporcionar aprendizagem e desenvolvimento por meio da diversidade de instrumentos 

e procedimentos de avaliação. Villas Boas (2004, p. 20) adverte que “a prova é um 

instrumento que pode ser útil quando seus resultados são associados aos de outros 

procedimentos”, enquanto Hadji (2001, p. 61) diz que “a prova parece ser um caso 

particular de avaliação”.  Quanto a nós, insistimos na idéia de que a prova poderá ser 

um instrumento de avaliação.  Todavia, esclarecemos que utilizada como único 

instrumento, realizada ao final de um processo, tem valor classificatório, de medida e 

está inserida no contexto em que “o avaliador docimológico tem um olhar que pensa 

estar acima da situação; puro olhar científico” (Bonniol, 2001, p. 67) e os alunos 

estudam para passar em um teste.   

Acreditamos que esse instrumento de avaliação seja inadequado e ineficiente na 

educação das crianças de seis anos.  Segundo Vigotsky (1993; 1994) a aprendizagem 

                                                
3 Bonniol (2001), Hadji (2001), Ferreira (2002), entre outros. 
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nessa faixa etária acontece com maior intensidade pela interação e situações de jogos e 

brinquedos.  Se a avaliação visa à aprendizagem, então os instrumentos precisam ser 

condizentes com as necessidades e peculiaridades das crianças, senão serão desprovidos 

de valor. 

Dessarte, a avaliação deverá ser compreendida no seu sentido educativo, de 

favorecimento da aprendizagem, de preparação das estruturas interiores para que o 

aluno possa ter condição de participar das seleções na sociedade capitalista e não ser 

uma seleção a mais na vida do educando.   

Comprometendo-se com a aprendizagem, a avaliação é considerada como ajuda 

para a tomada de decisões. Ao ter como base o aprendizado do educando pode-se fazer 

escolha das intervenções adequadas para fazê-lo progredir por meio de uma prática 

avaliativa planejada, acompanhada pedagogicamente e que recebe contribuições da 

família.  Todavia as pesquisas citadas no decorrer deste trabalho mostram insuficiências 

em torno dessas questões. 

Perrenoud (1999) expõe sobre a carência de acompanhamento da família no 

processo avaliativo, enquanto Villas Boas (2004) revela a inexistência de planejamento 

no ato de avaliar. 

Villas Boas (2004, p. 18) diz que são inúmeras as dificuldades do educador na 

condução da avaliação, entretanto admite que talvez a maior delas seja a inadequada 

formação dos professores e demais profissionais da educação para avaliar. Quando não 

se tem formação adequada, acrescem os obstáculos que resultam em insuficiências na 

compreensão e operacionalização da avaliação. 

Superar as dificuldades na prática avaliativa é prioridade. Compreender a 

avaliação além da simples divisão entre o regular, o bom e o ótimo, requer o 

desprendimento de práticas fincadas no paradigma da mensuração e a descentralização 

do currículo no ato de ensinar.  Demanda, ainda, mudança nas concepções e no desejo 

de ver o educando progredir.   

Tudo isso evidencia a problemática em torno da prática avaliativa docente e nos 

faz propor as seguintes questões para nortear a presente pesquisa. 

a) O que é avaliação de aprendizagem? 

b) O que dizem os teóricos sobre avaliação? 

c) Quais as dificuldades da avaliação de aprendizagem? 
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d) Qual o tratamento dado à avaliação de aprendizagem na rotina pedagógica? 

e) Que saberes sobre avaliação são socializados e construídos na rotina? 

f) Qual o lugar da avaliação no currículo escolar? 

g) Como a avaliação é realizada na 1ª série? 

i) Quais as particularidades da avaliação na 1ª série? 

j) Como a professora avalia os alunos? 

k)   Quais as recomendações dos textos oficiais municipais sobre a avaliação de 

aprendizagem e em que medida eles orientam a prática avaliativa docente? 

l) Qual a formação da professora para avaliar a aprendizagem dos alunos? 

Essas questões nos levam a elaborar os objetivos da pesquisa. 

Objetivo Geral 

a) Compreender como vem sendo conduzida a prática avaliativa da professora da 

1ª série em uma escola municipal de Fortaleza, considerando o que dizem os 

textos oficiais, bem como a formação da professora para avaliar. 

Objetivos Específicos 

a) Fazer um percurso teórico para situar a avaliação de aprendizagem, mostrando o 

que dizem os teóricos da área. 

b) Averiguar a organização da rotina na escola municipal, esclarecendo o 

tratamento dado à avaliação de aprendizagem, bem como os saberes socializados 

e construídos a partir da temática. 

c) Analisar o currículo que gera a prática avaliativa da professora, identificando as 

particularidades da avaliação e o lugar que ela ocupa nesse currículo.  

d) Estudar os textos oficiais da rede municipal de ensino de Fortaleza, sobre 

avaliação de aprendizagem, considerando como a prática avaliativa da 

professora da 1ª série se desenvolve.   
e) Investigar a formação da professora no que concerne à prática avaliativa. 

Dos procedimentos teórico-metodológicos  

Inicialmente pretendemos esclarecer que esta pesquisa privilegia a prática 

avaliativa do professor como objeto de estudo e que a problemática em questão 

constitui-se na condução do processo de avaliação de aprendizagem, desenvolvida em 

uma escola da rede municipal de ensino de Fortaleza, com uma professora da 1ª série do 
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ensino fundamental.  Desse modo, a intenção deste estudo é proporcionar reflexões que 

possam contribuir para melhorias na condução da avaliação de aprendizagem. 

Atentar para o processo de avaliação na esfera municipal significa olhar para a 

prática avaliativa da professora, considerando o contexto em que essa prática está 

inserida; o currículo gerador dessa prática; a formação docente para avaliar e os textos 

oficiais municipais4 que norteiam a avaliação de aprendizagem. 

Assim sendo, primeiramente faremos um percurso teórico pela avaliação, 

visando compreender o seu conceito, funções, avanços e dificuldades, levando em 

consideração as crianças da 1ª série.  Em seguida investigaremos a categoria rotina, a 

partir da observação e do estudo teórico, visto que ela pode ampliar as possibilidades da 

avaliação, ao expressar flexibilidade, diversidade de materiais, acompanhamento 

pedagógico ao professor, interação entre escola e família, planejamento e formação 

docente.  Depois disso, analisaremos o currículo expresso na rotina, uma vez que é 

indispensável esse entendimento para o desdobramento do objeto de estudo.  Por fim, 

chegaremos à compreensão da prática avaliativa docente, no que concerne a critérios, 

instrumentos e procedimentos, enfatizando as recomendações dos textos oficiais 

municipais e a formação docente para avaliar.   

No desenvolvimento da pesquisa consideramos a premissa qualitativa, que 

procura responder a questões muito particulares em nível de realidade que não pôde ser 

quantificada, por ter a intenção de trabalhar com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, correspondendo assim a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos (MINAYO, 1994).  Segundo 

André (1995, p. 17) essa abordagem tem suas raízes teóricas na fenomenologia. 

Os estudos fenomenológicos preocupam-se mais com o invariante do que com 

os aspectos variantes, com a estrutura simbólica do que com os sintomas 

(acontecimentos), com o sentido oculto do que com o sentido manifesto (GAMBOA 

apud Fazenda 1997, p. 104).   A fenomenologia tenta captar o essencial. 

Além de apreciar princípios da fenomenologia, o estudo usa conhecimentos da  

etnografia. A pesquisa etnográfica não pode limitar-se à descrição de situações, 

                                                
4Sistemática de Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem (2002), Proposta Curricular do Município 
da alfabetização à 4ª série (1995), Projeto Político-Pedagógico - PPP, Regimento Escolar - RE, Diretrizes 
pedagógicas para a implementação das instituições de educação infantil – creches e pré-escolas da Rede 
Municipal de Ensino de Fortaleza (2002). 
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ambientes, pessoas, ou à reprodução de suas falas e de seus depoimentos. “Deve ir além 

e tentar reconstruir as ações e interações, segundo seus pontos de vista, seus 

pensamentos, sua lógica” (André. 1995, p. 45).  Nesse aspecto, observaremos e 

vivenciaremos experiências na rotina, em contato direto e prolongado com o grupo a ser 

pesquisado, gerando dados em um plano de trabalho aberto, flexível e passível de 

constante repensar, na busca de novas formas de entendimento da realidade. 

Na pesquisa em questão, consideramos instrumentos valorizados no estudo de 

caso que visa descobrir, confrontar idéias, a partir de uma variedade de fontes de 

informação, que retrata a realidade da escola dentro de uma linguagem acessível (Lüdke 

e André, 1986).  Ele enfatiza o particular, o singular, sem impedir que haja uma atenção 

especial para o contexto e suas inter-relações.  Buscamos a compreensão da realidade, 

levando em conta que o conhecimento é algo inacabado e possibilita novas respostas e 

indagações a cada instante. 

Para coletar os dados, utilizaremos pesquisa bibliográfica, observação 

participante, análise documental e entrevista.  Esteban (2001, p. 33) menciona que “a 

teoria nos ajuda a olhar, ver, indagar, interpretar e organizar a realidade.  A esse respeito 

a autora acrescenta ainda que: 

Para encontrar o que não está visível num primeiro olhar 
necessitamos um instrumental específico para ver melhor as 
expressões, os detalhes, as minúcias, as peculiaridades.  A teoria 
funciona como uma lente que interfere na qualidade de nossa 
observação; a perspectiva teórica em que nos colocamos pode nos 
proporcionar visões e interpretações diferentes da realidade 
(ESTEBAN, 2001, p. 33). 

Por ser fundamental ao desenvolvimento da pesquisa, o estudo bibliográfico irá 

recorrer a autores como Bonniol (2001), Coll (1996), Condemarín (2005), Doll (1997), 

Esteban (2001), Ferreira (2002), Hadji (2001), Hoffmann (1993 e 1996), Holanda 

(1998), Lima (2005), Loiola (2004), Luckesi (1997), Perrenoud (1999), Magalhães 

(2005), Moreira (1997), Silva (2000 e 2001), Sousa (1997), Vianna (2000), Vigotsky 

(1993 e 1994), Villas Boas (2004), Zabalza (1998), entre outros. 

As entrevistas serão estruturadas de acordo com Bogdan e Biklen (1994).  Para 

esses autores, esse instrumento consiste em uma conversa intencional com o objetivo de 

conseguir informações.  Na investigação qualitativa, ela pode ser usada de duas formas: 

como o principal instrumento de coleta ou com a finalidade de complementar fatos e 
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fenômenos registrados durante as atividades de observação. Na pesquisa, levaremos em 

consideração a segunda perspectiva que se refere à complementação de dados oriundos 

das observações. 

Utilizaremos a observação participante no intuito de ampliar o conhecimento 

acerca do objeto de estudo. André (1995, p. 28) diz que a observação é chamada de 

participante porque parte do princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de 

interação com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado. Enquanto Neto 

apud Minayo (1994, p. 60) ressalta que a observação participante pode definir-se em 

dois pólos: participação plena, caracterizada por um envolvimento por inteiro em todas 

as dimensões de vida do grupo e o distanciamento total de participação da vida do 

grupo. 

Gil (1991) recomenda que as observações sejam planejadas e registradas tendo 

em vista as especificidades da pesquisa.  Dessa forma, ao realizarmos as observações, 

registraremos e analisaremos os registros diariamente, o que possibilitará o 

redirecionamento das observações, mostrando os pontos aos quais deveremos dar mais 

atenção ou isolar.   

A capacidade de observar aguça o conhecimento da essência daquilo que se 

observa, possibilita clareza do objeto em análise. Pelas observações na rotina 

pedagógica  captaremos uma variedade de ações, situações, interações e fatos que não 

poderiam ser obtidas por meio de perguntas. “Uma vez observados diretamente na 

própria realidade, transmitem o que há de mais importante e evasivo na vida real” (Neto 

apud Fazenda. 1997, p. 60). 

Faremos ainda a análise documental que, segundo Lüdke e André (1986) 

permite ao pesquisador perceber as finalidades e o destino da instituição, de acordo com 

o que está previsto na lei. Dessa maneira, compreenderemos como vem sendo 

conduzida a prática avaliativa docente, que não pode ser analisada distante da idéia de 

totalidade. 

a) Entrevista, observação e análise documental na rotina pedagógica 

A escolha da instituição se deu quando buscávamos na lista de escolas da SER 

VI uma escola patrimonial5 que tivesse 1ª série e que oferecesse espaços e materiais 

                                                
5 A Rede Municipal de Ensino de Fortaleza é composta de escolas patrimoniais e escolas denominadas 
anexos. As escolas patrimoniais fazem parte do patrimônio da prefeitura, têm diretores e recebem 
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possíveis de favorecer a diversidade de estratégias no processo de ensino-aprendizagem, 

tão necessária à avaliação, tais como laboratório de informática, auditório, espaço para 

recreação, parque infantil, biblioteca, sala de apoio e jogos pedagógicos. Não revelamos 

os nomes da escola e da professora, no intuito de considerar o anonimato e o aspecto 

confidencial dos dados construídos. 

O critério adotado na escolha da professora foi quanto à formação. 

Consideramos relevante fazer a opção por uma professora que tivesse realizado, além da 

Graduação em Pedagogia, estudos de Especialização, pois assim se ampliariam as 

chances de ela ter conhecimento sobre as teorias de avaliação. 

Antes de explicitarmos os motivos da nossa preferência pelas crianças da 1ª 

série, gostaríamos de informar ao leitor que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, Nº 9394/96, possibilita aos sistemas de ensino flexibilidade na 

estrutura e organização do ensino, expressa nos artigos 23, 32 e 87 e que a rede 

municipal de ensino de Fortaleza, em 2004, ampliou o ensino fundamental para nove 

séries, conforme Parecer 1024/2003 do Conselho de Educação do Ceará. A ampliação 

do ensino fundamental para nove séries significou a inclusão das crianças de seis anos, 

que anteriormente faziam parte da educação infantil para o ensino fundamental, 

devendo ser observadas e respeitadas todas as peculiaridades e leis próprias para a 

educação infantil.  O ofício Nº 74/2004, expedido pela SEDAS, esclarece que: 

A inclusão da criança de seis6 anos no ensino fundamental deve 
garantir o tempo de infância e significar um atendimento que conceba 
a criança como ser que aprende na interação com o outro e no mundo 
que a circunda, que brinca, pensa, atua no mundo como toda e 
qualquer criança nessa idade... Nessa perspectiva, a avaliação das 
crianças é um dos fatores que pede uma atenção no sentido de 
garantir o cumprimento do artigo 31 da LDB, que trata da avaliação 
da educação infantil, ou seja, que esse processo se dê através de 
relatórios de desempenho. 

Considerando o exposto, esclarecemos que a preferência pelas crianças da 1ª 

série se deu por causa da forma de registro adotada na avaliação, que é o relatório, e 

pela curiosidade de saber se no processo avaliativo dessas crianças estão sendo 

respeitadas as condições da educação infantil. Não optamos por série que tivesse como 

forma de registro a contagem de pontos, porque acreditamos que as notas, pontos ou 

                                                                                                                                          
diretamente verba para a educação, enquanto que os anexos funcionam em prédios alugados, têm um 
coordenador e dependem da escola patrimonial com relação aos recursos financeiros. 
6Além das crianças de 6 anos, existem na sala de aula da 1ª série crianças de 5, 7 e 8 anos. 
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conceitos são desprovidos de significados para a aprendizagem, uma vez que 

geralmente são tratados como produtos. O relatório é um procedimento de avaliação 

escrito, que ao ser elaborado adequadamente exige reflexão e acompanhamento, o que 

amplia as chances de se fazer uma avaliação que considere o processo educativo como 

facilitador de aprendizagem, pois estimula a observação, tomada de decisões e 

intervenções. Porém, a ênfase que se dá na sua elaboração é que vai garantir isso.  Fazer 

relatórios no final do semestre, em espaços extremamente pequenos e sem a 

contribuição de registros diários que contemplem o diagnóstico das dificuldades, as 

intervenções realizadas e os avanços, declaram o valor classificatório atribuído a eles. 

O primeiro contato na tentativa de oficializar a pesquisa na escola se deu em 

novembro de 2005. Em momentos diferentes, falamos com a diretora, vice-diretor, 

supervisora e com a professora da 1ª série, expondo para eles os objetivos e propósitos 

da pesquisa. Fomos bem aceitos pelo grupo, desde o primeiro momento criou-se um 

clima de cordialidade. 

Na tentativa de focalizar e contextualizar uma realidade complexa observamos 

ações e interações entre pessoas no objetivo maior de compreender como vem sendo 

conduzida a avaliação de aprendizagem na 1ª série.  Procuramos adotar uma postura 

discreta e atenta, com grau razoável de interação com o grupo, em esquema flexível, de 

constante repensar e de valorização da subjetividade.  Observamos a realidade por um 

período de cinco meses, em uma freqüência diária, no turno manhã.  As observações por 

tempo prolongado oportunizaram a compreensão da prática avaliativa da professora. 

Como preferimos a observação participante, recorremos a Neto apud Minayo 

(1994, p. 60) que considera esse tipo de procedimento localizado em dois pólos: 

participação plena e distanciamento total. Assim, escolhemos momentos para participar 

ativamente das atividades, orientando alunos em atividades, ensaiando quadrilha, 

fazendo reflexões com as crianças e dando palestra sobre avaliação para os professores 

e, em outros momentos, optamos por apenas observar, no intuito de compreender 

profundamente aquela realidade.  

As observações foram planejadas primeiramente no sentido amplo de localizar a 

prática avaliativa no contexto escolar e no currículo para finalmente compreendê-la, 

sabendo que ela se expressa no fazer docente, que está intrinsecamente associada à 

formação, compreensão dos textos oficiais municipais sobre avaliação, planejamento, 

acompanhamento pedagógico e familiar. Nesse sentido, o contexto diário se encarregou 
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de trazer indagações que possibilitaram o repensar das observações e a descoberta das 

diversas facetas do objeto de estudo. 

Em dezembro de 2005, realizamos o primeiro momento de entrevista com a 

professora.  Optamos pela entrevista não estruturada, porque segundo Gil (1991, p. 117) 

“esse tipo de entrevista tem o seu desenvolvimento menos formal, mais flexível”. O 

segundo momento de entrevista realizou-se em junho de 2006. As entrevistas 

aconteceram em clima tranqüilo, sem interferências e a professora mostrou-se segura 

nos seus posicionamentos e nas suas respostas. As entrevistas foram gravadas e as 

transcrições entregues à professora, visando reflexões sobre a prática avaliativa.  

Escolhemos dois momentos de entrevista com a finalidade de complementar os fatos e 

fenômenos registrados durante as atividades de observação (BOGDAN E BIKLEN. 

1994). 

Na análise documental, recorremos ao Projeto Político-Pedagógico – PPP, 

Proposta Curricular do Município – da alfabetização à 4ª série, Diretrizes Pedagógicas 

para implementação das instituições de educação infantil – creches e pré-escolas da 

rede de ensino municipal de Fortaleza, Sistemática de Avaliação do Processo Ensino-

Aprendizagem, diário de classe, plano de curso e plano de aula da professora.  Esses 

documentos nos forneceram dados que permitiram compreender com maior intensidade 

a prática avaliativa docente, bem como o tratamento dado à temática pela escola e pela 

rede municipal de ensino.    

b) O Diário de Campo 

O Diário de Campo constitui-se material empírico essencial à elaboração desta 

dissertação. Caracteriza-se por registros escritos realizados a partir das observações 

diárias no contexto escolar as quais contribuíram para que o fenômeno pudesse ser 

compreendido em sua totalidade. O Diário de Campo significou para nós um confidente, 

nele depositamos anseios, dúvidas, questionamentos, reflexões e percepções. 

Os registros dos movimentos da professora em situações reais com os alunos nos 

fizeram atentar para a importância desse recurso, que nos possibilitou no dia-a-dia 

aguçar o poder de observar, de despertar a percepção sobre as experiências vivenciadas 

naquele grupo, que retratou a prática avaliativa docente e a história de um povo que 

sorri, que chora, que grita, que fala, que aprende, que reclama. 
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As observações nos situaram no âmbito escolar e proporcionaram anotações 

oriundas de ações, reações, gestos, linguagem implícita e explícita.  

 

c) Categorias de análise 

Partindo da leitura dos registros feitos no Diário de Campo, dos objetivos da 

pesquisa e da revisão bibliográfica, pudemos construir quatro categorias de análise7: 

rotina, currículo, avaliação de aprendizagem e aprendizagem. 

Rotina  

Constitui local reservado para a descrição e interpretação do cotidiano, 

considerando organização do espaço físico, materiais, seqüência de atividades e 

elementos que podem interferir na prática avaliativa que são os saberes docentes sobre 

avaliação, planejamento, acompanhamento pedagógico e familiar no intuito de 

compreender a operacionalização da avaliação.  Na análise dos dados recorremos aos 

estudos de Barbosa (2006), Loiola (2004), Luckesi (1997), Perrenoud (1999), Vigotsky 

(1993 e 1994), Zabalza (1998), Brasil (1998) e Prefeitura Municipal de Fortaleza (1984;  

2006). 

Currículo 

Essa categoria foi elaborada com base nas concepções e nos conhecimentos 

estimulados no currículo vivenciado, apreciando a interação, inclusão, jogos e 

brinquedos como necessidades de um currículo.  Analisada a partir das pesquisas de 

Coll (1996), Condemarín e Medina (2005), Doll (1997), Esteban (2001), Ferreiro 

(1995), Perrenoud (1999), Magalhães (2005), Moreira (1997), Silva (2000 e 2001), 

Vigotsky (1994), Zabalza (1998), Brasil (1998) e Prefeitura Municipal de Fortaleza 

(2004). 

Avaliação de aprendizagem 

Consideraram-se em sua elaboração os instrumentos, critérios, relatórios de 

aprendizagem, além de formação docente, textos oficiais e pontos de vista da professora 

                                                
7 “A palavra categoria, em geral, se refere a um conceito que abrange elementos ou aspectos com 
características comuns ou que se relacionam entre si.  Essa palavra está ligada à idéia de classe ou série .  
As categorias são empregadas para se estabelecer classificações.  Nesse sentido, trabalhar com elas 
significa agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso.  
Esse tipo de procedimento, de um modo geral, pode ser utilizado em qualquer tipo de análise em pesquisa 
qualitativa”.  (GOMES apud  MINAYO. 1994. p. 67) 
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sobre avaliação. Buscamos suporte teórico nas investigações de Bonniol (2001), 

Esteban (2001), Ferreira (2002), Hadji (2001), Hoffmann (1993 e 1996), Lima (2005), 

Loiola (2004), Luckesi (1997), Perrenoud (1999), Salgado (2005), Sousa (1997), 

Vigotsky (1993 e 1994), Villas Boas (2004), Prefeitura Municipal de Fortaleza (1995; 

2002 a;  2002 b; ), Projeto Político-Pedagógico - PPP, Regimento Escolar - RE, diário 

de classe e plano de aula da professora. 

 

Aprendizagem 

É categoria fundante, uma vez que perpassa as demais. Utilizamos como base 

teórica os conceitos de aprendizagem, desenvolvimento, funções intelectuais superiores 

e zona de desenvolvimento proximal, de Vigotsky (1993; 1994).  Além disso, nos 

baseamos em Bock (1993) e Coll (1996) no tocante à diferenciação entre aprendizagem 

significativa e aprendizagem mecânica. 

d) Etapas da pesquisa 

Nas etapas da pesquisa valorizou-se o círculo-hermenêutico: compreensão – 

interpretação – nova compreensão, visando atitude fenomenológica, pois segundo 

Masini apud Fazenda (1997, p. 62) não existe método fenomenológico, mas atitude.  A 

abordagem fenomenológica-hermenêutica possibilita analisar não somente as ações, 

atitudes, palavras, gestos, metodologias ou instrumentos utilizados pela professora, mas, 

sobretudo, o que está por trás deles, no intuito de ir além das aparências e da descrição, 

proporcionando a interpretação dos dados e a nova compreensão do fenômeno.  

Desenvolvemos o estudo de mestrado durante dois anos, sendo que a pesquisa de 

campo teve duração de cinco meses com freqüência diária.  Podemos situar a pesquisa 

nas seguintes etapas: 

1ª etapa: Planejamento para a entrada no campo, que durou um ano (leituras e 

elaboração de instrumentais). 

2ª etapa: Coleta de dados. Por meio da observação participante, reunimos dados 

na rotina pedagógica que foram anotados no Diário de Campo e digitados, totalizando 

83 páginas, em espaço 1,5. 

3ª etapa: Na análise dos dados, reunimos elementos que podem influenciar a 

prática avaliativa docente, a partir da rotina pedagógica e analisamos o currículo 
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vivenciado, tendo como base o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(Brasil, 1998).  

4ª etapa: Chegamos à compreensão da prática avaliativa docente por meio da 

identificação do seu fazer avaliativo (critérios, instrumentos e procedimentos) e de sua 

formação para avaliar. Nessa etapa, os textos oficiais que orientam a avaliação de 

aprendizagem na rede municipal de ensino de Fortaleza nos forneceram subsídios para o 

confronto com a prática avaliativa da professora. 

Depois de explicitarmos o interesse pela temática, bem como objetivos, 

intenções e metodologia da pesquisa, iniciaremos as análises, descrições e 

interpretações no intuito de esclarecer o objeto de estudo.  O primeiro passo, expresso 

no capítulo que se segue, é saber o que é avaliação, o que dizem as teorias e quais as 

dificuldades enfrentadas na operacionalização da avaliação, apreciando a pesquisa 

bibliográfica. Diante disso, torna-se evidente a necessidade da definição do conceito de 

aprendizagem. 
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CAPÍTULO 2 

AVALIAÇÃO: UMA ALIADA DA APRENDIZAGEM 

A partir do século XX, a avaliação torna-se alvo de estudos que mostram 

melhorias em torno da temática. O progresso  revela-se na relação contígua entre 

avaliação e aprendizagem, bem como no aprimoramento de instrumentos e 

procedimentos para avaliar.  Entretanto, autores contemporâneos destacam que, apesar 

dos avanços, os professores apresentam dificuldades para compreender e 

operacionalizar a avaliação. 

Com a finalidade de entender a prática avaliativa, buscamos clarificar a evolução 

nas teorias de avaliação, identificando as dificuldades enfrentadas pelos docentes, por 

meio das seguintes questões: O que é avaliação de aprendizagem?  O que dizem as 

teorias?  Quais as dificuldades enfrentadas na operacionalização da avaliação? 

Para tanto, buscamos subsídios teóricos nos estudos de Andriola (2003), Bock 

(1993), Bonniol (2001), Coll (1996), Ferreira (2002), Luckesi (1997), Hadji (2001), 

Hoffmann (1996), Holanda (1998), Perrenoud (1999), Salgado (2005), Shores & Grace 

(2001), Vigotsky (1988, 1993 e 1994), Vianna (2000) e Villas Boas (2005). 

O que é avaliação 

A análise em torno do conceito da avaliação visa identificar os possíveis avanços 

teóricos no desenvolvimento do tema, com a intenção de nos aproximarmos do objeto 

da pesquisa. 

Segundo Vianna (2000, p. 22), pode-se considerar que de algum modo a 

avaliação sempre existiu, desde o início do processo civilizatório.  Para ele, a avaliação 

apareceu com o surgimento do homem, considerando o que disse Stake (1967) – “o 

homem observa; o homem julga, isto é, avalia”. 

Gurgel apud Andriola (2003, p. 67) diz que a avaliação sempre foi uma 

atividade de controle, cuja finalidade das primeiras idéias era selecionar, incluir ou 

excluir e estavam associadas à medição pela denominação do exame que 

Foi criado pela burocracia chinesa para eleger membros das castas 
inferiores e para evitar a constante ameaça de apropriação de cargos, 
impedir o clientelismo e a formação de monopólios notáveis. 
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Resgatando a história da avaliação, a partir de 1900, visualizamos que: 

Durante muito tempo, a psicologia foi considerada a disciplina básica 
na qual a pedagogia devia inspirar-se; com efeito, ela tinha 
conseguido estabelecer leis gerais, especialmente no domínio da 
aprendizagem, do qual se pensava que seria possível extrair 
diretamente aplicações para o âmbito escolar (BONNIOL, 2001, p. 
58). 

Nesse período, a avaliação era realizada a partir dos “testes de inteligência”, em 

que se aplicavam métodos psicométricos à aprendizagem. Por conseguinte, a temática 

era considerada como um elemento capaz de medir o aprendizado por meio de 

instrumentos8 precisos.  “Não passaria de uma metodologia da medição” (BONNIOL, 

2001, p. 95).  

Em 1930,  inicia-se a discussão em torno da avaliação relacionada à 

aprendizagem.  

A edumetria, medida em educação, inaugura um longo período de 
confusão entre as problemáticas de avaliação e aprendizagem. É o 
começo da redução da avaliação à medida (BONNIOL. 2001. p. 89). 

Bonniol (2001, p. 110) enfatiza que “Tyler (1942) foi um dos primeiros a propor 

um modelo para responder às disfunções na prática da avaliação”.  A partir dos seus 

estudos, a avaliação passa a ter novo enfoque, que antes se concentrava nas habilidades 

dos indivíduos  (VIANNA. 2000. p. 53) e agora serviria para verificar a concretização 

dos objetivos propostos para a aprendizagem.  Seria a checagem entre os resultados e os 

objetivos.  Vianna (2000, p. 53) menciona que “Tyler não admitia a identificação dos 

conceitos de avaliação e medida, usados quase como expressões sinônimas” e 

acrescenta: 

O modelo é bastante simples e parte do princípio de que educar 
consistiria em gerar e/ou mudar padrões de comportamento (...) com 
base na especificação de habilidades desejáveis expressas em 
objetivos a serem alcançados (VIANNA, 2000,  p. 50). 

Observando os estudos de Vianna (2000), o foco da avaliação de Tyler (1942) 

consiste essencialmente em verificar em que medida os objetivos do currículo foram 

alcançados.  Baseado em objetivos comportamentais e metodologia quantitativa, foi 

                                                
8 As notáveis ferramentas que o modelo psicométrico pode construir são, como as balanças de precisão, 
instrumentos caros e frágeis. Precisa-se de milhares de alunos, de centenas de perguntas, grandes 
computadores e técnicos muito especializados para elaborar esses testes (Bonniol, 2001,  p.89). 
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alvo de críticas de outros teóricos como Cronbach (1963), Scriven (1967), Stake (1967) 

e Stuffbleam (1971). 

Para Cronbach (1963) a avaliação tinha como finalidade não apenas fazer um 

julgamento final, o que seria limitá-la nos seus objetivos, mas oferecer meios que 

possibilitassem o aprimoramento dos currículos, (VIANNA, 2000. p. 56). Nessa 

proposta, a avaliação se concentra na coleta diversificada de informações para a tomada 

de decisão. A teoria de Cronbach (1963), segundo Vianna (2000, p. 67), concentra-se na 

discussão de quatro aspectos: 1) associação entre avaliação e o processo de tomada de 

decisão; 2) diferentes papéis da avaliação educacional; 3) desempenho do estudante 

como critério de avaliação de cursos; 4) algumas técnicas de medida à disposição do 

avaliador educacional. 

Na concepção de Cronbach (1963) a avaliação pode ser definida como “processo 

que visa à coleta e ao uso das informações que permitam decisões sobre o programa 

educacional” (VIANNA, 2000. p. 68).  Desse modo, apenas dizer quem sabe e quem 

não sabe é insatisfatório, pois a avaliação busca o aprimoramento pela tomada de 

decisões. 

Scriven (1967), em sua obra clássica Methodology of Evaluation, dá 

continuidade e amplia pontos levantados por Cronbach (1963). Vianna (2000, p. 85) 

enfatiza que o objetivo da avaliação de Scriven “consistiria em oferecer uma resposta 

satisfatória aos problemas propostos pelas questões a serem avaliadas”. Isso implica em 

que a avaliação está associada ao processo de tomada de decisões que possibilita o 

aprimoramento dos sistemas educacionais. 

Stake (1967) menciona que a avaliação “é uma procura das relações que 

permitem a melhora da educação” (VIANNA, 2000. p. 151). Na obra The countenance 

of educational evaluation, Staker apresenta críticas às práticas convencionais.    

Stufflebeam (1971) enfatiza que a avaliação é um processo contínuo, sistemático 

e serve para a tomada de decisões. Stufflebeam et. al. apud (VIANNA, 2000. p. 110) 

esclarecem que “a avaliação não visa a provar, mas sim a melhorar a educação”. 
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Nesse cenário, Cronbach (1963), Scriven (1967), Stake (1967) e Sttuflebeam 

(1971) questionam as idéias da docimologia9 e a avaliação passa a ser compreendida 

como elemento que serve para aprimorar, diretamente relacionada à tomada de decisões, 

que supera a idéia da simples análise de dados, presente no modelo de Tyler (1942). 

Graças aos autores citados, teóricos da atualidade10 ampliam seus estudos, 

embora revelando a necessidade de uma avaliação informativa e útil ao aluno. 

O mais importante não é julgar o grau de êxito do aluno (SCALLON, 
1988. p. 17), mas dar-lhe a informação de que precisa para 
compreender e corrigir seus erros (HADJI. 2001. p.62). 

Essa concepção salienta que “aprendizagem e avaliação andam de mãos dadas – 

a avaliação sempre ajudando a aprendizagem” (FERREIRA, 2002, p. 29).  

Os avanços na evolução do conceito estudado se expressam na passagem da 

avaliação realizada a partir dos testes de inteligência, a fim de ser compreendida como 

uma checagem entre os resultados e os objetivos, para finalmente ser entendida como 

processo contínuo e sistemático, relacionado à tomada de decisões e aprendizagem.  

Os estudos realizados ao longo dos anos, citados anteriormente, mostram que a 

compreensão da avaliação como elemento possível de despertar a aprendizagem, pela 

tomada de decisões, é uma necessidade para a prática avaliativa na contemporaneidade. 

A avaliação não pode ser vista hoje distante da tomada de decisões, que se expressam 

nas intervenções. 

Avaliação: fonte de aprendizagem – mas o que é aprendizagem? 

Na análise do conceito de avaliação, realizada anteriormente, percebemos que os 

teóricos vêm incentivando sua ligação com a aprendizagem.  Diante disso, torna-se 

relevante esclarecer o conceito de aprendizagem, considerando que existem várias 

concepções a esse respeito.  

Estudos da Psicologia confirmam a diversidade em torno do conceito de 

aprendizagem e Bock (1993, p. 100) diz ser possível agregar a variedade de percepções, 

genericamente, em dois blocos: teorias do condicionamento e teorias cognitivistas.  

                                                
9 Docimologia vem do grego dokimé e significa prova. É um modelo inspirado nos pressupostos do 
método experimental utilizado pela Psicologia, que se propunha a medir com precisão os fenômenos 
estudados. Ramo científico dos exames (Gurgel apud Andriola. 2003, p. 70) 
10 Bonniol (2001), Hadji (2001), Perrenoud (1999), Vianna (2000), entre outros. 
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A autora esclarece que a teoria do condicionamento foi inaugurada por Jonh B. 

Watson em 1913, fazendo emergir o behaviorismo (estudo do comportamento) e teve 

como seguidor Skinner (1904-1990).  Essa teoria define “a aprendizagem como a 

conexão entre o estímulo e resposta” (p.100).  Nessa concepção, acredita-se que a 

aprendizagem acontece pelo hábito, por meio da repetição das ações. 

Os cognitivistas definem a aprendizagem como “processo de relação do sujeito 

com o mundo externo e que tem conseqüências no plano da organização interna do 

conhecimento” (BOCK, 1993. p. 100).  

A abordagem cognitivista diferencia a aprendizagem significativa da 

aprendizagem mecânica. Segundo Bock (1993, p. 102) a primeira se processa quando 

idéias ou informações relacionam-se com conceitos relevantes, claros e disponíveis na 

estrutura cognitiva, sendo assim assimilado por ela;  e a segunda acontece com pouca ou 

quase nenhuma associação com conceitos já existentes na estrutura cognitiva.  

Como cognitivista, Vigotsky11 (1994, p. 118) defende que aprendizagem e 

desenvolvimento não são independentes, e sim estão interligados desde o momento em 

que nascemos. 

Aprendizagem não é desenvolvimento, entretanto, o aprendizado 
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe 
em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra 
forma, seriam impossíveis de acontecer.  Assim, o aprendizado é um 
aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das 
funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente 
humanas. 

Vigotsky (1994) estudou o desenvolvimento das crianças em momentos de 

interação, por acreditar que a aprendizagem é um processo social. O teórico ressalta que 

o aprendizado das crianças começa muito antes de elas freqüentarem a escola, mas 

admite que o aprendizado escolar produz algo fundamentalmente novo no 

desenvolvimento da criança e a isso dá o nome de zona de desenvolvimento proximal, 

que é a distância entre o que o aluno sabe (zona de desenvolvimento real) e o que o 

aluno poderá saber (zona de desenvolvimento potencial). 

                                                
11 Lev Semenovich Vigotsky nasceu em 1896.  Em seu tempo de estudante na Universidade de Moscou 
foi um leitor ávido e assíduo no campo da lingüística, das ciências sociais, da psicologia, da filosofia e 
das artes.  Foi a partir de 1924 que teve início o seu trabalho sistemático em psicologia.  Dez anos mais 
tarde, aos 38 anos, morria de tuberculose.  Naquele período, trabalhando em conjunto com estudantes e 
colaboradores tão talentosos como Luria, Leontiev e Sakharov, iniciou uma série de pesquisas em 
psicologia do desenvolvimento, educação e psicopatologia, muitas das quais interrompidas por sua morte 
prematura (VIGOTSKY, 1993,  p. VII). 
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Em resumo, a aprendizagem para Vigotsky (1994) é um processo interativo, de 

maturações e internalizações, que ocasiona o desenvolvimento em que a presença do 

adulto é valorizada.  

Diante disso, o conceito de aprendizagem a que iremos nos referir neste trabalho 

aproxima-se da teoria de Vigotsky (1994), por acreditarmos que essa concepção gera 

uma prática avaliativa rica em observações, intervenções, aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

O que dizem as teorias de avaliação 

Desde 1930, teóricos vêm incentivando o conceito de avaliação relacionado à 

aprendizagem, embora alguns reconheçam que a idéia de medida ainda é muito presente 

nas práticas avaliativas da contemporaneidade.   Estudos realizados por Vianna (2000, 

p. 25) demonstram que “apesar do desenvolvimento da avaliação, prevalece a 

injustificada confusão entre avaliação e mensuração”. 

Contrário à idéia de medida, Hadji (2001) nos esclarece: 

Medir significa atribuir um número a um acontecimento ou a um 
objeto, de acordo com uma regra logicamente aceitável. (p.27). A 
avaliação não pode ser considerada uma medida pelo simples fato de 
que o avaliador não é um instrumento, e porque o que é avaliado não 
é um objeto no sentido imediato (p.34). 

Hadji (2001) diz que não podemos considerar que avaliação é medida, porém 

Vianna (2000) refere-se à “injustificada confusão entre avaliação e mensuração”. Diante 

disso, acreditamos que a medida não se caracteriza pelo simples fato da atribuição de 

números, ela pode estar presente na atribuição de conceitos, na elaboração de relatórios 

de aprendizagem, entre outros.  Essa lógica aparece quando agregamos os alunos 

conforme suas competências (sabe/não sabe), sem abrir possibilidades para o 

aprendizado.  Nessas circunstâncias, a avaliação se reduz a simples análises de dados do 

processo educativo para subseqüente classificação, e a aprendizagem é vista como algo 

mecânico que se pode medir.  Diante disso, desconsidera-se um processo de interações, 

maturações, internalizações e intervenções, dificultando o aprendizado, que segundo 

Vigotsky (1994) necessita da presença desses elementos para se efetivar. 

O paradigma docimológico tem-nos mostrado que a medida no sistema escolar é 

pouco confiável, mas que infelizmente ainda perpassa práticas e representações de um 
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grande número de professores.  O tratamento apenas quantitativo em nada muda o fundo 

do problema.  A avaliação é uma troca, uma negociação, sendo impossível atribuir um 

valor ou um nível a um aluno da mesma maneira que atribui a um objeto.  Como 

enfatiza Bonniol (2001), a avaliação não é uma declaração científica e a declaração do 

avaliador pode ser equívoca.  

Precisamos de uma verdadeira avaliação, que se preocupe menos em determinar 

a posição do aluno (HADJI, 2001) e comece a se preocupar com a essência da 

educação, que é a aprendizagem.  Não podemos mais, estando no século XXI, depois de 

tantos estudos que revelam a inconveniência da medida, continuar a insistir nesse 

paradigma de exclusão.  A avaliação de aprendizagem existe para ajudar o aluno a 

aprender. 

No progresso da avaliação, as teorias apontam o planejamento como fonte de 

enriquecimento para a prática avaliativa.  Segundo Vianna (2000, p. 75), “o 

planejamento da avaliação deve ter flexibilidade suficiente para atender à diversidade 

dos interesses das suas várias audiências, com expectativas as mais diversas possíveis”. 

Favorável à idéia de planejar a avaliação, Cronbach (1982) apud Vianna (2000, 

p. 79) sugere duas fases para o planejamento: “A fase divergente, quando possíveis 

questões são levantadas, e a fase convergente quando prioridades são estabelecidas para 

essas questões”.  

As teorias esboçam ainda que a avaliação no decorrer dos tempos vem 

assumindo diversas funções que expressam concepções, instrumentos e procedimentos 

para avaliar.  Essa compreensão é relevante na condução da avaliação.  

Diante de várias funções, elegemos quatro delas para estudá-las.  Escolhemos as 

funções diagnóstica, mediadora, somativa e formativa, porque são contempladas pelos 

textos oficiais12, que orientam a prática avaliativa docente na escola municipal de 

Fortaleza, que é o nosso objeto de estudo. 

 

 
                                                
12 Apenas a Sistemática de avaliação do processo de ensino-aprendizagem (2002) e as Diretrizes 
Pedagógicas para a implementação das instituições de educação infantil – creches e pré-escolas da rede de 
ensino municipal de Fortaleza (2002) referem-se às funções da avaliação.  Todavia, a nossa pesquisa 
contempla outros textos oficiais municipais que reservam pequenos espaços para expressar a avaliação, 
que não se refere às funções, que são: Projeto Político-Pedagógico, Regimento Escolar e Proposta 
curricular da alfabetização à 4ª série. 
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a) Avaliação mediadora 

Tendo como referência Hoffmann (1996), essa função da avaliação visa à 

aprendizagem pelo acompanhamento das hipóteses formuladas pelo aluno em situações 

de aprendizagem, que se transformam em anotações significativas e irão compor os 

relatórios de aprendizagem. 

A autora diz que a prática tradicional traz sérios prejuízos ao desenvolvimento 

sócioafetivo do aluno e explicita que a avaliação mediadora tem como objetivo: 

Analisar teoricamente as várias manifestações dos alunos em situação 
de aprendizagem (verbais ou escritas, outras produções), para 
acompanhar as hipóteses que vêm formulando a respeito de 
determinados assuntos, em diferentes áreas de conhecimento, de 
forma a exercer uma ação educativa que lhes favoreça a descoberta 
de melhores soluções ou a reformulação de hipóteses 
preliminarmente formuladas.  Acompanhamento esse que visa o 
acesso gradativo do aluno a um saber competente na escola e, 
portanto, sua promoção a outras séries e graus de ensino.  (1996. p. 
95-96). 

Segundo Hoffmann (1996, p.71-84), a avaliação mediadora supõe alguns 

princípios: 

1) Oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas idéias; 

2) Oportunizar discussão entre os alunos a partir de situações desencadeadoras.  

3) Realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando 

teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas pelo 

educando;  

4) Em vez do certo/errado e da pontuação tradicional, fazer comentários sobre as 

tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a 

oportunidade de descobrir melhores soluções;  

5)Transformar os registros de avaliação em anotações significativas sobre o 

acompanhamento dos alunos em seu processo de construção do conhecimento. 

Observamos que os princípios citados sugerem a diversidade de atividades e a 

espontaneidade do aluno em realizá-las, propõem relatórios significativos de 

aprendizagem, indicam que o erro seja interpretado e não punido, além de enfatizarem a 

relação dialógica entre os sujeitos e valorizarem a subjetividade, trabalho grupal, 

observações e intervenções. 
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Todavia, Hoffmann (1996, p. 99) faz uma crítica sobre a utilização de critérios13 

de avaliação, quando diz:  

O professor, por sua vez, sente a responsabilidade dessa classificação 
precoce e também se arma de critérios, padrões comparativos, 
métodos precisos de aferição de resultados.  

Os critérios de avaliação não supõem amarras, eles servem para orientar o 

aprendizado.  Fazem parte de uma avaliação planejada que respeita a subjetividade de 

cada educando.  

 

b) Avaliação diagnóstica 

Ao ter como referência Luckesi (1997), a avaliação diagnóstica defende um 

processo democrático e interessado pela aprendizagem.   

A avaliação não seria tão-somente um instrumento para aprovação ou 
reprovação dos alunos,mas sim um instrumento de diagnóstico de sua 
situação, tendo em vista a definição de encaminhamentos adequados 
para a sua aprendizagem” (p.  81). 

O autor defende que a avaliação serve para a tomada de decisões e que sem isso 

“o ato de avaliar não contemplou seu ciclo constitutivo” (p. 71). Todavia, mostra que 

No cotidiano escolar, a única decisão que se tem tomado sobre o 
aluno tem sido a de classificá-lo num determinado nível de 
aprendizagem, a partir de menções, sejam elas em notações 
numéricas ou em notações verbais (LUCKESI, 1997. p. 76). 

A ênfase da avaliação diagnóstica está na prática democrática, distante de 

ameaças e medo, em que o erro significa oportunidade de aprendizagem. 

Luckesi (1997, p. 83) diz que pensar na avaliação como diagnóstico requer: 

Um certo rigor técnico o que implica algumas exigências. Por 
exemplo, que os instrumentos de avaliação sejam elaborados, 
executados e aplicados, levando em conta os princípios que se 
seguem.  Para serem adequados, os instrumentos deveriam: 1) medir 
resultados de aprendizagem claramente definidos, que estivessem em 
harmonia com os objetivos instrucionais. 2)medir uma amostra 
adequada dos resultados de aprendizagem e o conteúdo da matéria 
incluída na instrução. 3) Conter os tipos de itens que são mais 
adequados para medir os resultados de aprendizagem desejados. 
4)Ser planejados para se ajustar aos usos particulares a serem feitos 

                                                
13Critérios de avaliação: Indicam a aprendizagem essencial a ser apreendida, são elaborados por alunos e 
professores (Bonniol, 2001 e Hadji, 2001). 



 35 

dos resultados. 5)Ser construídos tão fidedignos quanto possível e, 
em conseqüência, ser interpretados com cautela. 6)Ser utilizados para 
melhorar a aprendizagem do estudante e do sistema de ensino. 

Com base no que foi mencionado, a avaliação diagnóstica busca a aprendizagem 

do aluno, a qual segundo Luckesi (1997) é realizada a partir de instrumentos planejados, 

possíveis de “medir os resultados de aprendizagem claramente definidos” “em harmonia 

com os objetivos instrucionais”; nesse aspecto, aproxima-se do modelo de Tyler (1942), 

citado por Vianna (2000).  

A citação anterior nos faz pensar que os únicos instrumentos válidos para a 

avaliação são os escritos; isso implica desvalorização da diversidade de instrumentos 

avaliativos e na valorização dos momentos formais de avaliação, em detrimento dos 

informais. 

Diante disso, torna-se necessário distinguir o que venha a ser avaliação formal e 

informal. Segundo Villas Boas (2004, p. 22), a primeira, “é aquela feita por meio de 

provas, exercícios e atividades quase sempre escritas, como produção de textos, 

relatórios, pesquisas, questionário etc”. A autora acrescenta que “quando a avaliação é 

realizada dessa forma, todos ficam sabendo que ela está acontecendo: alunos, 

professores e pais” (p. 22). A avaliação informal, “é aquela que se dá pela interação de 

alunos e professores” (p. 22). Acontece no dia-a-dia, por meio de observações e 

intervenções. 

Stake (1967) apud Vianna (2000, p. 127) diz que avaliação apresenta um lado 

formal e outro informal. Diante disso, Vianna (2000) esclarece: 

A avaliação informal depende das observações casuais, objetivos 
implícitos, normas intuitivas e julgamento subjetivo.  Todas estas 
características traduzem o dia-a-dia educacional, não sofrendo 
grandes contestações.  A avaliação informal varia bastante de 
qualidade, algumas vezes bastante percuciente; mas outras, 
completamente superficial.  A avaliação formal depende de outros 
elementos, inclusive de comparações controladas e do uso de testes 
padronizados. 

Vianna (2000, p. 127) nos informa que Stake  (1967) põe em dúvida as 

contribuições da avaliação formal para a educação. 
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c) Avaliação somativa 

De acordo com Vianna (2000), as funções formativa e somativa foram propostas 

por Scriven em 1967. Na obra Methodology of Evaluation (1967), Scriven as diferencia. 

“Estava apresentando dois conceitos que iriam influenciar enormemente o futuro e a 

prática da avaliação” (VIANNA,  2000. p.86). 

A somativa é um tipo de avaliação usado ao final de uma etapa, projeto ou 

programa.  Andriola (2003, p.16) explicita: 

Ainda que muitos avaliadores expressem uma clara preferência pela 
função formativa, a opinião mais freqüente é a de que não existe uma 
superioridade de uma sobre a outra, já que a sua utilização dependerá 
sempre dos objetivos que estão sendo perseguidos. 

Realizando-se ao final de um semestre com o objetivo de auto-avaliar o trabalho 

docente, poderá contribuir para aprimoramento da etapa seguinte.  

A avaliação somativa, conduzida ao final de um programa de 
avaliação, possibilita, ao seu futuro usuário, elementos para julgar a 
sua importância, o seu valor, o seu mérito (VIANNA, 2000. p.86). 

Entretanto, quando empregada na aprendizagem, que necessita de ajustes 

diariamente, poderá apenas confirmar o fracasso do aluno, definindo sua vida escolar de 

um bimestre ou semestre em um momento de avaliação final. Salgado (2005, p. 59) 

elucida que: 

Chamada de somativa, a avaliação final nos dá uma dimensão 
sintética do significado e da relevância do trabalho realizado.  
Contudo, na medida em que costuma ser associada às idéias de 
classificação, aprovação ou reprovação, a avaliação final, muitas 
vezes é desvalorizada ou desconsiderada, sobretudo no discurso sobre 
o trabalho pedagógico, em nome do privilégio (muitas vezes apenas 
formal) da avaliação de processo. 

Em nossa visão, a avaliação somativa poderá ser útil à avaliação de 

aprendizagem, porém deverá vir seguida de função que valorize o processo. 

 

d) Avaliação formativa 

A noção de avaliação formativa foi proposta por Scriven em 1967 em relação 

aos currículos, antes de ser estendida à aprendizagem por Bloom em 1971.  Desse 

período até os dias atuais, busca-se uma avaliação ideal que possibilite ao aluno a 

regulação e otimização de sua própria aprendizagem, em que o erro seja fonte de 
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informação e não falta a ser reprimida. Nesses anos, tem-se pretendido construir uma 

prática a serviço das aprendizagens pela tomada de decisões.   

Segundo Villas Boas (2004, p. 36), “a avaliação formativa é a que usa todas as 

informações disponíveis sobre o aluno para assegurar sua aprendizagem”. Nesse 

sentido, a prática formativa é contínua, planejada e valoriza momentos informais e 

formais de avaliação, sendo que a primeira se sobrepõe à segunda. 

Hadji (2001) menciona que a Évaluation a Volunté Formative - EVF (francês – 

Avaliação com Intenção Formativa) é uma possibilidade de ajuste na ação docente que  

visa à interação entre o ato de ensinar e o de avaliar, diversidade de instrumentos e 

procedimentos de avaliação,  variabilidade didática, elaboração de objetivos e critérios 

avaliativos.  A EVF valoriza ainda o planejamento da avaliação. 

A variabilidade didática é imprescindível a uma prática formativa, pois supõe a 

diversidade para ensinar e poderá implicar elevação dos instrumentos de avaliação, se a 

prática docente não estiver centrada no ato de ensinar. Hadji (2001, p.21)  diz que “sem 

dúvida é um dos únicos indicativos capazes de fazer com que se reconheça de fora uma 

avaliação formativa”.  

Fazer a interação entre o ato de ensinar e o ato de avaliar é uma característica da 

avaliação formativa que reafirma a valorização dos momentos informais.  A avaliação 

realizada no dia-a-dia enfatiza a idéia de continuidade “que ajuda a romper com os 

modelos desenhados na perspectiva da reprovação e da exclusão social” (SALGADO, 

2005, p.31).  A visão de continuidade se expressa na idéia de que se o aluno não 

aprendeu naquele momento, poderá aprender em uma outra situação, por meio da 

variabilidade didática e da diversidade de instrumentos de avaliação. 

A avaliação formativa valoriza a diversidade de instrumentos (entrevista, 

dramatização, trabalhos escritos, música etc) e procedimentos (observação, relatórios de 

aprendizagem, portfólio14 etc.) para avaliar.  Os instrumentos avaliativos necessitam 

considerar a diversidade e não se restringir às atividades escritas, uma vez que a 

avaliação escrita não contempla aspectos como, por exemplo, a oralidade. Assim, a 

utilização de instrumentos e procedimentos diversificados possibilita a descoberta de 

                                                
14 Diferencia-se do arquivo de atividades escritas, pelo valor reflexivo sobre o processo de aprendizagem. 
(Ferreira, 2002 , Shores & Grace, 2001) 
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um maior número de informações em torno da aprendizagem do educando e torna 

possível o aprendizado pelas intervenções. 

Característica fundamental da avaliação formativa é a elaboração de objetivos e 

critérios de avaliação.  Segundo Bonniol (2001) os critérios são as dimensões dos 

objetivos, por isso o objetivo é complexo (BONNIOL, 2001) e irá se desmembrar em 

critérios, que são as aprendizagens essenciais que os alunos deverão conquistar.  É 

importante mencionar que a avaliação formativa é “baseada em critérios15 e, ao mesmo 

tempo, toma como referência o aluno” (FERREIRA, 2002, p. 31), respeitando a 

subjetividade.  

Visto ser uma avaliação que supõe momentos para reflexões e tomada de 

decisões, a avaliação formativa necessita de planejamento.  De acordo com Salgado 

(2005), “a avaliação é um processo intencional que deve ser planejado e conduzido de 

forma sistemática sem, no entanto, desprezar os aspectos informais que emergem no 

cotidiano escolar”. 

 

Reconhecendo as funções da avaliação 

Na condução da avaliação é importante que o professor identifique e 

compreenda as funções que serão usadas no processo avaliativo, pois elas esboçam 

pontos que a avaliação irá enfatizar. 

Com a intenção de esclarecer a compreensão em torno das funções da avaliação, 

expomos o quadro 1 a seguir, em que Furlanettto in McDonald mostra a ênfase dada às 

funções mediadora, diagnóstica e formativa. 

Quadro 1 - Ênfase dada às funções mediadora, diagnóstica e formativa 

 

 

 

 

 

                                                
15 Será explorado no capítulo 4. 
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Avaliação mediadora Avaliação diagnóstica Avaliação formativa 

Relação dialógica. 

Erro construtivo. 

Respeito à subjetividade. 

Respeito ao saber elaborado pelo 
aluno. 

Diversidade de tarefas. 

Espontaneidade do aluno em 
resolver as tarefas. 

Trabalho em grupo. 

Observação. 

Anotações significativas (registros 
escritos). 

Encaminhamentos adequados. 

Tenta superar a lógica - 
erro/acerto. 

Avaliação sem autoritarismo. 

Democratização do ensino. 

Abordagem positiva do erro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação como prática a serviço da 
aprendizagem. 

Avaliação distante da medida. 

Valorização da subjetividade. 

Erro como fonte de aprendizagem. 

Idéia de continuidade na 
aprendizagem. 

Variabilidade didática. 

Diversidade de instrumentos 

Valorização da auto-regulação. 

Valorização da auto-avaliação. 

Planejamento da avaliação 

Elaboração coletiva de objetivos e 
critérios de avaliação. 

Predominância de momentos 
informais de avaliação. 

Utilização de diversos 

procedimentos de avaliação, tais 

como observação, registros escritos, 

portfólio, entre outros. 

Ajustes na ação docente. 

Ponto divergente da avaliação 
formativa 

Ponto divergente da 
avaliação formativa 

Desvalorização dos critérios de 
avaliação. 
 

Valorização do rigor técnico e 
científico: instrumentos 
avaliativos sofisticados. 

Desvalorização da diversidade 
de instrumentos avaliativos. 

Fonte: Furlanettto in McDonald (2006,  p. 90) 

 

A escolha das funções da avaliação 

Pesquisando a literatura atual sobre avaliação, citada neste capítulo,  

constatamos que tem sido comum agregar mais de uma função para realizar a avaliação 

de aprendizagem.  O mais corriqueiro é a utilização da avaliação diagnóstica16, 

formativa e somativa.   Salgado (2005, p. 63) justifica a escolha pelas três funções 

                                                
16 A avaliação diagnóstica não é importante apenas na fase inicial de um trabalho.  Ela é importante, 
também, ao longo de todo o seu desenvolvimento, pois ajuda na compreensão dos resultados que vão 
sendo obtidos, sejam eles positivos ou negativos.  Assim oferece subsídios para as intervenções que se 
fizerem necessárias (SALGADO. 2005. P.58) 
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citadas e salienta que “a avaliação antecede, acompanha e encerra o processo de 

trabalho pedagógico”. Porém, Vianna (2000, p. 87) relata: 

Habitualmente, os avaliadores concentram seus esforços em 
avaliações somativas.  É preciso que a avaliação tenha cautela, pois 
sem a avaliação formativa, o processo de desenvolvimento, seja de 
um programa, projeto ou material, resultará incompleto e 
inteiramente ineficiente.  A realização de uma avaliação apenas ao 
final somativa, portanto, - somente tem possibilidade de muitas vezes 
constatar o fracasso de um projeto. 

Torna-se evidente a importância de que a avaliação aconteça antes, durante e ao 

final do processo educativo.  Contudo, a função que mais pode contribuir para o 

aprendizado é a formativa, que está presente no dia-a-dia.  Além disso, vem sendo 

aprimorada desde 1967, está relacionada à tomada de decisões e é uma indicação 

nacional, pois é sugerida em documentos que norteiam a educação brasileira, tais como 

Parâmetros Curriculares Nacionais, Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil e Programa Nacional de Inclusão de Jovens e Adultos – ProJovem. 

  
 

As dificuldades na prática avaliativa docente 

A operacionalização da prática avaliativa docente desenvolve-se em meio à 

infinidade de dificuldades, que segundo Hadji (2001) são: existência de representações 

inibidoras (escola, família etc, cobram nota – exige mudança de mentalidade), pobreza 

atual dos saberes (a avaliação implica necessariamente trabalho de interpretação das 

informações coletadas; tal interpretação exige que o quadro teórico contemple os 

aspectos cognitivo, social e afetivo da aprendizagem) e medo do professor em ousar 

remediações (medo de se lançar em novas perspectivas de ensino e de avaliação). 

A esse respeito, Ferreira (2002, p. 10) diz que instrumentos inadequados, 

critérios fora da realidade, metodologia do professor, rigidez excessiva e as formas de 

julgar e apresentar os resultados,  terminam por comprometer a aprendizagem. Além do 

mais, denotam a falta de entendimento do sentido real da avaliação. 

Villas Boas (2004, p. 18) admite que as dificuldades no desenvolvimento da 

avaliação são muitas e destaca que “talvez se possa afirmar que a maior responsável por 

elas seja a inadequada preparação dos professores e demais profissionais da educação 

para avaliar”. A formação docente constitui-se necessidade na condução da avaliação. 
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Avaliação das crianças de seis anos: uma dificuldade 

As dificuldades em torno da avaliação evoluem quando se trata do trabalho com  

crianças da 1ª série do ensino fundamental, que são avaliadas em consonância com a 

legislação da educação infantil.  

A lei 9394/96 – LDB estabelece: 

Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento 
e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção (Art. 
31, Seção II). 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, essas crianças não 

podem ser reprovadas; a reprovação não é recomendável porque pode contribuir para o 

surgimento do autoconceito negativo.  Os educadores dessas crianças precisam ser 

agentes catalisadores de aprendizagens, para que a passagem do aluno de uma série para 

a outra não seja apenas o cumprimento da lei, sobretudo represente um processo de 

aprendizagens significativas. 

A redução, ou eliminação, da reprovação não pode ser entendida 
como “afrouxamento” do processo de avaliação.  Ao contrário, a 
avaliação deve ser sistemática e contínua (SALGADO, 2005. p. 57) 

Portanto, a avaliação dessas crianças merece ser planejada e sistematizada;. não 

se trata de simplesmente aprovar os alunos, pois como menciona Salgado (2005, p. 57)  

A promoção automática, no entanto, é tão perversa quanto a 
reprovação, pois deixa o estudante passar pela escola sem aprender o 
necessário para exercer efetivamente sua cidadania. Assim ambas – a 
reprovação e a promoção automática – contribuem para a exclusão 
social dos alunos. 

Outrossim, na avaliação, deve-se considerar as necessidades e peculiaridades 

dessa faixa etária. Shores & Grace (2001, p. 76-77) realizaram estudo sobre essas 

crianças e dizem que geralmente são competitivas, apressadas, barulhentas, gostam de 

poemas, adivinhações, piadas, jogos, de colorir e pintar; além disso, melhoram com 

elogios, são ansiosas por fazerem tudo corretamente e aprendem mais com descobertas.  

A partir das peculiaridades e necessidades citadas, as autoras refletem sobre as 

implicações dessas singularidades para a sala de aula e sugerem que as crianças copiem 

pouco do quadro-negro, que os professores permitam nível aceitável de ruído em sala de 

aula, encorajem um passo mais lento para aumentar a qualidade das atividades, prestem 

atenção no quanto se deleitam sobre o que estão fazendo, valorizem suas tentativas e 
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sejam sensíveis ao extremo no que se refere ao poder das palavras com crianças dessa 

idade. 

A avaliação deve respeitar ainda que, apesar de ser dever do Estado oferecer às 

crianças o direito à educação na idade certa, muitas delas têm sua entrada retardada na 

escola. 

A entrada da criança na instituição escolar é um marco na sua vida, 
pois sai do seio familiar para enfrentar um mundo novo (...) o êxito 
ou fracasso dessa experiência será decisivo na formação da imagem 
que a criança terá de si, levando-a a generalizar essa vivência ao 
longo de sua existência” (HOLANDA, 1998,  p. 19-20). 

Trata-se, portanto, de proporcionar uma trajetória que prioriza o sucesso das 

aprendizagens, em uma concepção flexível e de ajustes que valoriza os esforços e as 

limitações de cada aprendiz.  

 

A busca da compreensão da prática avaliativa docente 

A avaliação vem sendo alvo de pesquisas que retratam a necessidade de que seja 

compreendida no seu real sentido e operacionalizada adequadamente. De acordo com os 

estudos que citamos anteriormente, nos meados do século XX a temática vem sendo 

aprimorada e apresenta-se, na atualidade, carente de entendimento, principalmente pela 

inadequada formação dos professores. 

Visando esclarecer os nossos questionamentos em torno da prática avaliativa 

docente, pretendemos, no capítulo seguinte, analisar a rotina pedagógica, visto ser esse 

o melhor local para fazer essa compreensão. 
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CAPÍTULO 3 

A AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM NA ROTINA PEDAGÓGICA 

Este capítulo aborda a rotina pedagógica na escola municipal, com o fim de 

compreender a prática avaliativa docente, que é o nosso objeto de estudo. Em razão 

disso, buscamos responder às seguintes questões: Qual o tratamento dado à avaliação na 

rotina pedagógica? Que saberes sobre avaliação são socializados e construídos na 

rotina?  

A fundamentação teórica para esta elaboração busca subsídios em Barbosa 

(2006), Loiola (2004), Luckesi (1997), Perrenoud (1999), Vigotsky (1993 e 1994) e 

Zabalza (1998), Brasil (1998), Prefeitura Municipal de Fortaleza (1984; 2006). 

 

1. Rotina pedagógica: o lugar ideal para compreender a prática 

avaliativa docente 

Barbosa (2006) pesquisou sobre o conceito de rotina em dicionários 

etimológicos, dicionários de língua estrangeira e dicionários temáticos de diversos 

campos do conhecimento, no intuito de “estabelecer um pequeno inventário de sentidos 

que possa produzir a construção de significados para a palavra rotina” (p. 41). Segundo 

a pesquisa, podemos dizer que a palavra rotina surge no francês antigo como route, um 

derivado da palavra do latim vulgar rupta (rota), compreendida como: 

Processo até certo ponto mecânico, para fazer ou ensinar alguma 
coisa (Campagne – Dicionário de Pedagogia). 

Caminho percorrido e conhecido, em geral trilhado maquinalmente; 
rotineira.  Seqüência de atos ou procedimentos que se observa pela 
força do hábito (Dicionário Aurélio). 

Concatenação de ações seqüenciais, altamente previsíveis por serem 
habituais (Dizionario di pedagogia e scienze de l’educazione). 

Assim, rotina significa rota, ritual, seqüência, prática constante estabelecida em 

um contexto capaz de organizar o dia-a-dia das pessoas; “espinha dorsal, parte fixa do 

cotidiano” (BARBOSA, 2006, p. 42) e se caracteriza, na contemporaneidade, como 

categoria pedagógica promissora, por estar em acelerado desenvolvimento, sendo alvo 

de estudos que a teorizam.  
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Pensar em rotina significa pensar numa organização, numa estrutura em que as 

atividades, ações e interações se realizam.  Tardif  apud Loiola (2004, p. 114) ressalta 

que as rotinas são modelos simplificados de uma realidade que tem a função de 

estruturar os atos dos professores de forma estável, uniforme e repetitiva.  Todavia, 

devemos atentar para o caráter regulador de uma rotina, que reforça a resistência às 

novas possibilidades, em que a uniformidade e a repetição fiel de uma rotina não 

permitem sequer a alteração da ordem das atividades.   

Para Barbosa (2006), a repetição das ações rotineiras dá estabilidade e segurança 

aos sujeitos.  Todavia quando  

tornam-se apenas uma sucessão de eventos, de pequenas ações, 
prescritas de maneira precisa, levando as pessoas a agir e a repetir 
gestos e atos em uma seqüência de procedimentos que não lhes 
pertence nem está sob seu domínio”  passam a ser uma “tecnologia da 
alienação” (Barbosa,  2006, p. .39). 

A prática docente ao incentivar a repetição de gestos e atos seqüenciais, de 

maneira que o aluno não participa e nem decide na elaboração da rotina, se aproxima da 

tecnologia da alienação, tornando a rotina muitas vezes rígida e inflexível.  Segundo o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, esse tipo de rotina 

desconsidera a criança, que precisa adaptar-se a ela e não o contrário, como deveria ser; 

desconsidera também o adulto, porque pode tornar seu trabalho monótono, repetitivo e 

pouco participativo (Introdução, p. 73). Grégoire (2000, p. 53) nos adverte que “rotinas 

rígidas podem frear aprendizagens escolares abstratas”, por reduzir os desafios,  

tentativas  e descobertas dos alunos. 

Em nossa concepção, rotinas rígidas e inflexíveis são aquelas que se mantêm 

fechadas ao diálogo, às atividades diversificadas, à participação e se preocupam mais 

com normas e regras do que com a aprendizagem dos alunos. Loiola (2004, p. 116) 

admite em sua pesquisa que o papel da rotina no interior das instituições escolares tem 

sido também o de “estruturar, organizar e sistematizar atividades em uma ordem, que 

visa – em última instância – o controle e a submissão em função da manutenção de uma 

ordem moral e formal dentro da escola”. Isso mostra o caráter rígido assumido nas 

rotinas pedagógicas.  

A rotina tem papel decisivo na vida dos que dela participam, pois tem o poder de 

formar, informar e socializar valores, concepções, conceitos, procedimentos e atitudes, 
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entretanto, quando percebida como absoluta, corre o risco de alienar, normatizar e 

tornar desprezível o novo.  

Loiola (2004, p. 65) ressalta que na rotina “podemos identificar o saber 

construído na ação e na experiência de uma prática social ou profissional”,  que é capaz 

de explicar as posições assumidas pelos sujeitos e necessitam ser refletidos e 

transformados.  Segundo Giddens (1987) apud Loiola (2004, p. 65) o saber docente 

revelado nas rotinas é “socializado e negociado pelos atores.  Trata-se de um senso 

comum.”  

Ao ser espaço de ação pedagógica e produção do saber, a rotina torna-se o lócus 

ideal para compreendermos a prática avaliativa docente; e esta não pode ser analisada 

distante da totalidade da escola. 

 

2. A escola municipal: situando a prática avaliativa da professora e o 

tratamento dado à avaliação  

A escola municipal pesquisada foi fundada em 1972 pela Prefeitura de Fortaleza, 

na gestão do Prefeito Vicente Fialho. O quadro de profissionais é composto por uma 

diretora, um vice-diretor, uma orientadora, uma supervisora, uma secretária, quarenta e 

um professores, incluindo a professora da sala de apoio, da recreação e do Laboratório 

de Informática Educativa – LIE (uma parcela significativa dos professores está próximo 

de se aposentar, outros começaram a lecionar em 2001 por ocasião de um Concurso 

Público e alguns são professores temporários que cobrem licença-maternidade e licença-

saúde), sete agentes administrativos, três merendeiras, seis funcionários de serviços 

gerais, dois porteiros e 1271 alunos, funcionando nos três turnos.  Os turnos manhã e 

tarde funcionam de 1ª à 5ª série e à noite de 6ª à 9ª e Educação de Jovens e Adultos - 

EJA.   

Existe a divisão no horário de trabalho da diretora e do vice-diretor, nesse 

sentido, quem acompanha o turno da manhã é a diretora, que se apresenta muito firme 

nos seus posicionamentos.  Coloca-se a favor dos professores, nos momentos de 

decisões17, mas sempre lembrando das “cobranças” da Secretaria Executiva Regional 

                                                
17 Reunião sobre greve dos professores, reposição de aula por ocasião da greve etc. 
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VI, da perseguição política que tem a escola, na disparidade que existe entre as leis, 

documentos e o real.   

A freqüência dos alunos à escola é abalada pelos mais variados motivos, o 

tempo chuvoso, as doenças, a ida à casa de parentes, a vontade de dormir mais. Feriado 

na quinta-feira é certeza de que na sexta-feira poucos alunos comparecem, nessas 

ocasiões a escola se esvazia. Conforme relata o Diário de Campo, aconteceu no dia em 

que compareceu apenas um aluno em determinada turma. 

Percorrendo pela escola é costumeiro ver as cadeiras enfileiradas e os alunos 

copiando, dificilmente se trabalha em círculo. Às vezes a organização de uma sala em 

círculo parece ter a intenção de prender os alunos dentro dele, pois é formado em 

tamanho pequeno, no centro da sala e com as cadeiras umas em cima das outras, sem ter 

espaço para o aluno se levantar.  É comum ainda ouvir professores falando em tom alto 

com os alunos. No final do semestre, observamos semblantes cansados, insatisfeitos, 

que se expressam também pelo “Menino, cala a boca!”, “Menino, senta!”. A rotina 

parece ter se tornado irrefletida, absoluta e dolorosa. 

a) Espaço físico e materiais: diversidade na prática avaliativa  

No desenvolvimento da rotina, a organização do ambiente é significante.  

Conforme Barbosa (2006, p. 120), “o espaço físico é o lugar do desenvolvimento de 

múltiplas habilidades e sensações, e a partir da riqueza e diversidade, ele desafia 

permanentemente aqueles que o ocupam”. “O ambiente é fundamental na constituição 

dos sujeitos. é uma fonte de experiência e aprendizagem” (p. 121).  Nesse sentido, o 

espaço físico é elemento expressivo para o currículo e para a avaliação, todavia precisa 

ser desafiador. 

Diante disso, um espaço ideal prevê o cuidado com o arejamento, iluminação, 

higiene, mas, sobretudo, preocupa-se com o estímulo à imaginação e fantasia.  Cores 

fortes, desenhos de personagens, quadros, murais, organização das salas em cantos, 

dimensões reduzidas de móveis, espaços amplos e materiais diversos (jogos, 

brinquedos, cordas, pneus etc.) ampliam as capacidades de aprender.  

Quando nos referimos à diversidade de materiais, estímulo à imaginação e 

fantasia, muitas vezes corremos o risco de pensar em lugares sofisticados e caros, 

contudo, isso pode ser um engano, quando sabemos explorar a riqueza de materiais 

como os recicláveis. 
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Barbosa (2006, p. 124) salienta que “quanto mais o espaço estiver organizado, 

estruturado em arranjos, mais ele será desafiador e auxiliará na autonomia das crianças”.  

A autora diz que “a existência de um amplo repertório de materiais escolhidos pelos 

educadores, adequados às crianças, é um elemento que pode ampliar a variedade das 

atividades das rotinas, dar tranqüilidade ao educador para poder criar novas ações” (p. 

164). Então, os materiais e a organização do espaço são essenciais na estruturação das 

rotinas. Quanto mais nos preocuparmos com a organização e criatividade dos espaços, 

mais estaremos possibilitando a ampliação das experiências e, conseqüentemente, do 

aprendizado nas rotinas. Além de estruturar as rotinas, a diversidade de materiais e 

espaços pode ampliar a variedade de instrumentos e procedimentos de avaliação. 

Cabe explicitar a diferença entre instrumento e procedimento visto que os 

diferenciamos. Com base no trabalho de Villas Boas (2004, p. 178), consideramos que o 

instrumento é utilizado em momento pontual (jogo, dramatização, entrevista, atividade 

escrita etc.) enquanto o procedimento consolida-se no trabalho docente (observação, 

auto-avaliação, portfólio18 etc.). 

A observação é um procedimento condizente com a avaliação formativa.  

“Permite investigar as características individuais e grupais dos alunos, para a 

identificação de suas potencialidades e fragilidades (VILLAS BOAS, 2004, p. 97) no 

intuito de fazê-los progredir. Stieres et. al (1993, p. 24) apud Villas Boas (2004, p. 97-

101) diz que é preciso considerar alguns itens na realização desse procedimento 

avaliativo: 

a) organização da sala de aula: Para que o professor tenha condições de observar os 

alunos e fazer os registros é necessário que eles possam trabalhar com independência. 

 b) estabelecimento alvo das observações: Podem ser feitas de duas maneiras – 1) Por 

meio das anotações feitas pelo professor de fatos interessantes e significativos assim que 

eles acontecem. 2) De forma planejada, por meio da identificação de determinado aluno, 

disciplina, conteúdo, tema, atividade ou momento do dia. 

c) organização dos registros de observação: Os registros são realizados em caderno 

ou em fichas. 

d) O uso dos registros de observação: As informações coletadas são usadas como 

contribuições no desenvolvimento do trabalho docente, na busca da aprendizagem do 

aluno. 
                                                
18 Portfólio: Será explicitado no capítulo 4. 
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b) Escola municipal: espaços, materiais e a diversidade nas observações, 

instrumentos e procedimentos de avaliação 

Segundo Barbosa (2006. p. 125) “a arquitetura de uma escola, diz muito do seu 

projeto pedagógico”.  A arquitetura da escola pesquisada pode se caracterizar por um 

pátio descoberto na parte central com salas de aula ao redor.  Separado por grade, tem 

outro ambiente à esquerda, com salas de aula e um parque infantil com árvores e areia, 

desativado por falta de manutenção.  Ao entrar na escola, nos deparamos com uma 

escada à direita, que nos leva a algumas salas de aula na parte superior. As demais 

instalações (auditório, diretoria, secretaria, banheiros, laboratório de informática etc.) se 

localizam na parte inferior do prédio.  

A estrutura física da escola pesquisada conta com treze salas de aula, 

Laboratório de Informática Educativa – LIE, auditório, cantina, secretaria, diretoria, sala 

dos professores, almoxarifado, biblioteca, sala de apoio, parque infantil, pátio interno 

descoberto, banheiros, pólo de lazer separado da escola e estacionamento.  

Podemos dizer que a escola é relativamente limpa, uma vez ou outra 

encontrávamos salas de aula sujas por ocasião de alguma festividade ocorrida em outro 

turno. Todavia, a situação dos banheiros das crianças nos chamou atenção, pois de longe 

podíamos sentir o mau cheiro diariamente.  

A biblioteca tem acervo razoável catalogado, com livros didáticos e 

paradidáticos, ainda assim, está fechada por falta de profissional. No período em que 

permanecemos na escola, cogitou-se em uma professora, que não faz parte do corpo 

docente da escola, lançar um projeto, na SEDAS19, e se este fosse aprovado ela 

assumiria a biblioteca, mas essa idéia não se concretizou. Acreditamos ser uma perda 

irreparável para a formação de crianças leitoras. 

Numa visita à sala de apoio, nos deparamos com um espaço pequeno, 

relativamente organizado, com letreiros e espelho na parede, alguns jogos e materiais 

mais simples expostos em estantes (balde com tampas de refrigerante, jogos de papel, 

quebra-cabeça) e uma diversidade de jogos trancados num armário, tais como Escala 

Cuisenaire, alfabeto divertido, sólidos geométricos, material dourado, discos de frações, 

blocos lógicos, alfabeto silábico, jogos da memória, alfabeto alegre, seqüências lógicas, 

                                                
19 Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social. 
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20 jogos de percepção visual, mapas de regiões para montar, loto-leitura, alfabeto móvel 

e lego. 

Segundo a professora da sala de apoio, os jogos e materiais citados 

anteriormente podem ser utilizados por todos os professores, porém percebemos que os 

professores não têm o costume de usá-los e nem recebem incentivo para isso.  

O laboratório de informática possui dez computadores sobre mesas que se 

encontram encostadas nas paredes, com duas cadeiras em cada mesa; existe ainda uma 

mesa de tamanho médio no centro da sala e um quadro-branco na parede.  Apenas seis 

computadores estão sendo utilizados, os outros aguardam manutenção. É válido realçar 

que a escola está ligada à Internet, porém os alunos da 1ª série não utilizam esse 

possível instrumento de avaliação. 

A sala dos professores é espaçosa, com banheiro, flanelógrafo para avisos e 

mensagens e armário que ocupam uma parede inteira, é o local em que os professores 

conversam sobre diversos assuntos.   

Cabe ressaltar que a escola tem uma Rádio, em funcionamento desde março de 

2005, mas que não tem nome.  Funciona na diretoria, são equipamentos acoplados ao 

som que por meio de uma chave geral emite o som para as salas de aulas ou para o 

pátio.  As nossas observações revelam que a Rádio é utilizada para dar breves informes, 

ler mensagens, textos reflexivos (drogas, meio ambiente etc.), tocar o Hino Nacional às 

quartas-feiras, tocar músicas reflexivas no início de alguns dias de aula.  Nenhuma 

atividade ou projeto foi desenvolvido pelos alunos, somente uma professora responsável 

pela Rádio e às vezes a supervisora utilizam esse recurso. 

A diretoria e a secretaria se localizam uma de frente para a outra.  Esses 

ambientes são pequenos, possuem ar-condicionado (mantêm-se fechados) e são muito 

mobiliados (mesas, computadores, fotocopiadora, armários, gelágua, estante com 

equipamentos eletrônicos etc.).   

As salas de aula possuem ventiladores, quadro-branco, armário, cadeiras para os 

alunos (em sua maioria, enfileiradas), mesa e cadeira para o professor.  Não há uma 

organização do ambiente com os conhecidos “cantinhos”.  Não medimos os ambientes, 

mas podemos dizer que existem salas maiores que outras.  O espaço das salas maiores é 

razoável e das menores insuficiente para montar estruturas adequadas para um maior 

aprendizado.  Salientamos que a 1ª série ocupa uma das salas menores. 
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As paredes da escola e das salas de aula (exceto a da 1ª série) são desprovidas de 

letreiros. Nesse contexto, pensar em ambiente alfabetizador torna-se impossível. O 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (vol. 3. p. 151) nos diz que 

“um ambiente é alfabetizador quando promove um conjunto de situações reais de leitura 

e escrita nas quais as crianças têm oportunidade de participar”.  Salientamos que não é 

uma parede cheia de letreiros que torna o ambiente alfabetizador, mas a participação e o 

envolvimento dos educandos com esses letreiros, provocando situações de escrita e 

leitura. 

O auditório é espaçoso e tem ar-condicionado, podemos ver pilhas de cadeiras 

de plástico.  Esse ambiente é empoeirado e exala cheiro de mofo.  É nesse local que 

acontecem as atividades de recreação20 das crianças da 1ª série. 

A cantina caracteriza-se por um espaço pequeno com porta e bancada retangular 

com grade (que se mantém aberta), de frente para o pátio.  Salientamos que essa 

bancada é alta, o que dificulta aos alunos menores pegarem o lanche, precisando sempre 

da ajuda de um adulto. 

A escola possui um pátio, descoberto e com piso, na parte central do prédio, que 

é cercado de salas de aulas. Nesse ambiente podemos visualizar duas árvores que dão 

sombra, porém reduzem o espaço, cercadas por canteiros grandes e altos, onde os alunos 

costumam sentar.  É no pátio que acontece o recreio.  Outro ambiente de atividades 

recreativas é o pólo de lazer, que é separado da escola, para se chegar lá é necessário 

atravessar ruas, todavia, constitui-se  ambiente grande (tipo um sítio) e arborizado.   

Com relação aos materiais e equipamentos, a escola possui três televisores de 

29’’, um retroprojetor, três mimeógrafos, quinze computadores, uma fotocopiadora, dois 

minisystem, um microsystem, um vídeo cassete, dois DVDs, câmera digital, filmadora, 

um telefone público, um fone-fax e uma diversidade de jogos pedagógicos, porém os 

professores reclamam da dificuldade para a utilização de equipamento como o DVD e a 

pouca quantidade ou inexistência de materiais, como papel crepom, papel quarenta 

quilos e até mesmo papel ofício.    

É válido realçar que a falta de materiais e recursos financeiros disponíveis na 

escola leva os professores a comprar com seu dinheiro coisas como durex, papel crepom 

etc.  Os recursos da escola parecem não contemplar a necessidade de materiais básicos e 

                                                
20 Faz parte do currículo da 1ª série (disciplina Movimento) 
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não se estendem a atividades desenvolvidas nas datas comemorativas, levando os 

professores a contribuir financeiramente no Dia dos Pais (cota para um bingo), Páscoa 

(lanche), encerramento do semestre (lanche) etc.  Além disso, os professores fazem cota 

para água e café.  

Ao analisarmos o ambiente escolar e os materiais disponíveis, reportamo-nos a 

uma mensagem de Carlos Drummond de Andrade, colada no flanelógrafo da sala dos 

professores, que diz: “Brincar com criança não é perder tempo, é ganhá-lo, se é triste 

ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los enfileirados, em sala sem ar, com 

exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem.” Resumir a educação a salas 

de aula com cadeiras e quadro-branco é diminuir as possibilidades dos sujeitos, precisa-

se de brinquedotecas, de variedade de espaços e materiais, de espaços carinhosamente 

organizados, pois os espaços complexos, a mudança de um espaço para outro, a 

experiência com diversos materiais criam novas formas de ação.  Dançar numa sala 

olhando para uma parede é diferente de dançar olhando para um espelho.  Os detalhes 

enriquecem os ambientes, que, por sua vez, podem re-significar as rotinas, o currículo e 

a avaliação.  A ampliação das experiências com os espaços e materiais implica 

diversidade de observações, instrumentos e procedimentos de avaliação. 

Agora descrevemos as atividades na rotina da escola municipal (entrada e saída 

das crianças na escola, lanche, recreio e a presença da fila) no intuito de identificar 

ainda o tratamento dado à avaliação. 

c) As atividades da rotina pedagógica na escola municipal e a ênfase na observação 

como procedimento de avaliação 

A observação pode ser feita não somente no âmbito da sala de aula, mas também 

em outros espaços da escola, “se houver objetivo particular” (VILLAS BOAS, 2004, p. 

98). Nesse sentido, a entrada e saída dos alunos na escola, bem como o lanche e o 

recreio constituem-se momentos que indicam riqueza para as observações, já que as 

crianças se encontram em situações espontâneas, de escolha e interação. 

 

Entrada e saída das crianças na escola 

A entrada das crianças na escola revela para nós a heterogeneidade do grupo, no 

tocante a vários aspectos, incluída a condição socioeconômica. As crianças entram 

correndo ou andando, umas chegam acompanhadas e outras vêm sozinhas.  A forma de 
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locomoção até a escola é diversificada, algumas crianças vêm a pé, mas observamos a 

presença da bicicleta, da Topic e do carro como meios de transporte. 

É comum na hora da entrada e principalmente da saída o porteiro fazer 

brincadeiras inconvenientes com os alunos e com pessoas que passam na rua, 

incentivando os alunos a realizarem as mesmas atitudes.  São brincadeiras que 

envolvem rótulos, como: chamar um menino de mulherzinha; irritar a avó (deficiente 

mental) de duas crianças da escola, quando passa pela rua, entre outros.  É comum o 

clima de gritos e de brincadeiras desagradáveis com as crianças. 

É necessário ressaltar que expressões fortemente arraigadas no 
sentido comum, que expressam juízos de valor sobre determinados 
grupos sociais e ou culturais, assim como brincadeiras, são âmbitos 
especialmente sensíveis às manifestações de discriminação no 
cotidiano escolar” (Revista Brasileira de Educação, 2003, p. 164 ) 

A saída das crianças da escola se dá às 11h, em que os alunos se dirigem ao 

portão e encontram alguém esperando ou vão embora sozinhos.  A 1ª série tem uma 

sistemática diferente, 10:45 formam uma fila e a professora leva-os até o portão.  Vale 

ressaltar que aconteceu em uma ocasião de não ter ninguém no portão, pois o porteiro 

havia saído para o banco, a fim de realizar pagamentos da escola. 

O lanche 

Com relação ao lanche, observamos ser um momento prazeroso para as crianças.  

Geralmente, acontece antes das nove horas, quando o porteiro vai à porta de cada sala 

avisar em tom alto que está na hora de lanchar.  Forma-se a fila, os alunos se dirigem à 

cantina para pegar o lanche e depois retornam para a sala de aula ou para espaço que 

fica em frente à sala.  Nesses espaços eles comem sentados em cadeiras ou no chão.  Em 

seguida, retornam um a um para deixar o copo ou prato na cozinha.  Podem repetir o 

lanche se quiserem.   

Nessas ocasiões, percebemos a ajuda diária dos professores, para entregar, do 

lado de fora da cantina, o copo ou prato com o alimento à criança e também a presença 

da diretora, que de dentro da cantina, passa às mãos da professora os biscoitos, o prato 

com o alimento para que possa  ser entregue a cada aluno, que recebe aguardando na 

fila em frente da cantina.  Esse trabalho em série é necessário porque o balcão existente 

na cantina é muito alto.  A presença de um refeitório contribuiria para uma atividade 

mais tranqüila, confortável e de maior aprendizado. 
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Pudemos perceber o seguinte cardápio, sem dia fixo: Biscoito cream cracker 

com iogurte, baião-de-dois com paçoca, cuscuz com feijão, mingau, apenas biscoito 

cream cracker, apenas iogurte, sopa de carne moída, macarronada, canja, cuscuz com 

ovo e cuscuz com carne moída.  Inicialmente, biscoito com iogurte era repetido 

diariamente; depois o cardápio ficou mais diversificado.   Geralmente as crianças não 

deixam sobra no prato e todos participam desse momento, mas às vezes, para alguns 

cardápios, tem aluno que não quer.  É válido realçar que algumas crianças trazem lanche 

de casa, como suco em caixa, iogurte, pipoca, chilito e salgado, todavia comem o lanche 

oferecido pela escola e o trazido de casa.  De acordo com as observações, o lanche 

preferido das crianças é o iogurte e o de que menos gostam é o mingau. 

Percebemos a hora do lanche como momento para comer em que a ordem deve 

também ser mantida;  

A professora chama atenção das crianças, diz que a hora do lanche é 
sagrada (não devem conversar) (Diário de Campo) 

Hora de comer é hora de falar?”  “Ave Maria Iara! Come direito 
mulher, botando arroz no chão!”  “Ei, senta!”  “Quem ta jogando 
arroz no chão?”(Diário de Campo) 

Atentamos para o fato de que todas as atividades de uma rotina devem ter a 

intenção de buscar aprendizagens.  Nessa perspectiva, a hora do lanche não é apenas a 

hora de comer, deve ser momento de experiências e aprendizagem. 

O recreio 

Durante os vinte minutos de recreio, ficamos na sala dos professores ou no pátio 

observando as crianças.  Os docentes conversam sobre salário, inadequação do vale 

transporte eletrônico, possível greve, reposição de aula, dia letivo, capacitação para o 

professor aos sábados, incorporação de aditivos, burocracias da Regional, 

aposentadoria, 13º salário etc. O que discorrem está relacionado à vida pessoal, sobre 

processos de benefícios, de aposentadoria, ascensão funcional, que tramitam na 

SER/SEDAS/SAM, que foram negados, ou submetidos a longa espera. 

É costumeiro o caráter burocrático nas discussões, referindo-se sempre ao 

cumprimento das solicitações da Regional.  As falas enfatizam aborrecimento, 

descrédito que essa instituição tem diante da escola, que parece ser apenas uma 

cumpridora das solicitações da SER.  Um agravante é que a escola não percebe a 
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Regional como uma aliada e, numa reunião, a diretora revela: “A Regional liga direto 

para a escola, para controlar”.   

As pequenas reuniões para informes21 no horário do intervalo não têm aceitação 

dos professores.  Certa vez a supervisora tinha a intenção de realizar mais um desses 

momentos e os docentes encontravam-se contrários à realização da reunião, que se 

iniciou depois do recreio, estendendo-o por uma hora.  Nessas ocasiões, observamos 

que a escola é palco de cobranças, de verdades absolutas, de ameaças (Quando vão 

recuperar os dias de greve? Os atestados não serão aceitos. O professor que não é 

efetivo vai trabalhar normalmente em julho. O professor que não é efetivo não pode 

participar da greve. Não se pode mais dar entrada na licença-prêmio).   

Às vezes a diretora permanece por todo o intervalo e aproveita para tratar de 

determinados assuntos com os docentes.  

Na hora do recreio, na sala dos professores, a professora da 1ª série 
fala sobre a paralisação amanhã, a reivindicação é sobre pagamento 
dos professores com aditivo, o valor do vale transporte eletrônico no 
contracheque, aumento de salário e plano de cargos e carreiras.  
Acontecerá às 16 horas, da Praça do Bandeira até a Praça do 
Ferreira. Na ocasião a diretora fala que está do lado deles: “Se 
quiserem fazer greve eu apóio, se não quiserem também, mas na 
hora de pagar vão pagar".  Ela acrescenta que se revolta porque “na 
hora de pagar (repor as aulas) só quem paga é essa escola, que é 
uma escola visada”.  (Diário de Campo). 

As discussões da diretora com os professores no recreio se estendem ainda às 

datas comemorativas, que são prestigiadas pelo grupo quando a diretora reforça para 

que sejam feitas apresentações dos alunos no pátio, dando maior significado e ênfase ao 

sentido atribuído às datas comemorativas. 

A diretora fala ainda sobre a Páscoa, para resgatarem o valor dessa 
data.  Sugere apresentações no pátio, indagando: Porque senão o 
aluno vem fazer o que aqui? Comer bolo?  (Diário de Campo) 

Às vezes, a campainha toca para o retorno às salas de aula e os docentes 

permanecem na sala dos professores; a diretora chega à porta e diz em tom aborrecido: 

“Será que eu tenho que vir chamar todo dia?” Eles alegam que não escutaram o sinal. O 

cansaço do dia-a-dia parece deixar a diretora irritada; em alguns momentos, seu 

semblante demonstra insatisfação.  

                                                
21 Informações oriundas da Regional ou planejamento de datas comemorativas. 
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No intervalo os docentes conversam ainda sobre os dias de jogo do Brasil (Copa 

do Mundo).  Percebemos a alegria deles por a aula terminar mais cedo, parece que a 

docência coloca peso na vida dos professores, que se alegram pelo feriado, pela aula que 

termina antes do horário, pelas férias.  Zabalza (1998, p. 59) diz que Csikszentmihalyi 

(1990) destacou que  

Uma das condições para o bom trabalho é que sejamos capazes de 
sentir-nos bem nele.  O trabalho como pressão ou como castigo não 
produz apenas efeitos destrutivos sobre o próprio trabalhador, mas 
afeta de forma muito negativa a sua produtividade e a qualidade de 
seu trabalho. 

Por isso, torna-se fundamental criar condições de trabalho que diminuam as 

pressões e cobranças e ampliem o clima de satisfação no fazer docente, que para 

Zabalza (1998, p. 27) passa por três pontos: a) diminuição da pressão psicológica; b) a 

disponibilidade e a dotação dos espaços; c) carreira docente.  

A melhoria nas condições de trabalho docente na escola municipal passa pelas 

relações interpessoais. Não desenvolvemos ações educativas isoladas, pois fazem parte 

da coletividade.  Todavia nesse contexto as relações sugerem cuidados.  

No recreio, a professora da recreação pede para falar sobre algo, 
que a deixou magoada.  Conversas sobre preferência da direção a 
alguns professores e aulas não repostas. No decorrer das explicações 
ela chora, diz que na escola tem esse tipo de gente, que leva e traz 
conversas, que modifica as histórias. 

O recreio no pátio é marcado pela agitação, as crianças brincam de empurrar e 

de correr, se esbarram umas nas outras.  Às vezes é ocasião que provoca machucado, 

mas, em geral, de muita alegria para as crianças. O clima fica mais animado e tranqüilo 

quando se coloca música, e em vez de brincarem de luta corporal ou de brincadeiras de 

empurrar, muitas crianças cantam e criam coreografias.  Vale ressaltar, ainda, que um 

jogo de damas pintado no chão, em frente da sala de apoio, é o lugar favorito de 

algumas crianças que brincam com tampas de garrafa de refrigerante. Quando chove 

não há intervalo porque o pátio é descoberto e a aula termina às 10h30min. 

Algumas vezes, alcançamos a presença da diretora e do porteiro observando as 

crianças, em outros momentos percebemos que ninguém as observa.  As portas das salas 

de aula são fechadas com cadeado e podemos ver alunos dentro delas, uns por opção e 

outros de castigo por não terem realizado a tarefa que a professora solicitou.  
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O espaço das crianças maiores (3ª à 5ª) e das crianças menores (1ª e 2ª série) é 

separado por uma grade que às vezes é trancada com cadeado (nenhum adulto fica nessa 

área). Observando o recreio, nos reportamos a Barbosa (2006), quando diz que a 

organização dos espaços esboça a pedagogia utilizada e que os espaços são utilizados de 

acordo com as rotinas propostas. 

A fila 

Fato que não podemos deixar de fazer referência na rotina da escola municipal é 

a fila, utilizada na realização de algumas das atividades citadas anteriormente, 

principalmente na 1ª série.  Agrega-se pela estatura, do menor ao maior, e se aquele que 

estiver na frente  fizer algo não aceito pelo grupo vai para o final da fila.  Certa vez uma 

criança fez algo, que ela própria ao olhar para a professora percebeu que tivera sido 

desaprovada e sem solicitação, estava indo para o final da fila, quando foi surpreendida 

pela professora, “Hoje você pode ficar aqui (permanecer no local da fila onde estava e 

não ir para o final), mas da próxima vez...”  

A ordenação por fileiras do século XVIII começa a definir a grande 
forma de repartição dos indivíduos na ordem escolar: filas de alunos 
nas salas, nos corredores, nos pátios; colocação atribuída a cada um 
em relação a cada tarefa  e a cada prova; colocação que ele obtém de 
semana em semana... alinhamento das classes de idade, sucessão dos 
assuntos ensinados...E nesse conjunto de alinhamentos obrigatórios, 
cada aluno segundo sua idade, seu desempenho, seu comportamento, 
ocupa ora uma fila, ora outra... (FOUCAULT, 1987, p. 134) 

Podemos dizer que as filas estão presentes como forma de organização na nossa 

vida social, todavia na rotina escolar elas têm a intenção de organizar, manter uma 

ordem, e estão relacionadas ao tamanho e ao comportamento de cada um. 

 

3. Outras atividades da rotina pedagógica na escola municipal e o 

tratamento dado à avaliação 

Além da entrada e saída das crianças na escola, lanche e recreio, observamos 

outras atividades que demonstram o tratamento dado à avaliação. 

 

a) Encontro com a família 

As Diretrizes pedagógicas para a implementação nas instituições de educação 

infantil – creches e pré-escolas da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza (2002, p. 24), 
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advertem que “no desenvolvimento das rotinas, é importante favorecer a inclusão das 

famílias no projeto educacional”.  Desse modo, a necessidade de uma boa acolhida à 

família é enfatizada pelos técnicos da SER VI, conforme explanou a supervisora em 

uma reunião.  Todavia, observa-se que a escola oferece uma acolhida que merece 

cuidados, marcada pelo distanciamento.  Essa relação distante resume-se a vindas 

rápidas para deixar ou pegar as crianças, justificar à professora a ausência do aluno, 

resolver problemas na secretaria durante o recreio ou receber alguma coisa que a 

Regional envia, como livro, farda e agenda.  Passa-nos a idéia de que a família entrega a 

criança sem motivos para preocupações ou questionamentos e que a escola se inquieta 

com o descaso da família, expresso em palavras, não em atitudes.  O Diário de Campo 

nos lembra que o dia 24 de Abril é o Dia Nacional da Família na Escola, mas nem 

mesmo com o incentivo do Governo Federal a escola realizou atividade com a família.  

Nenhuma reunião de pais aconteceu durante o semestre. 

Os pais, mães ou responsáveis foram convidados para irem à escola receber a 

farda, sapato, meia, mochila e agenda, providenciados pela Prefeitura de Fortaleza; a 

vinda deles à escola significou em vários dias uma fila para o recebimento do material. 

Nenhum aconchego; nem mesmo uma cadeira para sentar foi oferecida aos que 

compareceram.  Essa ocasião poderia ter sido mais proveitosa se tivessem preparado 

uma reunião, cuja pauta retratasse primeiramente o cuidado com a aprendizagem, a 

importância do vínculo entre escola e família, que agora poderia ser melhorado com o 

uso adequado da agenda e em segundo plano o cuidado com os materiais que estavam 

recebendo.  Parece-nos que este vínculo é esquecido e nenhuma das partes vai para a 

ação, fica no campo das reclamações.  

As referências bibliográficas nos dão subsídios para identificar esse elemento 

como necessário e influente à prática avaliativa docente. Perrenoud (1999, p. 148) 

enfatiza que a mudança das práticas de avaliação em um sentido mais formativo passa 

necessariamente por uma “reconstrução do contrato tácito entre família e escola”.  Hadji 

(2001) diz ser relevante essa relação e sugere que a família seja informada sobre os 

critérios de avaliação.  Já a Sistemática de avaliação do processo ensino-aprendizagem 

(2002. Art. 5º, Seção II)22  menciona que os relatórios de aprendizagem sejam 

comentados com os pais. 

                                                
22 Documento norteador da avaliação de aprendizagem nas escolas municipais. 
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Tudo isso evidencia a urgência no resgate do vínculo entre família e escola e a 

necessidade do envolvimento da família no processo avaliativo para que possa 

impulsionar o aprendizado. 

 

b) Planejamento 

De acordo com as Diretrizes para a Educação Básica (Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, 2006), deve acontecer na escola municipal aos sábados um dia de 

planejamento com os professores e um dia letivo23, a fim de completar a carga horária 

do ano, todavia o sábado letivo na escola pesquisada é utilizado de forma inadequada, 

conforme anuncia o Diário de Campo: 

Hoje é sábado, no calendário organizado pela SEDAS é dia letivo, 
deveriam ser realizadas atividades com os alunos, porém desde o 
meio da semana que se comenta que não é dia letivo, é escolha dos 
livros (PNLD). 

Percebemos que as atividades aos sábados são comprometidas, pois às vezes não 

acontecem ou são desenvolvidas em desacordo com o calendário sugerido pela SEDAS. 

Além disso, contam com número reduzido de participantes e os presentes chamam 

atenção para esse fato.  Alguns professores (incluindo a professora da 1ª série) não 

comparecem porque são liberados para fazer cursos de formação continuada.  Até 

mesmo a supervisora, na maioria dos sábados do semestre, estava participando de um 

curso de formação em Educação Especial, financiado pela Prefeitura de Fortaleza, 

atribuindo-se a ausência de atividades na escola aos sábados a esse fator.  O Diário de 

Campo revela: 

Hoje seria dia de planejamento, mas não tem ninguém.  Não 
aconteceu, estava apenas o porteiro. 

Embora não cumprindo o calendário sugerido pela SEDAS, a escola realizou 

reuniões aos sábados, com a presença apenas de professores e da supervisora. Nas 

reuniões realizadas pudemos constatar o caráter burocrático de repasse de informações. 

É comum os participantes falarem, sobre a ação reguladora, fiscalizadora da SER. 

Precisamos atentar que as Diretrizes para a Educação Básica - 2006 nos dizem: “O 

planejamento do processo ensino-aprendizagem necessário a cada mês, conforme 

determinado no calendário 2006, com a presença obrigatória dos professores, 

                                                
23 Concretiza-se quando são desenvolvidas atividades com a presença de alunos e professores. 
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orientadores educacionais e supervisores que conduzirão os trabalhos, sob a 

coordenação geral do diretor e / ou vice-diretor (p.16).” É importante que se dê um novo 

tom ao planejamento. 

As professoras estão preocupadas como fazer o planejamento 
mensal; se não encontraram o planejamento anual (procuram em 
pastas e só encontram os do ano passado).  Elas dizem que a diretora 
quer até segunda-feira para mandar para a Regional.  Apesar da 
preocupação resolvem ir embora às 10:30 sem fazer o plano de aula.  
Discutem que os planejamentos são diferentes e uma professora diz 
que se são diferentes, não precisa reunir os professores para fazê-lo, 
cada um faz o seu (Diário de Campo). 

O planejamento na escola municipal é visto como um ato burocrático, de 

atendimento às solicitações dos órgãos competentes, não como um ato de construção 

coletiva, em que as práticas são discutidas.  Isso nos leva a pensar sobre a re-

significação desse elemento presente na rotina.  Vasconcelos (1999. p. 35) enfatiza que 

“re-significar o planejamento para o sujeito implica resgatar sua necessidade e 

possibilidade”, que passa pelo despertar dos espíritos, pois isso pressupõe querer mudar, 

acreditar na possibilidade de mudança da realidade. 

A cada reunião a que assistíamos percebíamos a necessidade de mudança nas 

concepções. 

Primeiro sábado do segundo semestre de 2006.  Dia de 
planejamento, de acordo com o calendário da SEDAS e a escola 
realiza atividade de planejamento com professores dos três turnos.  
O planejamento parece ser algo desprovido de valor.  A reunião 
começa às 8:30 com sete professores e a supervisora.  Inicialmente 
conversam sobre o controle da Regional, que chega a ligar três vezes 
ao dia para saber se tudo está nas legalidades. A supervisora diz que 
hoje terá equipe da SER “fiscalizando” escolas. Alguns professores 
chegam atrasados, causando interferências a cada chegada. Ao final 
da reunião tem 11 professoras, dos 41 que a escola possui.  

 
Na escola municipal, a ênfase do planejamento no controle da ação docente 

toma o lugar do planejamento como ato político (LUCKESI, 1997, p. 146).  

A supervisora adverte que todo professor deve ter o seu plano de 
aula acessível porque a Regional está fiscalizando e exemplifica 
como faz a Regional (chega para o professor e pergunta se está com 
o plano de aula e compara o escrito com o que o professor está 
desenvolvendo naquele dia). 
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Na preocupação com burocracias (preenchimento de formulários, diários ou 

documentos) o planejamento é comprometido. Desprestigiam-se momentos coletivos 

de planejamento do ensino, inclusive para as atividades desenvolvidas no laboratório 

de informática, bem como desconsideram o planejamento da avaliação. Segundo 

Vianna (2000, p. 135) uma avaliação qualquer que seja sua natureza precisa ser 

planejada e o professor como condutor do processo educativo há de perceber a 

necessidade do planejamento do ensino e da avaliação.  Contudo, Villas Boas (2004, p. 

93) adverte que “o ato de planejar a avaliação não tem sido um hábito”.  

 

c) Acompanhamento pedagógico ao professor  

O acompanhamento ao professor deve visar ao aprimoramento das práticas 

desenvolvidas nas rotinas pedagógicas.  Zabalza (1998, p. 50-54) expressa sua 

preocupação com a qualidade das rotinas infantis e expõe aspectos-chave que podem 

contribuir para o aperfeiçoamento dessas rotinas, que são: organização dos espaços; 

equilíbrio entre iniciativa infantil e trabalho dirigido; atenção privilegiada aos aspectos 

emocionais; utilização de uma linguagem enriquecida; diferenciação de atividades para 

abordar todas as dimensões do desenvolvimento e todas as capacidades; rotinas estáveis 

que transmitam segurança às crianças, materiais diversificados; atenção individualizada 

a cada criança, sistemas de avaliação e anotações etc. que permitam o acompanhamento 

global do grupo e de cada uma das crianças; trabalho com pais e mães e com o meio 

ambiente. Todos esses aspectos são relevantes e necessitam ser considerados no 

acompanhamento ao professor das crianças pequenas.  

A função do acompanhamento é aperfeiçoar e segundo Zabalza (1998, p. 53-54)  

Uma condição importante para o desenvolvimento de um programa 
“profissional” de Educação Infantil é a sistematização do processo 
em seu conjunto.  É preciso ter uma orientação suficientemente clara 
e avaliar a cada passo se está havendo avanço em direção aos 
propósitos estabelecidos.  Não se trata de coisificar as intenções 
educativas, nem tampouco de formalizar o processo.  Trata-se, sim de 
saber o que se quer (idéia geral) e quais são as grandes linhas do 
processo estabelecido para alcançá-lo. 

O acompanhamento pedagógico é enfatizado por leis como a 5895, de 13 de 

novembro de 1984 (Estatuto do Magistério Municipal).  No seu no Artigo 24, o Estatuto 

enfatiza que compete ao orientador educacional acompanhar todo o processo de ensino, 

visando ao ajustamento e acompanhamento do educando e no Artigo 22, esclarece que 
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“compete ao supervisor escolar planejar, controlar e avaliar as atividades técnico-

pedagógicas do Sistema Oficial de Educação do Município, visando a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem”.  

No acompanhamento ao desenvolvimento do processo educativo, a escola 

pesquisada conta com uma orientadora, uma supervisora e uma professora na sala de 

apoio. A orientadora educacional desenvolve sua função nos turnos tarde e noite.  Dessa 

forma, o turno da manhã não tem a contribuição dessa profissional. Constatamos que a 

ausência de uma orientadora educacional causa certa transferência dessa função para a 

supervisora, que embora não realize acompanhamento sistemático precisa conversar 

com alguns alunos para tentar solucionar problemas no cotidiano e para a professora da 

sala de apoio que acompanha crianças com dificuldades.  Lembramo-nos do caso de um 

aluno de sete anos, matriculado na 2ª série, que não se adaptava ao contexto escolar, 

todo dia essa criança chorava muito porque não queria ficar na escola, ficava chamando 

pela mãe.  A supervisora precisava ficar com ele, dar livros para ele ler fora da sala, fez 

até tentativa de deixá-lo na 1ª série. O Diário de Campo nos revela duas situações em 

dias distintos acerca do problema.  

O Ítalo chegou chorando.  A supervisora se dirige com ele para a 
sala da 1ª série, no intuito de deixá-lo lá para ver se ele se acostuma 
na escola. A professora segura-o firmemente e ele entra na sala 
chorando...  

O Ítalo não está na sala da 1ª série, foi retirado pela supervisora 
para conversar, mais uma vez não quer ficar na escola... Ítalo 
retorna à sala da 1ª série, mas logo em seguida a professora da sala 
de apoio vem e convence o aluno a ir para a sala da 2ª série, dizendo 
que lá é o seu lugar, percebemos que está havendo um choque entre 
o pensamento da professora da sala de apoio, que acha que o menino 
deve ficar na 2ª série e o pensamento da supervisora que acredita 
que o aluno deve permanecer na 1ª série. 

As observações nos levam a perceber o conflito entre a definição das atribuições 

dos profissionais.  Além disso, percebemos a função mais técnica desenvolvida pela 

supervisora, que se limita a exercer função burocrática, administrativa, tirando 

fotocópia,  entregando materiais que chegam à escola aos pais e alunos (farda, agenda e 

livros) e realizando reuniões de cunho repassador de informações adquiridas na 

Regional, geralmente com papéis para serem preenchidos e devolvidos a SER VI.  

Diante disso, o acompanhamento pedagógico ao professor é precário e essa 

insuficiência se estende à Secretaria Regional VI e SEDAS, que não realizaram 
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nenhuma visita à escola, conforme relata o Diário de Campo.  O acompanhamento da 

Secretaria Executiva Regional – SER VI à escola pesquisada aconteceu no turno em 

que desenvolvemos a pesquisa, apenas por reuniões em que representantes da escola se 

deslocaram ao Distrito de Educação para participar de tais eventos.  

A intenção de “acompanhamento” da SER torna-se imprópria em maiores 

proporções ao chegar ao âmbito escolar, pois um representante da escola assiste à 

reunião no Distrito de Educação e sem repasse de informações, outro profissional faz a 

reunião na escola para tratar do assunto que não é claro para ele, pois não assistira à 

reunião na SER.  Isso faz com que as dúvidas se agravem e as reuniões na escola, até 

mesmo para o repasse das informações, sejam insatisfatórias e confusas.   

Na reunião percebemos relações pouco harmoniosas entre a 
professora da sala de apoio e a supervisora. Quem faz a reunião é a 
supervisora e ficamos sabendo que quem assistiu à  reunião na SER 
foi a professora da sala de apoio. Isso faz com que a reunião se torne 
confusa (Diário de Campo). 

Em resumo, queremos expressar o grande valor do acompanhamento pedagógico 

ao professor no desenvolvimento da prática avaliativa.  A reflexão sobre sua prática 

pode emergir no acompanhamento.  

 

d) Formação docente  

É quase chegada a hora de se encerrar o segundo semestre do ano 2005 na escola 

municipal, quando adentramos nesse contexto e realizamos o primeiro momento de 

entrevista e iniciamos as nossas observações, no intuito de compreendermos como se dá 

a prática da avaliação da aprendizagem na escola municipal.  Semblantes cansados e 

espíritos desanimados são facilmente identificados na rotina escolar.  

Surgindo como uma esperança de melhoria na formação dos professores e 

elevação dos seus ânimos, o renomado teórico Miguel Arroyo, em novembro de 2005, 

ministra no ginásio Paulo Sarasate uma palestra para os educadores da escola municipal.  

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social – SEDAS, por 

intermédio das Secretarias Executivas Regionais - SERs, convida os seus quase dez mil 

professores, fazendo-se presentes talvez uns trinta por cento desse número.  Após a 

mesa ser composta pelo palestrante, secretária de educação, chefes de Regionais e 
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coordenador da Coordenadoria de Educação - COEDUC, algumas escolas das diversas 

regionais fazem apresentações.   

A palestra valoriza os avanços e as dificuldades na Rede Municipal de Ensino de 

Fortaleza.  Miguel Arroyo aponta nos itens 1 e 2, seguintes, os avanços; e no item 3 uma 

dificuldade. 1)As escolas estão avançando por servirem com menor intensidade de palco 

para políticos.  2) Presença do Sindicato dos Professores - Sindiute (Miguel Arroyo diz 

que o profissional da educação precisa de maior reconhecimento). 3) Precisa-se de 

mudanças na prática docente. 

Com relação às mudanças na prática docente, Miguel Arroyo expressa a 

necessidade de os currículos superarem a idéia de atendimento ao mercado, em que 

precisam de pessoas eficientes para desempenhar competências que atendam os seus 

interesses.  Enfatiza que a escola tem uma função bem maior do que apenas ensinar, 

“senão é preciso tirar o nome Educação, das Secretarias de Educação, do Ministério da 

Educação”.   Assim como Arroyo, acreditamos que o papel da escola deva superar a 

idéia tradicional de repasse de  conteúdos, pois a educação é bem mais abrangente e 

considera o ser na sua totalidade. 

Sobre avaliação, Arroyo apenas questiona: “Será que é ético continuar retendo, 

reprovando alunos?” A resposta a essa indagação passa pela concepção do que seja a 

avaliação. Avaliar é proporcionar aprendizagem ou separar os que sabem dos que não 

sabem? Os que não sabem precisam aprender ou serão excluídos?  Miguel Arroyo na 

palestra afirma: “A escola não pode tirar as pessoas e colocá-las na rua”. É uma questão 

de inclusão social, de proporcionar a todos o direito de aprender e isso se define na 

prática avaliativa. 

Nem todos os professores da escola pesquisada optaram por participar desse 

momento.  Ao retornarem à escola, nenhuma discussão se iniciou em torno da palestra, 

alguns professores comentam nos corredores que participaram e tinha sido bom; outros 

dizem que faltaram, todavia não houve momento de socialização e discussão sobre o 

que fora ouvido na ocasião.  Deu-nos a impressão de que aquelas palavras não poderiam 

ser vivenciadas, que teoria é uma coisa e prática é outra e que as duas não se 

relacionam.  Trata-se “de um investimento formativo que será rentável no nível 

individual. Mas a melhoria que esses programas de formação possam representar para a 

escola como um todo é imprevisível e, na maioria dos casos, irrelevante” (Zabalza, 

1998, p. 59). 
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O autor expressa a relevância da formação e nos diz que: 

Trata-se de dar grande importância à formação do pessoal e, além 
disso, priorizar nos programas de formação permanente aquele tipo 
de competências referentes aos processos mais relevantes para a 
instituição como um todo. 

Cabe ressaltar a avaliação como temática relevante para a instituição como um 

todo, pois ela é capaz de identificar dificuldades e propor tomada de decisões possíveis 

de transformar o processo educativo. 

Na rotina, percebemos que direito à formação, especificado no Estatuto do 

Magistério Municipal (Lei Nº 5895) de que “O profissional de magistério deverá 

aperfeiçoar-se através de cursos ou estágios de especialização, aperfeiçoamento e 

atualização”, mostra-se como um direito ainda questionado pelos próprios professores, 

que parece não estarem convencidos dessa necessidade, como relata o Diário de Campo. 

Na sala dos professores, na hora do recreio, uma professora 
comenta: como é que a Regional coloca curso no sábado, se tem dia 
letivo?  Uma outra professora retruca e diz que é direito do professor 
participar de capacitações. 

Percebemos que a formação docente é um direito que precisa ser reconhecido 

por todos e que deve ser incentivado, sobretudo a formação em avaliação, pois isso pode 

implicar diminuição dos índices de evasão e reprovação e elevação do aprendizado.  

Franco (2001, p. 47) adverte que a reprovação traz repercussões negativas para o 

sistema (desperdício de recursos e congestionamento do sistema) e para o aluno 

(autoconceito negativo).  A elevação do aprendizado é uma prioridade para os que 

compreendem o que é avaliar e isso passa pelos saberes docentes. 

 

4. Os saberes sobre avaliação, socializados e construídos na rotina da 

escola municipal 

Em meados do século XX a avaliação tinha significado menos abrangente que 

enfocava o aluno e o seu rendimento, hoje, se estende a projetos, instituições, práticas 

etc (VIANNA, 2000).  Essa concepção na escola municipal não se aparenta na rotina 

pedagógica, uma vez que as ações educativas não passam pelo crivo da avaliação. 

Com relação à avaliação de aprendizagem, a compreensão sinaliza para a lógica 

classificatória, em que a avaliação se confunde com momentos de prova. 
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Na hora do lanche, percebemos, pregado em um flanelógrafo do 
pátio, o calendário das provas bimestrais.  Nos dias 17, 18, 19, 20 e 
24/04 serão as provas, nos dias 25, 26, 27, 28/04 será a recuperação 
paralela e nos dias 2, 3,  4 e 5/05 será a 2ª chamada da recuperação 
paralela. 

Com o aviso, deduzimos que a recuperação paralela é uma segunda chance para 

o aluno recuperar a nota e que a avaliação é compreendida como momentos pontuais de 

prova e não como um acompanhamento.  A preocupação com a nota não efetiva a 

aprendizagem e o calendário, com dias seguidos das atividades, não dá espaço para que 

ocorram novas aprendizagens.   

Os saberes construídos e socializados se resumem ao caráter burocrático de 

contagem de pontos e lançamento de notas no diário de classe.  Nesse meio, os 

momentos de estudo e reflexão ficam no campo das intenções, escritas em documentos 

como o Projeto Político-Pedagógico.   

Um recorte do Diário de Campo mostra como os saberes sobre avaliação são 

elaborados na escola municipal. 

Numa sala de aula, com cadeiras pesadas e enfileiradas encontra-se 
o corpo docente, a supervisora e a secretária escolar quando a 
diretora chega à porta e diz: Precisa de mim pra alguma coisa?  A 
supervisora responde: Claro diretora!  Da porta da sala, a diretora 
fala sobre a pauta da reunião que é sobre dias de estudo, 
preenchimento do diário de classe e dias letivos.  A diretora ao falar 
sobre dia letivo enfatiza a idéia de controle que a SER VI 
transparece, ligando para confirmar se estão acontecendo certas 
atividades, para confirmar horário de funcionamento, etc.   A 
diretora conclui sua fala e se ausenta.  Depois disso, a supervisora 
assume a reunião e fala sobre o preenchimento do Diário de Classe, 
no tocante ao registro dos resultados da avaliação.  Manuseia um 
Diário de Classe e tenta explicar aos professores como preenchê-lo 
adequadamente.  Os professores que fazem relatório reclamam do 
espaço pequeno.  A supervisora adverte que para os professores de 
2ª à 5ª só usam o espaço do relatório se quiser, diz que não tem 
problema se usar, mas não é obrigado.  Diz que os professores de 
educação física, que agora são os professores de recreação, vão ter 
que avaliar e lançar nota, ponto.  (Diário de Campo) 

Na reunião citada, os professores levantam questionamentos acerca de prova, 

reprovação, recuperação, critérios de avaliação e elaboração de relatório escrito.  A 

supervisora esclarece: 

Você vai fazer uma prova, você pode fazer pesquisa, trabalho, sei lá! 
Aí o desempenho, diagnóstico participativo, socialização, 
assiduidade, participação, você avalia.  Convencionou-se aqui na 
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escola: (fala e escreve no quadro sem dar muitas explicações) 
diagnóstico, trabalho, avaliação escolar (refere-se à prova). Nesse 
trecho a supervisora tenta dizer para os professores os critérios de 
avaliação. 

A supervisora fala ainda sobre recuperação paralela e final.  
Comenta que a final tem que ser pelo menos 10 dias.  Uma 
professora pergunta: com meus alunos, né? Eu não faço mais 
negócio com ninguém (refere-se a um rodízio que fizeram no ano 
passado e que ela não foi bem sucedida).  Os professores falam sobre 
média (a Sistemática de avaliação do Município não sugere média), 
a secretária intervém e diz: Se um aluno fica em recuperação, é a 
nota da recuperação que vale.  Ao terminar sua fala se retira. 

Uma professora fala sobre reprovação.  A supervisora diz: -Não 
existe essa palavra, existe a recuperação dos alunos." - Até quando? 
(questiona a professora ).  - Você até pode reprovar um aluno, 
algumas mães podem concordar, outras não.  E aí, a mãe tem todo o 
direito de pedir recuperação para o filho dela, de pelo menos dez 
dias.  -Entendi tudo! (diz a professora com ar de ironia). 

O recorte do Diário de Campo mostrado anteriormente demonstra a pouca 

compreensão acerca da temática, bem como a falta de sistematização na avaliação, que 

parece situar-se na rotina pedagógica como uma prática individual. 

Nas reuniões a que assistimos, quer tenham sido aos sábados, final da aula ou 

horário do recreio, pudemos considerar que apenas essa que acabamos de citar fez 

referência à avaliação, diríamos, aos resultados da avaliação, pois se tratou do aspecto 

burocrático de como preencher o diário de classe, lançar notas, como deveria ser feita a 

recuperação paralela etc. São nessas circunstâncias que os saberes docentes sobre 

avaliação se desenham na escola municipal. 

5. Rotina pedagógica na 1ª série 

 Até aqui, descrevemos e interpretamos a rotina na escola municipal, mostrando o 

tratamento dado à avaliação e os saberes docentes sobre a temática, construídos no 

senso comum. Tudo isso na intenção de responder às questões da pesquisa e situar a 

prática docente no contexto em que está inserida.  A partir de agora, trataremos da 

rotina na 1ª série, que é o lócus da pesquisa. 

A sala de aula da 1ª série é pequena e pouco ventilada, mas há ventiladores de 

teto.  São utilizadas mesas e cadeiras infantis, dispostas em duas fileiras de três mesas 

juntas em cada lado, formando uma perpendicular com o quadro-branco. Em cada mesa, 

ficam em torno de quatro a seis crianças, que espontaneamente têm o seu lugar fixo e, 

embora agrupadas, as atividades são predominantemente individuais. A turma é 
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oficialmente composta de dezoito crianças, em que duas nunca freqüentaram, duas 

freqüentaram apenas as duas primeiras semanas de aula e duas foram transferidas, 

totalizando assim doze crianças oficialmente registradas no diário da 1ª série. Porém 

existem três crianças da 2ª série que estudam na 1ª, conforme acordo firmado entre as 

duas professoras, por acreditarem que as crianças não acompanhariam a série em que 

estavam devidamente matriculadas, totalizando na realidade 15 crianças.  A idade das 

crianças da 1ª série é bastante diversificada, existem crianças de cinco a oito anos.  

Notamos na rotina da 1ª série que as crianças faltam muito, a freqüência diária 

varia bastante, existiram dias em que a freqüência era de oito crianças, dias em que era 

trinta e uma crianças (quando a professora da 2ª série faltava e as crianças se juntavam 

à 1ª série), mas também houve dias em que apenas um aluno freqüentou a escola.  É 

válido realçar que conforme as Diretrizes para a Educação Básica da Rede Pública – 

2006, o número máximo de crianças permitido na 1ª série é vinte e cinco. 

A rotina na 1ª série pouco se diferencia da rotina das demais séries.  A rotina 

diária se constitui de entrada na escola, acomodação na sala de aula (de 7:00 às 7:30, as 

crianças ficam às mesas, conversando e brincando livremente sem brinquedos), canto de 

músicas rotineiras, oração, calendário, escrita do cabeçalho no caderno, atividade 

escrita, lanche, recreio, descanso (às vezes com música instrumental), atividade escrita e 

espera do horário para ir embora.   Podemos dizer que o que diferencia a rotina da 1ª 

série das demais é o ritual diário de cantar, fazer oração e calendário diariamente. 

Iniciam a manhã cantando músicas rotineiras e fazendo a oração.  Fazem sempre 

a mesma oração.  Geralmente cantam três a quatro músicas a cada dia, dificilmente têm 

algo novo no repertório composto de mais ou menos dez canções.  As letras das musicas 

enfatizam o acolhimento, o bom-dia; reverenciam o poder de Deus e envolvem os 

números.  

Ao terminar de cantar e fazer oração, a professora se dirige a um calendário 

pregado na parede para juntamente com as crianças completá-lo, nele tem dia do mês, 

dia da semana, mês, ano, número de meninas e número de meninos.  A professora diz, 

por exemplo: “Ontem foi dia 2, que dia é hoje? Ontem foi 4ª feira, hoje é? O mês 

passado foi março, esse mês é? Com que letra começa Abril? Em que ano nós estamos? 

Quantas meninas têm hoje? E quantos  meninos? Comigo, quantas pessoas têm aqui?”   
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O próximo passo da rotina é escrever o cabeçalho no caderno, que contém nome 

da escola, nome do aluno, data e nome da professora.  A docente diz: “Vamos fazer o 

nosso cabeçalho?” E escreve no quadro-branco, em letra de fôrma24 para que os alunos 

copiem no caderno, com o mesmo tipo de letra.  De acordo com o Referencial 

Curricular Nacional (vol. 3, p. 148) “inicialmente, é mais fácil a criança imitar esse tipo 

de letra”, porém, acreditamos que o contato progressivo da criança com vários tipos de 

letras é fundamental; visto que livros, revistas e letreiros, em sua maioria, apresentam-se 

em letra script.  O contato que os alunos da 1ª série têm com outros tipos de letras é nos 

livros didáticos, revistas e algumas atividades mimeografadas/fotocopiadas, esse contato 

se dá apenas no campo visual, pois a escrita deles é sempre em letra de fôrma.  As 

crianças copiam do quadro todos os dados citados anteriormente, contudo na escrita do 

seu nome, algumas crianças já escrevem sozinhas, outras buscam ajuda em um quadro 

de pregas que contém o nome completo de todas as crianças. Enquanto as crianças 

copiam o cabeçalho, geralmente a professora sai da sala para ir providenciar fotocópia 

da atividade seguinte ou faz o plano de aula. 

Como um ritual, o passo seguinte é fazer atividade escrita no livro ou atividade 

fotocopiada, que é mais freqüente do que a do livro.  Nesse momento, o porteiro chega à 

porta e, em tom alto, diz que está na hora de lanchar.  Ao terminar o lanche, em alguns 

minutos inicia-se o recreio. 

Retornando do recreio, geralmente (no final do semestre, a professora não 

realizou essa atividade) a professora apaga a luz, pede para os alunos encostarem a 

cabeça na mesa, fechar os olhos e descansarem, ouvindo música instrumental.  Nessas 

ocasiões, algumas crianças fazem o solicitado, mas outras conversam e brincam. 

Algumas vezes a professora reclama. “Todo dia a gente faz isso, será que todo dia eu 

preciso falar a mesma coisa?” Cabe salientar que “o adulto não pode transmitir à criança 

o seu modo de pensar.  Ele apenas lhe apresenta o significado, acabado de uma palavra, 

ao redor da qual a criança forma um complexo” (VIGOTSKY, 1993, p. 58).   

Ouvindo música instrumental, a professora senta-se e observa os alunos, todavia 

percebemos que a observação tem a intenção de controlar o comportamento deles, no 

atendimento à solicitação da professora (permanecer sentado, sem conversar, de olhos 

fechados, ouvindo a música).  Em nenhuma ocasião comentou-se sobre os sentimentos 

das crianças com relação à vivência da atividade, o valor do descanso para o corpo etc. 
                                                
24 A professora esclarece que usa a letra de fôrma durante todo o ano. 
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Vale ressaltar que o aparelho de som é da professora, ela traz de casa sempre que vai 

utilizar.  Inicialmente trazia todos os dias, com o decorrer dos meses, passou a trazer 

com menor freqüência. Apesar de a escola ter aparelhos de som, a professora traz o seu 

porque, segundo ela, os aparelhos da escola emitem som baixo.   

Depois do descanso, as crianças iniciam uma nova atividade escrita, geralmente 

é de Português ou Matemática.  Para finalizar a manhã, a professora passa a tarefa de 

casa no livro e todos ficam aguardando que dê o horário para fazerem a fila e a 

professora levá-los até o portão. 

Essa é a rotina diária da 1ª série; que se manteve na maioria dos dias assim, 

seguindo a mesma ordem das atividades.  Observamos que se a professora esquecesse 

de fazer alguma atividade na seqüência, ela mesma dizia: “Esquecemos de fazer a nossa 

oração! Vamos fazer para não perder o costume?”  

Salientamos que em alguns dias a rotina se modifica, sendo implementadas 

atividades com jogos, brinquedos, massa de modelar, contação de história e escovação 

que geralmente acontecem na sala de aula.  Além disso, acontecem atividades de 

recreação e informática que se realizam no auditório e no laboratório, respectivamente.  

Contudo, todas essas atividades diferenciadas acontecem sem muita regularidade 

(semanal, quinzenal, mensal ou semestral), assim como as atividades no pátio25.  

 

6. Descobertas na rotina pedagógica 

A rotina é o lugar ideal para entender a prática avaliativa do professor, pois se 

representa espaço de ação e produção de saberes docentes. Nesse meio, identificamos o 

tratamento dado à avaliação na escola municipal, pela observação de espaços, materiais 

e atividades desenvolvidas, bem como o saber docente construído no dia-a-dia. 

Agora pretendemos apreciar o currículo percebido na rotina, uma vez que essa 

compreensão é indispensável para desvendar as múltiplas faces do objeto em estudo.  

 
 

 

 

                                                
25 As atividades no pátio constituem-se momentos comuns a todas as séries que acontecem ao final de 
cada semestre.  Nessas ocasiões realizam-se brincadeiras e apresentações (competições, festa junina etc). 
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CAPÍTULO 4 

O CURRÍCULO E A PRÁTICA AVALIATIVA DOCENTE 

Este capítulo dedica-se a analisar o currículo que gera a prática avaliativa da 

professora, enfatizando como a avaliação acontece no dia-a-dia.  Pretendemos, então, 

responder às seguintes questões: Quais as particularidades da avaliação na 1ª série?  

Qual é o lugar da avaliação no currículo escolar?  Como é realizada a avaliação na 1ª 

série?   

As observações realizadas na rotina pedagógica nos forneceram subsídios 

necessários à elaboração deste capítulo.  Desse modo, nos referimos a ações, atitudes, 

reações, procedimentos e interações entre professor e aluno, no sentido de compreender 

a prática avaliativa docente. 

A fundamentação para responder às questões citadas busca contribuições nos 

estudos de Condemarín e Medina (2005), Coll (1996), Doll (1997), Ferreiro (1995), 

Esteban (2001), Magalhães (2005), Moreira (1997), Perrenoud (1999), Silva (2000 e 

2001), Vigotsky (1993; 1994), Brasil (1998) e Prefeitura Municipal de Fortaleza (2004). 

Inicialmente, procuramos nos aproximar do currículo para posteriormente 

situarmos a avaliação de aprendizagem. A avaliação exerce papel considerável no 

processo educativo. Nessa perspectiva, o currículo não pode centrar-se apenas no 

ensino, pois, pela avaliação, é possível fazer a interligação entre os processos do ensino 

e da aprendizagem.   

A avaliação curricular 

O trabalho que ora desenvolvemos vislumbra se aproximar da compreensão da 

prática avaliativa docente. Em vista disso, torna-se necessário realizar um estudo acerca 

do currículo, visto que currículo e avaliação estão intrinsecamente relacionados.  

A avaliação curricular pode abranger o currículo como um todo ou aspectos 

dele. Assim, optamos por privilegiar a aprendizagem, que é um dos aspectos do 

desenvolvimento curricular. 

Saul (1998, p. 61) propõe a avaliação emancipatória na análise do currículo, que 

“caracteriza-se como um processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, 

visando transformá-la” (SAUL, 1998, p. 61).  
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De caráter emancipador, esse tipo de avaliação, valorizada nesta pesquisa, visa 

provocar a crítica da realidade, no intuito de libertar o sujeito de “condicionamentos 

determinantes” (SAUL, 1998, p. 64). 

Nesse sentido, consideramos a vertente crítica institucional e criação coletiva 

expressa por Saul (1998, p. 54-58).  A autora revela que essa vertente propõe três 

momentos para a avaliação curricular: expressão e descrição da realidade, crítica do 

material expresso e criação coletiva.  Apreciamos no desenvolvimento da avaliação a 

descrição e o questionamento do currículo.  Não realizamos a criação coletiva, por não 

fazer parte dos nossos objetivos e porque este estudo consiste em uma pesquisa de 

mestrado.  

Ao realizarmos a avaliação de um aspecto do currículo, que é a aprendizagem, 

consideramos ainda a abordagem normativo-naturalista. 

Este paradigma corresponde a uma forma idealista de perceber 
a realidade e a uma abordagem subjetivista, sendo neste 
contexto que se torna compreensível encarar a realidade como 
múltipla, divergente e intangível (NÒVOA, 1993, p. 39). 

A abordagem citada propõe adotar critérios de credibilidade da investigação, o 

que nos fez atentar para os seguintes critérios: valor da verdade (confiança na 

veracidade dos resultados da investigação), aplicabilidade (corresponde ao grau em que 

os resultados de uma investigação particular são aplicáveis a outros contextos ou a 

outros sujeitos), consistência (corresponde à medida em que os resultados refletem com 

precisão o objeto, o que implica que sejam repetíveis ou replicáveis com o mesmo 

objeto e no mesmo contexto) e neutralidade (corresponde ao grau em que os resultados 

são apenas função do objeto e das condições de investigação e não dos vieses, motivos, 

interesses e perspectivas do investigador) (GUBA, 1983; GUBA e LINCOLN, 1985a 

apud Nóvoa, 1993, p. 40-44). 

Nesse sentido, no capítulo que se inicia, descrevemos o currículo da 1ª série e 

criticamos pontos passíveis de mudanças, como, por exemplo, a elaboração 

individualizada do currículo, centralização nas disciplinas Linguagem e Conhecimento 

lógico-matemático, conhecimentos pouco aprofundados, desvalorização da interação, 

dos jogos, entre outros. 
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Currículo: uma compreensão teórica 

Os estudos de Silva (2001, p. 13),enfatizam que talvez mais importante do que 

definir o currículo seja compreender a que questões uma teoria do currículo ou um 

discurso curricular busca responder. O autor acrescenta ainda que o currículo não é local 

de transmissão de conhecimento concebido como mera revelação ou transcrição do 

“real”, (p. 64).  Dessa forma, envolve a construção de significados e valores culturais, é 

“um local, onde, activamente, se produzem e se criam significados sociais” (p. 56).  

Concebido assim, o currículo vai originar uma prática avaliativa ampla, que considera o 

processo e as peculiaridades dos sujeitos.  

Não podemos considerar o currículo como âmbito restrito ao saber disciplinar.  

Trata-se de um espaço em que acontecem processos, transformações e incorporação de 

valores. Nesse sentido precisa possibilitar aos alunos a oportunidade de discussão e 

questionamento e não somente oferecer situações em que se reafirma a formação de 

seres  submissos.  Doll. (1997, p. 24) nos adverte que “grande parte do nosso currículo 

até o momento nos treinou para sermos passivos recebedores de ‘verdades’ pré-

ordenadas, não ativos criadores de conhecimento”.  Portanto, o currículo não é lugar 

exclusivo de transmissão, de repetição como propõem os conteudistas (MOREIRA, 

1997).  

Na elaboração curricular, os docentes e especialistas precisam atentar para que 

seja um trabalho coletivo com a participação de alunos e professores.  Não se elabora 

currículo conseqüente de forma solitária, precisa-se de discussão em torno de que aluno 

se quer formar, do porquê da escolha dos conhecimentos.   Para Silva (2000. p. 15-16) a 

questão central na teoria curricular é o porquê.   Esse autor acrescenta que as teorias 

tradicionais se concentram em questões técnicas, de organização, que enfatizam o “o 

quê” e “como”, enquanto as teorias críticas e pós-críticas estão preocupadas com o 

“porquê”. 

As três perguntas são importantes e necessárias na elaboração do currículo e 

conseqüentemente no planejamento da avaliação de aprendizagem.  O “o quê” acaba 

por definir o tipo de cidadão que se quer formar.  Que ele saiba o quê? A que 

conhecimentos os aprendizes terão acesso?  Já o “como” determina a aprendizagem.  

Qual a melhor maneira para que eles construam o conhecimento?  Enquanto o “porquê” 

faz a reflexão sobre os dois questionamentos anteriores.  Por que se determinou a 
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validade de determinados saberes e não de outros?  Por que essa forma de 

ensinar/avaliar e não outra? Em consonância com o que enfatiza Silva (2000), 

observamos a amplitude do “porquê”, ele traz a reflexão, possibilita momentos de 

avaliação em torno dos conhecimentos, da sua validade.  Determinar conteúdos 

aleatórios e a avaliação destes sem pensar nas conseqüências que eles podem causar na 

vida das pessoas não faz sentido.  

O currículo abrangente não se limita a determinadas áreas do conhecimento, 

sobrepondo umas disciplinas às outras. Vigotsky (1994, p. 108) diz que: 

O aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade para pensar; 
é a aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre 
várias coisas.  O aprendizado não altera nossa capacidade global de 
focalizar a atenção; ao invés disso, no entanto, desenvolve várias 
capacidades de focalizar a atenção sobre várias coisas (p. 118). 

Em razão disso, o conhecimento global (diversas disciplinas) ajuda na aquisição 

do conhecimento local (disciplina específica) e vice-versa.  Reduzir o ensino a 

determinadas áreas é diminuir a amplitude do conhecimento, bem como as 

possibilidades da avaliação, porque as práticas de ensino interferem nas práticas 

avaliativas, uma é o reflexo da outra.  

Acreditamos ser necessário avançar rumo a um currículo elaborado 

coletivamente, que seja vivenciado em rotina dinâmica e diversificada, que possibilite 

amplo aprendizado aos educandos, respeitando suas peculiaridades e considerando todas 

as áreas do conhecimento.  

 

Situando o currículo da 1ª série 

Na busca de compreender as particularidades da avaliação, refletimos 

inicialmente sobre alguns aspectos presentes no currículo da 1ª série. 

É necessário salientar ter o currículo da 1ª série sido elaborado na solidão da 

professora, sem contribuições da supervisão escolar, de outros educadores (turma única) 

ou dos textos oficiais municipais.  A elaboração curricular, de acordo com a professora, 

teve como base os conhecimentos do currículo da outra escola municipal na qual 

leciona.   
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Podemos dizer que o Plano de Curso26 da 1ª série contempla Linguagem, 

Matemática, Ciências e Estudos Sociais, todavia, o currículo é centrado no Português e 

na Matemática, com freqüência inferior para a disciplina Matemática. Segundo o 

Referencial Curricular para a Educação Infantil (vol. 3), o currículo até a 1ª série do 

ensino fundamental deve-se desenvolver em torno das Artes Visuais, Música, Natureza 

e Sociedade, Movimento, Português e Matemática. 

No âmbito da 1ª série, a crença na hipótese de o Português e a Matemática serem 

mais importantes do que as demais disciplinas, significou resumir o currículo 

essencialmente à repetição de consoantes, vogais e números.   

Vigotsky (1993, p.88) em seus estudos conclui que: 

Todas as matérias escolares básicas atuam como uma disciplina 
formal, cada uma facilitando o aprendizado das outras; as funções 
psicológicas por elas estimuladas se desenvolvem ao longo de um 
processo complexo. 

O autor mencionado nos leva a crer que todas as disciplinas são importantes  e 

que o desenvolvimento da escrita, dos conceitos matemáticos, históricos, geográficos, 

entre outros, é resultado não da repetição ou das funções motoras, mas do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Na 1ª série, a cópia do quadro-branco é valorizada.  Mesmo em se tratando de 

crianças pequenas27, é enfatizada a questão de que é necessário que elas se acostumem a 

retirar do quadro o que a professora escreve.  Nessa perspectiva, a professora copia os 

exercícios do livro no quadro, para que as crianças acompanhem a resolução, que se 

realiza sempre da seguinte forma: a professora faz perguntas ao grupo, alguns alunos 

respondem, a professora copia imediatamente a resposta no quadro e solicita que todos 

copiem a resposta no caderno, no livro ou na tarefa fotocopiada.  Essa concepção se 

aproxima da idéia de que a aprendizagem acontece pelo hábito, pela repetição das ações 

e não por meio de processos psicológicos, conforme enfatiza Vigotsky (1994). 

Embora com pouca intensidade, o currículo da 1ª série valoriza a construção e 

utilização do jogo da memória (números de 0 a 9 e das vogais) e brincadeiras com 

                                                
26 Sistematização da proposta geral de trabalho do professor em uma dada disciplina, podendo ser anual 
ou semestral (Celso Vasconcelos. 1995. p. 136) 
27 Considerando crianças de 5 a 8 anos, visto que a turma da 1ª série era constituída de crianças dessa 
faixa etária, não apenas crianças de 6 anos. 
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massa de modelar.  Considera ainda a utilização do “Baú de jogos e brinquedos” 

(quebrados e incompletos) existente na sala de aula.  

Observamos que quando as crianças participam de situações de jogos e 

brinquedos, se envolvem profundamente e retratam semblantes felizes. Até as crianças 

mais caladas conversam, interagem e negociam. Porém, no contexto escolar brincadeira 

e aprendizagem parecem não se relacionar.  Kishimoto (1997, p. 25) ressalta que 

“quando brinca livremente e se satisfaz, a criança o demonstra por meio do sorriso.  

Esse processo traz inúmeros efeitos positivos aos aspectos corporal, moral e social da 

criança”, portanto, momento de diversas aprendizagens, talvez até mais significativas do 

que a “tarefa”.   

O jogo possibilita aprendizagens e aciona os mais diversos esquemas mentais.  

Aprender a jogar o jogo é necessário, entretanto, o mais importante são as inúmeras 

possibilidades de criação, aprendizagem e desenvolvimento que o jogo pode estimular, 

em parceria com os conhecimentos do currículo. Com a utilização de simples jogo da 

memória de animais, por exemplo, além de aprender a exercitar a memória, a esperar a 

vez de jogar, a criança também aprende a contar, a escrever nomes, pode aprender 

masculino e feminino ou sobre animais domésticos e selvagens, entre outros. Os jogos e 

brincadeiras devem ter objetivos educativos, “quando as situações lúdicas são 

intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular certos tipos de 

aprendizagem, surge a dimensão educativa” (KISHIMOTO, 1997, p. 36).   

Vigotsky (1994) nos diz que “é enorme a influência do brinquedo no 

desenvolvimento de uma criança” (p. 126) e que “é incorreto concebê-lo como uma 

atividade sem propósito” (p. 135).  O autor acrescenta ainda que “a criança desenvolve-

se essencialmente, através da atividade de brinquedo” (p. 135).   

Segundo Kishimoto (1997, p. 37), “o brincar de natureza livre, parece 

incompatibilizar-se com a busca de resultados”.  Daí, os jogos e brincadeiras deverem 

assumir as funções lúdica e educativa.  Na função lúdica o jogo ou brinquedo diverte, dá 

prazer ou desprazer; enquanto na função educativa, ele ensina e educa. 

Diante disso, o currículo da 1ª série deve ampliar essas experiências, no intuito 

de adentrar no mundo da criança e não fazê-la se acostumar a certos procedimentos que 

adiantam um processo que ainda não é aceito e compreendido por ela.  
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Sabemos que o currículo é espaço de questionamento, no entanto, o contexto 

escolar nos diz que o bom aluno é aquele que conversa pouco.  Em diversas situações, o 

ficar calado é realçado na rotina da 1ª série. 

Cabe salientar que “o crescimento intelectual da criança depende de seu domínio 

dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem” (VIGOTSKY, 1993. p. 44).  

Nesse sentido, a interação e a linguagem são necessidades humanas, é mediante esses 

processos que as crianças negociam, fazem trocas, resolvem conflitos, fazem 

descobertas e aprendem. 

A fala da criança é tão importante quanto à ação para atingir um 
objetivo.  As crianças não ficam simplesmente falando o que elas 
estão fazendo; sua fala e ação fazem parte de uma mesma função 
psicológica complexa, dirigida para a solução do problema em 
questão. (VIGOTSKY, 1994, p. 34) 

Quanto mais complexa a ação exigida pela situação e menos direta a 
solução, maior a importância que a fala adquire na operação como 
um todo.  Às vezes a fala adquire uma importância vital que, se não 
for permitido seu uso, as crianças pequenas não são capazes de 
resolver a situação.  (VIGOTSKY, 1994, p. 34) 

 

As particularidades da avaliação no currículo 
O currículo da 1ª série apresenta aspectos que para nós constituem-se 

particularidades da avaliação, são eles: currículo elaborado distante da coletividade, 

centrado no Português e na Matemática, que enfatiza a cópia do quadro, desvaloriza 

jogos, interação e incentivo à fala.  

Tudo isso implica avaliação irrefletida, restrita a determinadas áreas do 

conhecimento, que se realiza em uma concepção que a aprendizagem acontece pelo 

hábito e não por meio dos processos psicológicos, distante da diversidade de 

instrumentos, bem como da observação.  

A interação é fator relevante para a aprendizagem e propicia riqueza nas 

observações, assim como os jogos e brinquedos são poderosos instrumentos de 

avaliação.  Podemos dizer que eles não apenas divertem, mas também proporcionam 

aprendizagens diversas e fazem expressar as ansiedades, os medos e sentimentos 

diversos.  
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O ensino das áreas do conhecimento: Linguagem e conhecimento 

lógico-matemático 

Na tentativa de saber qual o lugar da avaliação no currículo, fazemos a seguir 

sua descrição e interpretação.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(Brasil. 1998. vol. 3), o currículo no âmbito da Linguagem contempla situações que 

desenvolvem  a oralidade, a leitura e a escrita.  Sabemos que “a construção da 

linguagem oral não é linear e ocorre em um processo de aproximações sucessivas com a 

fala do outro” (p. 126). Sabemos ainda que o desenvolvimento da linguagem escrita 

“está intrinsecamente associada ao contato com textos diversos, para que as crianças 

possam construir sua capacidade de ler, e às práticas de escrita, para que possam 

desenvolver a capacidade de escrever autonomamente” (p. 128). Nessa visão, o 

desenvolvimento da Linguagem ocorre nas interações com pessoas e com o mundo 

letrado, em conexão com o pensamento. 

Ler não é apenas decodificar palavras e escrever não é apenas codificar.  Nos 

últimos anos, essas concepções têm-se ampliado e novo conceito tem sido criado em 

torno da alfabetização, o conceito de letramento, que segundo Soares (1998), é “a 

condição de quem se apropriou da leitura e da escrita, incorporando as práticas sociais 

que as demandam”. Nesse sentido, pensamos a alfabetização, hoje, numa perspectiva de 

letramento, oferecendo ambientes letrados, a partir de situações de leituras e produções 

dos alunos, enfatizando práticas reais de leitura e produção de textos diversificados, 

mesmo quando as crianças não dominam ainda o sistema de escrita alfabética.  Faz-se 

necessário que as crianças possam compreender o texto e desmontar as palavras 

(manipular/montar/desmontar), observando quantidade de letras, de palavras, tamanho 

das palavras, ordem das letras das palavras, letras que se repetem, “pedaços” de palavras 

iguais e diferentes etc. 

As tentativas de leitura na 1ª série se dão em torno da junção de vogais e 

consoantes.  Primeiramente a professora incentivou a elaboração do mural das vogais e 

das consoantes e depois apresentou  para as crianças estratégia de leitura, com ênfase 

nas “famílias”: 

No âmbito da sala da 1ª série o trabalho com letras isoladas se sobrepõe ao 

desenvolvimento da linguagem a partir de textos.  A revisão em voz alta pelos alunos, 
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das vogais e consoantes, obedecendo à ordem alfabética, marca esse cenário de 

alfabetização. A de abelha, E de elefante, I de índio, O de Ovelha, U de urso, B de bola, 

C de coelho, D de dinossauro, F de foca, G de gato, e assim sucessivamente. 

O convite para fazer a revisão do alfabeto por meio de um cartaz pregado na 

parede é prioridade diária que torna o currículo centrado no reconhecimento da 

seqüência das letras e na formação de palavras isoladas de textos. 

Nas atividades do livro, ou mimeografadas, observamos que as hipóteses de 

escrita das crianças não se constituem objeto de estudo, mas cópia do quadro.  A escrita 

é um processo que vai além do ato de desenhar letras, como enfatiza Vigotsky (1994,  p. 

139): 

Ensina-se às crianças a desenhar letras e construir palavras com elas, 
mas não se ensina a linguagem escrita.  Enfatiza-se a forma mecânica 
de ler o que está escrito que acaba-se obscurecendo a linguagem 
escrita como tal. 

Pelas tentativas, as crianças podem construir a escrita e esse espaço de tempo dá 

oportunidade ao professor para analisar, mediante as observações, em que nível de 

escrita se encontra cada criança, no intuito de ajudá-la a progredir. A escrita, segundo 

Ferreiro (1995), passa por várias fases: fase do rabisco (garatujas), pré-silábico (a 

criança percebe que escrever não é desenhar), silábico (a criança escreve letras que 

representam sílabas, por exemplo, escreve a palavra boneca assim: AOP sem valor 

sonoro ou BNC com valor sonoro), silábico-alfabético (a criança ora escreve a sílaba 

completa, ora uma letra representando a sílaba, como, por exemplo, escreve a palavra 

elefante assim: ELFANTE) e alfabético (a criança atinge a compreensão do sistema de 

representação da linguagem escrita).   

A leitura e a escrita são processos diferentes, embora indissociáveis.  É 

conveniente lembrar que: 

As atividades de interpretação e de produção de escrita começam 
antes da escolarização, como parte da atividade própria da idade pré-
escolar; a aprendizagem se insere (embora não se separe dele) em um 
sistema de concepções previamente elaboradas, e não pode ser 
reduzido a um conjunto de técnicas perceptivo-motoras (FERREIRO. 
1995,  p. 43).  

Desse modo, a escrita é uma construção que requer a ativação do pensamento, 

não consiste em desenhar letras.  Para desenvolver o processo de escrita, a criança 
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precisa pensar, ter contato com o mundo letrado e não memorizar ou “treinar” para 

reproduzir. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(Brasil, 1998. vol. 3. p. 138-139) a linguagem oral deve incentivar momentos para 

conversar, comunicar, expressar desejos, opiniões, idéias, preferências, sentimentos e 

relatar vivências.  O Referencial Curricular coloca a “roda de conversa” como um 

momento privilegiado de diálogo e intercâmbio de idéias, que é planejado e vivenciado.   

Não observamos a presença da roda de conversa na 1ª série.  O incentivo à oralidade 

geralmente se dá no momento da resolução das atividades, compreensão de texto ou 

interpretação de figuras.  

O incentivo à oralidade na 1ª série se dá por meio de conversas informais e ainda 

no contar e recontar histórias.  Durante o semestre em que estivemos diariamente 

realizando a pesquisa, apenas três histórias foram contadas.  Essa atividade é enfatizada 

no Referencial Curricular para a Educação Infantil, pois valoriza o mundo do faz-de-

conta, tão indispensável à criança.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasil, 1998. vol. 3. 

p. 207) menciona que “as crianças, desde o nascimento, estão imersas em um universo 

do qual os conhecimentos matemáticos são parte integrante”.  São inúmeras as situações 

em que se envolvem com conceitos matemáticos, ao jogar figurinhas, marcar pontos de 

um jogo, contar dinheiro, repartir bombons com os colegas ou até mesmo mostrar os 

dedos como forma de representar sua idade. 

O documento citado nos alerta sobre uma idéia que vem sendo disseminada nas 

escolas brasileiras, que é motivo de questionamento e que faz parte de muitas práticas 

docentes.  “Há uma idéia corrente de que as crianças aprendem não só a Matemática, 

mas todos os outros conteúdos, por repetição e memorização, por meio de uma 

seqüência linear de conteúdos encadeados do mais fácil para o mais difícil” (p. 209). 

Diante dessa crença, propõe-se para a criança a repetição dos numerais isolados, 

obedecendo à ordem; cobrir números pontilhados, escrever repetidas vezes a sucessão 

numérica ou o mesmo número, etc. 

No âmbito da 1ª série percebemos a presença dessa concepção.  A repetição dos 

números se dá na rotina pedagógica e a compreensão de alguns conceitos matemáticos é 

incentivada de relance na hora de fazer o calendário diariamente.  Diante disso, as 
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experiências matemáticas das crianças da 1ª série precisam ser ampliadas para que 

possam “fazer descobertas, tecer relações, organizar o pensamento, o raciocínio lógico, 

situar-se e localizar-se espacialmente” (Brasil, 1998, p. 213), ampliando as experiências 

e possibilitando um conhecimento mais significativo. 

O ensino de Natureza e Sociedade, Artes Visuais, Música e Movimento 

Como mencionamos anteriormente, o currículo da 1ª série é centrado na 

Linguagem e no Conhecimento lógico-matemático, com ênfase maior para a 

Linguagem. Contudo, não desconsidera totalmente os outros conhecimentos, que são 

focados na rotina pedagógica com menor intensidade, em momentos pontuais. 

A disciplina Natureza e Sociedade é trabalhada nas datas comemorativas.  

Nessas ocasiões as crianças fazem pintura de desenhos (coelhos, bandeira etc.), são 

pintadas e fazem comemorações. 

O Referencial Curricular para a Educação Infantil (Brasil, 1998, vol. 3, p. 165) 

indica que os conhecimentos pertinentes às Ciências Humanas e Naturais, na maioria 

das instituições, estão relacionados ao desenvolvimento motor, de hábitos, atitudes ou 

procedimentos, explica ainda que algumas práticas valorizam atividades com festas do 

calendário nacional: o Dia do Soldado, das Mães, do Índio, etc. Todavia o documento 

adverte que: 

Apesar de certas ocasiões comemorativas propiciarem aberturas para 
propostas criativas de trabalho, muitas vezes os temas não ganham 
profundidade e nem o cuidado necessário; acabando por difundir 
estereótipos culturais e favorecendo pouco a construção de 
conhecimentos sobre a diversidade de realidades sociais, culturais, 
geográficas e históricas. 

Observamos na utilização das Artes Visuais, no currículo da 1ª série, a presença 

de pinturas com lápis de cor, desenho de histórias, modelagem com massinha e dança28. 

É comum, depois das atividades fotocopiadas, as crianças serem incentivadas a 

desenhar e pintar atrás da folha.  Os desenhos são arquivados, entregues ao aluno ou 

pregados na parede.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasil, 1998, vol. 3. 

p. 85) diz que as Artes Visuais “expressam, comunicam e atribuem sentidos a 

sensações, sentimentos, pensamentos e realidade”.  Com rabiscos e desenhos no chão, 

                                                
28 Festa junina. 
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na areia, ao pintar objetos ou até o próprio corpo, a criança utiliza as Artes Visuais.  É 

uma forma de linguagem, assim como a música.  Porém, o documento nos lembra que 

tem sido comum a utilização equivocada da arte como entretenimento. 

A arte não pode ser compreendida como mero passatempo. As atividades de 

desenho, pintura, recorte, colagem, modelagem etc. necessitam ter objetivos 

educacionais claros, distantes da idéia de apenas consumir o tempo da criança, 

divertindo-a. 

O contato com a expressão musical desde os primeiros anos de vida é 

importante, ouvir música, brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos etc. despertam o 

gosto pela atividade musical, além disso, a música pode fazer a integração do trabalho 

musical com outras áreas do conhecimento, não se devendo esquecer das questões 

especificamente musicais (Brasil, 1998, vol. 3. p. 48-49). 

Assim, a música ajuda a desenvolver a escuta, a fala, o ritmo, o movimento, a 

reflexão, a percepção e ajuda a expressar sentimentos, opiniões e desejos.  Contudo, faz-

se necessário que a criança participe de momentos de improvisação, criação e recriação 

de músicas.  Torna-se importante, de acordo com o Referencial Curricular para a 

Educação Infantil, o envolvimento das crianças com instrumentos musicais.  É 

importante ainda a diversidade no repertório (diversos gêneros, estilos, épocas e 

culturas). 

Na 1ª série, um repertório pequeno de músicas infantis que salientam o bom-dia 

o amor de Deus, os números, é cantado na rotina, em torno de três a quatro músicas ao 

iniciar o dia, sempre sentados em cadeiras, com a mesma disposição das mesas (duas 

fileiras paralelas de mesas infantis formando uma perpendicular com o quadro-branco).  

Além disso, geralmente ouvem música instrumental, depois do recreio, para descansar.  

Não observamos no currículo da 1ª série a utilização de instrumentos musicais, 

momentos para criação e recriação de músicas, atividades que usassem a música com 

objetivos educacionais claros, que envolvessem as diversas áreas do conhecimento, que 

não fosse no repertório das músicas cantadas no início das manhãs. Tampouco 

observamos a preocupação com questões específicas da música (classificação de sons, 

partitura etc.).  

Na área do conhecimento Movimento os alunos ensaiam para fazer apresentação 

no final do semestre e participam de brincadeiras. 



 82 

Vale ressaltar que além da Linguagem, Conhecimento lógico-matemático, 

Natureza e Sociedade, Artes Visuais, Música e Movimento, as crianças da 1ª série 

participam de atividades de informática, que se restringem à digitação de números, 

letras e desenhos no Paint. O ditado faz parte desse cenário. 

O lugar da avaliação no currículo  

É viável que o currículo possibilite a diversidade de materiais, metodologias e 

instrumentos para ensinar, “sugere-se que sejam apresentadas atividades variadas que 

trabalhem uma mesma informação de diversas formas” (Brasil, 1998, vol.3. p. 98), no 

intuito de que se possa pela avaliação identificar deficiências e operacionalizar 

intervenções para que a aprendizagem se efetive. 

A diversidade das estratégias para ensinar significa o aumento na diversidade de 

instrumentos para avaliar a aprendizagem.  Na condução da avaliação o educador deve 

considerar a diversidade de instrumentos e momentos de avaliação.  Um mesmo 

conhecimento deve ser avaliado a partir de perspectivas diversas, a fim de superar a 

lógica da classificação e se aproximar da lógica da aprendizagem. 

As atividades com jogos e brinquedos, na educação das crianças pequenas, 

fazem avançar no ensino e na avaliação, pois eles se constituem metodologia de ensino 

e instrumentos de avaliação imprescindíveis.  Faz-se necessário não apenas jogos e 

brinquedos livres, mas com objetivos educativos e critérios de avaliação. 

Todavia, na 1ª série, quando as crianças brincam a professora não deixa 

transparecer a valorização da avaliação.  As nossas observações levam-nos a perceber 

um clima propício à avaliação que não é explorado satisfatoriamente, pois não prioriza 

observações e conseqüentemente as intervenções realizadas são de cunho controlador, 

propondo que as crianças permaneçam sentadas, falem baixo ou guardem os jogos e 

brinquedos ao terminar a atividade. 

Geralmente, a professora circula pouco pela sala, se mantém, com freqüência, 

realizando explicações no quadro-branco ou sentada à mesa fazendo anotações no 

Diário de Classe ou no caderno de planejamento.  Isso mostra que o currículo está preso 

ao ato de ensinar e precisa considerar com maior intensidade o ato de avaliar.  Apenas 

ensinar não é suficiente, a avaliação tem papel definitivo na aprendizagem.  Ao circular 

pela sala para observar as atividades das crianças, o professor percebe quem terminou, 
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quem não conseguiu e o que precisa para conseguir.  Assim diminuem os riscos de 

algumas crianças não acompanharem a atividade. 

Precisamos superar a idéia equivocada de que a aprendizagem acontece por meio 

do ensino, nem sempre quando temos a intenção de ensinar as pessoas aprendem.  É a 

avaliação que pode possibilitar a identificação das aprendizagens que já foram 

conquistadas (zona de desenvolvimento real) e das aprendizagens que ainda precisam 

ser adquiridas (zona de desenvolvimento potencial), para que, depois do diagnóstico, se 

apliquem  intervenções pedagógicas de superação.  

Privilegiando o Português e a Matemática, o currículo da 1ª série considera uma 

avaliação que tende a valorizar mais essas disciplinas, baseada em intervenções orais 

momentâneas e em atividades escritas.  

Em um clima de observações e intervenções reduzidas, principalmente nas 

disciplinas Movimento, Artes Visuais, Música, Natureza e Sociedade e atividades com 

jogos e brinquedos, a prática avaliativa se desenha em que raramente abre-se espaço 

para que os alunos tentem fazer os exercícios sozinhos, pois esse procedimento logo é 

realizado pela professora no quadro.  Essa metodologia traz prejuízos para a avaliação, 

pois os alunos não se lançam aos desafios e o professor não dispõe de tempo para 

observar e propor encaminhamentos adequados.  As respostas prontas e imediatas 

impedem que a criança busque a saída para a resolução de problemas, além disso, 

restringem as observações e intervenções.  Como salienta Vigotsky (1994), é importante 

a presença do adulto na educação das crianças, todavia, para incentivar um processo de 

descobertas. 

No Movimento, a avaliação visa, sobretudo, preparar as crianças para uma 

apresentação ao final do semestre, chegando a dar nota aos meninos e meninas no 

término do ensaio. 

Nas Artes Visuais, as atividades parecem não ter objetivos educativos claros e 

intenção avaliativa, visto que quando as crianças desenham ou manuseiam massa de 

modelar não são observadas.  Nesses momentos, temos a impressão de que os desenhos 

são incentivados sem objetivos educativos, mas para consumir o tempo da criança, pois 

não são avaliados. 

Na Música, visualizamos apenas a repetição de letras de músicas e gestos 

diários, sem a presença aparente da avaliação. 
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Os conhecimentos de Natureza e Sociedade se desenvolvem em meio às 

festividades das datas comemorativas, sem deixar transparecer intenção avaliativa. 

Pelo exposto, acreditamos que nas disciplinas citadas a prática avaliativa não se 

efetiva, ou quando se efetiva, como no Movimento, deixa transparecer a idéia de querer 

dar méritos aos que sabem (dançar), embora realizando intervenções de como as 

crianças podem melhorar para fazer uma boa apresentação no pátio (realizar os passos 

na ordem, abrir mais o círculo, manter espaço de uma criança para outra, etc.). 

No Português, a avaliação se preocupa em reconhecer letras do alfabeto, ler 

palavras e escrever o nome, localizar letras em palavras e palavras em textos.  A 

avaliação se desenha em meio a perguntas informais diárias, para que as crianças 

possam responder. 

Nas ocasiões de avaliação da leitura, geralmente a professora convida os alunos 

a virem à mesa em que se encontra, a fim de realizar leitura. Percebemos crianças 

cabisbaixas repetindo em baixo tom, o que a professora lê e aponta, e crianças que lêem 

sozinhas, embora com dificuldade.   É fundamental que a criança descubra a leitura 

como algo prazeroso, desenvolvido no manuseio diário de livros, na escolha de leituras, 

de diferentes gêneros, como contos, poemas, notícias de jornal, informativos, parlendas, 

trava-línguas, etc.  O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasil, 

1998, vol. 3. p. 140) indica que esse procedimento deve ser valorizado, mesmo que as 

crianças não leiam, de forma convencional. 

Condemarín (2005. p. 50) sugerem que para avaliar a leitura, faz-se necessário 

valorizar os conhecimentos prévios dos alunos, pois a falta de conhecimentos  sobre 

determinado assunto ou o conhecimento errôneo é determinante na compreensão do 

texto. As autoras incentivam nesse processo a realização de perguntas prévias e 

formulação de hipóteses. 

Diante da situação, nos reportamos ao que dizem Condemarín (2005, p. 41). 

As avaliações tradicionais da expressão oral das crianças têm-se 
concentrado majoritariamente na análise da linguagem em termos do 
número de palavras empregadas, da associação de objetos com as 
palavras que os denominam, da extensão das orações utilizadas ou de 
sua habilidade para enumerar, descrever ou interpretar uma imagem, 
geralmente descontextualizada. 

As autoras citadas explicitam que a expressão oral, em uma perspectiva de 

avaliação formativa, é avaliada por meio de situações espontâneas, como conversas 
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informais, perguntas e compreensão da fala do outro (ao ouvir o colega, as crianças 

fazem perguntas, dão respostas, fazem comentários) e situações intencionais, como 

histórias de família, grupos de discussão, fóruns e debates, círculo de idéias, informes 

orais sobre livros, dramatizações, teatro, entrevistas, entre outros.  

A avaliação do conhecimento lógico-matemático visa, sobretudo, à identificação 

dos números, por meio de atividades escritas e contagem oral. 

A inclusão no currículo escolar: uma questão pertinente da avaliação 

Salientamos que “a exclusão não se reporta, a deficiência em si, mas às 

estratégias, em termos de organização da prática escolar, com relação aos alunos que 

não correspondem aos padrões esperados de comportamento social e desempenho 

acadêmico" (MAGALHÃES, 2005, p. 27).  Na sala da 1ª série inexistem crianças com 

deficiências mental, auditiva, visual ou física, todavia observamos crianças com 

distorção idade/série, apresentando dificuldades na aprendizagem e de certa forma 

excluídas, o que provoca a necessidade de avaliar cautelosamente esses déficits, que 

aparentemente não podemos visualizar, contudo, eles existem.  

As Diretrizes para Educação Inclusiva (Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2004), 

expressam que: 

Em 1994, a Secretaria Municipal de Educação criou as salas de apoio 
pedagógico com o objetivo principal de atender aos alunos com 
dificuldades de aprendizagem e/ou deficiências e possibilitar o acesso 
desses ao ensino regular, de forma inclusiva”.  Nessa perspectiva, “a 
sala de apoio é um espaço para se articular estratégias e ações que 
visem à inclusão de pessoas com dificuldades de aprendizagem e/ou 
deficiências no contexto educacional”. Atualmente, os objetivos e 
orientações desse trabalho vêm sendo redimensionados, 
gradualmente, de forma que, além de possibilitar a inclusão de alunos 
com necessidades educacionais especiais no ensino regular, possa 
oferecer, também, aos professores da sala de aula regular um suporte 
pedagógico adequado (mimeografado). 

Urge, pois, refletir que se um educando de oito anos encontra-se em uma turma 

de crianças de seis anos e mesmo assim apresenta dificuldades de aprendizagem, para 

acompanhar as atividades da série, essa criança precisa de avaliação e acompanhamento 

diferenciado que possa ajudá-la a superar suas defasagens.  

Constatamos que as crianças que apresentam baixo desempenho geralmente 

possuem idade inferior ou superior a seis anos (5 ou 8 anos).  Apesar disso, nenhuma 

criança é atendida pela sala de apoio. “O acompanhamento do professor da sala de 
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apoio destina-se para todos os alunos que dela necessitam, atendendo aos níveis da 

educação básica” (Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2004). 

Como a avaliação acontece na rotina pedagógica 

Cenas expressam no Diário de Campo como ocorre a avaliação de aprendizagem 

na rotina pedagógica. 

Cena 1 

No processo educativo, a interação é essencial, pois ela consegue acionar 

“processos psicológicos complexos”, pela fala e vivência com o outro. (VIGOTSKY, 

1994, p. 35).  Podemos dizer que um currículo que é desenvolvido em um clima de 

pouca interação compromete o ato de ensinar e principalmente o ato de avaliar, que 

requer tempo para observações, anotações e intervenções.  O currículo centrado no ato 

de ensinar implica prática avaliativa restrita. 

A professora desenha animais (cobra, gavião, cavalo, coelho, 
macaco, leão, tubarão e pato) no quadro.  Solicita  que escrevam o 
nome de cada animal.  A professora inicia, sem dar tempo para eles 
tentarem escrever: -O primeiro animal é? - Cobra. - Como é que eu 
escrevo cobra? Imediatamente diz: co-bra e escreve no quadro.  - O 
segundo animal é? - Gavião.  - Como escreve? - As crianças não 
respondem e a professora escreve no quadro.  - O que é isso aqui?  - 
Cavalo.  -Como escreve cavalo?   “ca” que é ca, “va” que é va e 
“lo” que é lo.  Cavalo (escreve no quadro).  Assim faz com todos os 
animais e as crianças se envolvem copiando e respondem pouco aos 
questionamentos da professora.  Nesse momento percebemos que as 
crianças têm grande dificuldade.  Precisaria de mais tempo, da ajuda 
do alfabeto móvel, no intuito de facilitar a elaboração da escrita.  
Nesse momento, a professora permanece perto do quadro.  Não 
circula pela sala e não observa os alunos. (Diário de Campo) 

A interação das crianças umas com as outras e com a professora facilitaria o 

processo de elaboração da escrita, que não se dá de forma mecânica, mas a partir de 

“processos psicológicos complexos” (VIGOTSKY, 1994). 

Cena 2 

O Diário de Campo nos mostra um momento diferente na 1ª série, porque  a 

professora disponibilizou tempo às crianças para realizarem tentativas. 

Hoje está chovendo, vieram apenas 3 crianças.  As crianças fazem 
tarefa xerocopiada (são três tarefas grampeadas, para completar 
com letras e números). Hoje a professora faz diferente, deixa os 
alunos responderem á atividade por tentativas, dá tempo para eles 
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pensarem.  Para responder às atividades xerocopiadas, os alunos 
perguntam à professora: “Qual é o 3? Qual é o 2?"  A professora 
diz: - "Vamos contar?" As crianças se dirigem para os números 
pregados na parede e começam a contar apontando, eles mesmos 
vão descobrindo os números.  Observamos que eles sabem dizer a 
seqüência, mas não reconhecem os numerais. 

Essa ocasião foi útil para a avaliação dos conhecimentos matemáticos porque, 

com o número reduzido de crianças, a professora teve disponibilidade para observar 

cada um e incentivar a busca de soluções pelo aluno, todavia, não faz registros escritos.  

Oferecer tempo ao educando para que ele reflita, busque saídas para a resolução de 

problemas é imprescindível.  Tempo para descobertas deve implicar a ênfase das 

observações, anotações e intervenções. 

Cena 3 

É comum ver nas páginas do livro de Matemática, figuras para as crianças 

contarem e escreverem o número no local indicado.  

“Agora vamos ver quantos chocalhos tem aqui”. Alguns alunos 
respondem 6. A professora escreve imediatamente no quadro o 
número 6 e as crianças copiam.  Marcos diz: Espera, tia!Eu nem 
terminei.  Ela responde: Presta atenção! A professora solicita ainda 
que eles pintem a quantidade de tijolos indicada em cada pilha de 
tijolos expressa em uma figura no livro e alerta a turma: Pinta 
direito, que se eu chegar aí e tiver errado... (Diário de Campo) 

A fala da professora: “Pinta direito, que se eu chegar aí e tiver errado...” retrata a 

avaliação como uma ameaça e o erro como um motivo para a punição e não como uma 

possibilidade de aprendizagem.  Oposto a esse pensamento, a avaliação deve ser uma 

aliada do processo de aprendizagem.   

Luckesi (1997) diz que o erro é um suporte para o crescimento, um caminho 

para o avanço. O autor acrescenta a idéia de que o erro só emerge no contexto da 

existência de um padrão considerado correto.  Sem padrão não há erro. 

O teórico expõe ainda que castigo e erro sempre estiveram relacionados e 

ligados à idéia de punição.  Antigamente, ao erro, a resposta dada era palmatória, 

ajoelhar-se em caroços de milho, ficar de pé enquanto os colegas permaneciam 

sentados. Mas Luckesi (1997) diz que isso não é algo superado, visto que certos atos 

vivenciados em sala de aula na contemporaneidade podem ser comparados a castigos, 

que servem para ridicularizar os sujeitos, fazendo emergir o medo.  Como exemplo de 

situações que visam apenas saber quem não aprendeu, podemos citar o prosseguimento 
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da seqüência de chamada  para que cada aluno dê uma resposta a uma pergunta,  ficar 

retido na hora do intervalo, cancelar o lanche e realizar teste relâmpago. Enfim, a 

violência simbólica29 atribuída hoje era a violência física de antigamente. Para que essa 

noção seja superada, a discussão deve se expandir dentro da escola, a fim de que 

coletivamente sejam criadas estratégias de análise do erro. 

Cena 4 

Os conceitos matemáticos na 1ª série são valorizados na hora do calendário: 

“Quantos meninos e meninas temos hoje aqui?” –“Seis meninas e cinco meninos” (as 

crianças analisam e respondem). – “Quantas meninas têm, a mais que meninos?”  Elas 

respondem:  8... 7...  A professora explica (desenha 5 tracinhos e 6 tracinhos para eles 

compararem as quantidades) um aluno percebe que é uma menina a mais.  A professora 

diagnostica a dificuldade e dá outros exemplos.  Diz: “Isso é matemática gente, vamos 

prestar atenção!”  Exemplifica, mas apenas um aluno parece compreender a lógica, a 

dificuldade dos demais é grande.  A professora diz que vai chamar um a um ao quadro.  

Ela vai dando exemplos, eles desenhando tracinhos para a quantidade dos números 

falados pela professora, comparando-os e juntos vão conseguindo responder.   

As intervenções diferenciadas são necessárias, quando diversificamos a forma de 

ensinar, possibilitamos uma avaliação ampla.  Restringir o ato de ensinar a atividades 

escritas implica o empobrecimento das possibilidades da avaliação.   

Deve-se ressaltar que cada criança tem o seu jeito peculiar de aprender, por isso 

não devemos tornar restritos a forma de ensinar e os instrumentos para avaliar.  As 

atividades diferenciadas vão abranger um maior aprendizado e isso pode significar 

elevação na  diversidade de momentos e instrumentos de avaliação. 

Cena 5 

O trabalho com textos enfatiza a localização de palavras e letras, como revela o 

Diário de Campo: 

Ao retornar do lanche, começam a responder à atividade.  A 
professora lê o texto e pergunta onde está a  palavra boi, que se 
constitui em uma questão da atividade, alguns alunos identificam. 
Ela circula no texto duas vezes a palavra boi (lê o texto, palavra por 
palavra, para eles dizerem o que é para circular). Nas outras 

                                                
29 Bourdieu expõe em seu livro A reprodução uma “violência simbólica”  (Luckesi. 1997. p.49).  Relativo 
a maneiras distintas de violência que não atingem o corpo físico do aluno,  mas sua personalidade. 
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questões da atividade, a professora vai perguntando, as crianças 
respondendo e ela copiando no quadro para eles copiarem no 
caderno.  “Agora pintem os desenhos da folha”. Os desenhos não 
são avaliados. 

A avaliação deve estender-se às diversas atividades e conhecimentos.  Acreditar 

que apenas as atividades de Português e de Matemática carecem de avaliação demonstra 

a concepção tradicional embutida no ato de avaliar. 

Cena 6 

O ditado faz parte desse cenário de alfabetização.  A professora da 1ª série diz: 

“A palavra bola, como é que a gente escreve?  Lucas, como é que se escreve bola?” O 

aluno responde b-o-l-a. A professora imediatamente copia no quadro sem dar chance 

para os outros pensarem.  Lucas é um menino que deveria estar na 2ª série, mas por falta 

de vaga está na 1ª.  Continua perguntando como escreve pipa e lua.  Da mesma forma 

Lucas responde, ela copia no quadro e as demais crianças digitam.  

A avaliação deve ser inclusiva.  Quando afirmamos isso, queremos dizer que a 

avaliação deve atingir todas as crianças, pois não podemos prestigiar alguns alunos e 

isolar outros, por apresentarem dificuldades ou facilidades para aprender.   

Cena 7 

O incentivo à aprendizagem das letras se dá no cotidiano mediante atividades 

escritas e na construção do mural das vogais e consoantes pelas crianças, que recortam 

letras em revistas para pregar no mural.  “A partir de agora vamos fazer o mural das 

consoantes”.  Inicialmente as crianças gostam quando a professora diz que pode fechar 

o livro para construir o mural, com o passar dos meses, as crianças começam a 

reclamar: “-De novo?” 

A professora anuncia: “Hoje nós vamos fazer o mural da letra O.  Já 
fizemos da letra A, da letra E, da letra I e hoje é da letra O.  Podem 
fechar o caderno”.  As crianças dizem: -Oba!  As crianças estão em 
cadeiras ao redor das mesas, recortando a letra O em revistas, para 
colar no mural, e a professora faz anotações (planejamento) na sua 
mesa.  De lá, pergunta se está tudo bem, chama atenção de alguns.  
Algumas vezes, a professora senta-se ao redor das mesas, em uma 
cadeira infantil, marcando letras nas revistas para as crianças 
recortarem.  Percebemos que as observações e intervenções 
precisam ser intensificadas, a fim de proporcionar intervenções 
capazes de fazer progredir. (Diário de Campo) 
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A insuficiência em torno das observações impede as possibilidades da avaliação. 

Sem interação com os alunos, a professora compromete o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças. 

Cena 8 

Começam a falar os nomes de crianças que começam com determinadas letras.  

Questionam: Como escreve Cláudia?   

-AEIO (diz um aluno). 

- Vamos soletrar.  Mais uma chance. (diz a professora). 

- AIA 

- Vamos ver se vocês acertaram? (a professora escreve no quadro o nome CLÀUDIA) 

- Vocês perceberam que só escreveram as vogais?  Vocês esqueceram as consoantes.  

Mas é normal, viu? 

As observações nos fazem perceber que algumas crianças estão no nível 

silábico, de acordo com os estudos de Ferreiro, em que escrevem uma letra 

representando uma sílaba.  Seriam necessárias depois da avaliação da escrita dessas 

crianças intervenções planejadas possíveis de fazer avançar e não apenas falas 

momentâneas que têm a intenção de concretizar o aprendizado (-Vocês perceberam que 

só escreveram as vogais?  Vocês esqueceram as consoantes.  Mas é normal, viu?) 

Cena 9 

Resgatamos diversos momentos na rotina em que a professora incentiva o 

reconhecimento da seqüência das letras e a formação de palavras, isoladas de textos.  

Esses momentos corriqueiros, de hipotética avaliação, supõem a repetição das letras, a 

seqüência do alfabeto, a relação das letras do alfabeto com a inicial da palavra.  A forma 

tradicional de ensinar provoca uma prática avaliativa distante de observações, registros, 

diversidade de instrumentos avaliativos e intervenções, pautada na resposta de alguns 

alunos aos questionamentos da professora e cópia do quadro. 

- Vamos lá, quais foram as vogais que a gente já estudou?   

- a, e, i, o, u.  (dizem olhando para o mural das vogais, que tem a letra em quatro tipos e 

um desenho em que a palavra começa com a letra correspondente). 

- A de quê? 

- De abelha. 

-  Depois do A vem o quê?  
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- E. 

- “E” de quê? 

- Elefante (as crianças olham para o mural das vogais) 

-  I de quê?  

- De “pipa” (diz um aluno). 

- O de quê? 

- De “bola” (diz um aluno). 

- Bola começa com b, depois é que vem o “O” (explica a professora).   

- Essa é a letra Q (mostra um aluno, para o colega). 

- Gente eu tô na letra U.  Eu quero a letra U.  (o aluno vai ao mural e mostra a letra u).  

Então quais são as vogais? 

-a, e, i, o, u. 

- As vogais fazem parte do alfabeto.  B de quê? (as crianças vão olhando para o mural 

das consoantes e dizendo todas as consoantes).   

A diversidade para ensinar enriquece a avaliação. Não nos devemos centrar em 

uma proposta tradicional, que acredita precisar ensinar as letras para depois apresentar 

famílias e por fim textos para a criança poder ler.  Aprende-se tudo ao mesmo tempo.  A 

concepção errônea nos leva ao risco de consumir o tempo da criança ensinando letras 

descontextualizadas, o que retarda e empobrece as aprendizagens.  Precisamos de um 

novo olhar, aquele que acredita que a criança lê desde muito cedo (embora não leia 

convencionalmente), aquele olhar que apresenta uma diversidade de textos para a 

criança, que em contato direto com eles descobre a leitura como algo prazeroso e não 

como uma costura de letras.  Esse pensamento nos leva a uma nova compreensão do ato 

de avaliar. 

Cena 10 

A professora diz: 

-Se eu juntar B + A vai dar o quê? 

- BA (dizem alguns alunos). 

- Se eu juntar B + E vai dar o quê? 

- BE. 

 Assim a professora faz para todas as sílabas.  

Em seguida a professora forma palavras com a ajuda dos alunos.  Ela diz: 
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- Se eu juntar BA + LA forma o quê? 

- BALA (dizem alguns alunos) 

Dessa forma, a professora e os alunos criam palavras.  A professora escreve no 

quadro para os alunos copiarem no caderno: BALA, BELO, BOLO, LOBO e BILA.  A 

professora dá um tempo para eles copiarem.  Depois de alguns minutos, ela diz: - Já 

terminaram? Se vocês estão conversando, é que já terminaram.  Eu vou passar mais. 

A teoria de Vigotsky (1993) assevera que a interação e a fala são necessárias no 

processo educativo, que é intrinsecamente social.   

Cena 11 

Uma atividade no campo das Artes Visuais, realizada na sala de aula da 1ª série, 

retrata sentimentos e sensações das crianças; demonstra ainda a convivência familiar, 

pautada na violência e no desrespeito pelo outro.  A professora solicita em uma 

atividade do livro que eles desenhem: coisas que adoro, que me deixam feliz, que me 

deixam triste e que me dão medo. Nesse momento, a professora circula pela sala e 

analisa os desenhos. Pergunta: “O que você desenhou? O que te deixa triste? O que te 

deixa com medo?” Mayara desenhou no quadro relativo ao medo a mãe dela dando-lhe 

chicotadas e Sandrinha esboçou um desenho da avó empurrando o pai bêbado, e depois 

ele caído no chão.  Na conversa, ela expressa que tem medo de que o pai se machuque.   

Nesse momento de avaliação, a professora consegue diagnosticar um quadro de 

violência em que as crianças estão inseridas, todavia, nenhum encaminhamento foi 

proposto para a superação do quadro de violência, como, por exemplo, uma palestra 

para os pais e familiares. Ressaltamos que a questão da violência contra a criança é algo 

que ao currículo e à avaliação deve interessar. 

Cena 12 

No dia do livro (18/04), a professora conta uma história para as crianças e em 

seguida põe o CD da  Chapeuzinho Vermelho (vai mostrando figuras).  Eles ficam em 

silêncio e atentos.  A professora solicita que eles recontem a história e com ajuda dela 

eles conseguem.  Repete o CD e solicita para eles desenharem a história.  Escreve o 

nome da história no quadro dizendo para eles copiarem na folha do desenho. A 

professora retorna à mesa para continuar recortando as orelhas do coelho da Páscoa.  

Por fim, os alunos entregam as histórias e a professora prega-as na parede, sem realizar 
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intervenções ou fazer registros escritos do que fora observado para que sejam realizadas 

intervenções futuras.  

Percebemos que momentos valiosos para diagnóstico e intervenções são 

desconsiderados.  Essa atividade seria ideal para ser avaliada a partir de vários critérios, 

que levaria a intervenções futuras.  Salientamos que as intervenções precisam ser 

planejadas e  operacionalizadas. 

Cena 13 

Convém ressalvar que as atividades do currículo devem visar à aprendizagem 

pela avaliação.  Todavia, constatamos que determinados conhecimentos parecem não 

ser valorizados.   

Vamos ao auditório para a recreação.  A professora aplica técnicas 
de psicodrama. Ela solicita aos alunos, posicionados em círculo, que 
respirem e faz alguns exercícios de aquecimento, mexendo os braços, 
o pescoço.  Nesse momento olha para cada um, pensamos que ela 
está avaliando a respiração das crianças.  Ao concluir a atividade 
perguntamos a ela se tivera realizado avaliação e a resposta foi não, 
além de um semblante de questionamento.  (Diário de Campo) 

 
A avaliação precisa ser compreendida no seu real sentido.  Ela serve para ajudar 

a aprender todo e qualquer conhecimento. 

Cena 14 

A massa de modelar tem efeito positivo sobre as crianças, que criam e recriam 

objetos e situações diversas. “Senta que a tia vai dar massinha!”  Eles ficam nas mesas 

tranqüilos, brincando, criam os brinquedos e jogos muito criativos (bola e trave de 

futebol, bonecos, ovos de Páscoa, palhaço, skate, celular). Ainda assim, inexistem 

objetivos educativos definidos para a atividade e observações possíveis de diagnosticar 

e propor intervenções.  Nesse momento, as crianças constroem coisas com a massa de 

modelar e criam brincadeiras, fazem negociações (trocas), estabelecem limites, esperam 

a vez do outro. As crianças se sentem atraídas por esse tipo de atividade, todavia, 

constatamos que depois de algum tempo, algumas crianças se inquietam, conforme 

anuncia o Diário de Campo: 

As crianças depois de certo tempo parecem estar cansadas da massa 
de modelar, começam a correr pela sala e a professora fica brava, 
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chama atenção deles (Assim eu perco minha paciência... Será que eu 
não posso desgrudar o olho de vocês?).   

Os jogos e brinquedos são condizentes com as especificidades das crianças e 

constituem-se instrumentos de avaliação que possibilitam aprendizado amplo e 

significativo.  Contudo, faz-se necessário que as situações de aprendizagem sejam 

planejadas, considerando objetivos educativos, critérios de avaliação e tempo de 

duração, pois atividades muito longas deixam as crianças inquietas, com vontade de 

partir para outra atividade.   Esclarecemos que “a idéia defendida por vários teóricos é a 

de que deve haver um equilíbrio entre momentos dirigidos e momentos livres” 

(BARBOSA, 2006, p. 145). 

Cena 15 

Na elaboração de listas de brinquedos, de nomes dos alunos, também 

percebemos a insuficiência de observação da evolução da escrita das crianças.  A 

professora pergunta aos alunos nomes de brinquedos, eles vão falando e ela vai 

imediatamente escrevendo, não dá espaço para eles tentarem escrever.  “Pronto! Agora 

copiem.  Isso!” Olha para o caderno de um aluno e realça.“Copia do jeito que ta aí!”  

Diz ainda: “Vamos gente! Que tem muita tarefa!” 

A concepção de um currículo com ênfase na repetição barra as possibilidades 

dos sujeitos criadores e emancipados.  Essa prática de ensino impede que a criança parta 

para o novo, para as tentativas e provoca uma prática avaliativa pobre de significados. 

Cena 16 

O Diário de Campo nos revela que o jogo parece ter um fim em si mesmo: 

O clima na sala é tranqüilo, todos estão envolvidos, uns constroem o 
jogo (da memória de números) e outros jogam, até mesmo a 
professora.  Ao jogar com uma criança ela diz: Vamos, quero ver se 
você aprendeu (jogar o jogo).  A professora sinaliza que o tempo 
acabou. Guardam os jogos. 

 
O trecho esboça a concepção de que avaliar é “verificar” quem aprendeu.  

Avaliar não é verificar, é proporcionar aprendizagem, é encontrar saídas para fazer 

aprender.  A “verificação” apenas diz quem aprendeu ou não.  Os jogos e brinquedos 

são condizentes com as especificidades das crianças, em virtude disso transformam-se 
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em aliados da aprendizagem e do desenvolvimento, favorecendo o diagnóstico, em 

situações reais e descontraídas possíveis de expandir o aprendizado.   

 

Cena 17 

A prática avaliativa docente em torno do Movimento se desenha, com elevado30 

número de alunos, em clima de ameaça e visando a uma “apresentação de qualidade” no 

encerramento do semestre. 

Ta bom, mas pode ficar melhor.  Hoje eu dou nota sete.  Que nota 
vocês vão querer ganhar? Todos dizem em coro: “Dez!”.  Retornam 
à  sala para pegarem as mochilas e irem embora.  (Diário de Campo) 

Isso mostra que os números estão presentes na mente e na prática avaliativa dos 

professores.  O que os números representam?  Muitas vezes, eles podem representar a 

injustiça, a insuficiência de observações e intervenções, podem representar também o 

olhar equivocado de um avaliador que não compreende o real sentido do ato de avaliar.  

Como diz Hadji (2001, p. 41) é preciso libertar-se da alegoria da medida. 

Cena 18 

As crianças com idade inferior ou superior a seis anos (5 e 8 anos) tendem a 

apresentar a aprendizagem comprometida no âmbito da 1ª série: 

Separa Sandrinha (criança de cinco anos) das outras crianças, diz 
que ela precisa fazer a tarefa sozinha (cobre tracejado em letras). 

Essa cena é comum no ambiente da pesquisa e nos leva à reflexão a respeito de 
que: 

Muitos educadores, reconhecendo que a velocidade de aprendizagem 
pode variar de criança para criança, isolam “aprendizes lentos” de 
seus professores e companheiros através do uso de instrução 
programada e muitas vezes mecanizada (VIGOTSKY, 1994, p. 175) 

É recomendável a disseminação da teoria de Vigotsky (1994), que vê o 

aprendizado como processo social, que enfatiza a interação, a criação de zonas de 

desenvolvimento proximal e não aceita a concepção de avaliação embutida na citação 

mencionada, que exclui sujeitos e considera que a criança precisa se desenvolver para 

aprender e não o contrário. 

                                                
30 Isso ocorre quando a professora da 2ª série falta, e a da 1ª série acolhe os alunos ou quando as duas 
professoras resolvem realizar alguma atividade juntando as duas turmas. 
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Desafios à vista 

O currículo é espaço de construção de significados e valores culturais (SILVA. 

2001), ele esboça conhecimentos e concepções possíveis de compreender a prática 

avaliativa docente.  

Na busca de compreender as particularidades da avaliação refletimos 

inicialmente acerca de alguns aspectos presentes no currículo (elaborado distante da 

coletividade, centrado na Linguagem e Conhecimento lógico-matemático, que enfatiza a 

cópia do quadro, desvaloriza jogos, interação e incentivo à fala). 

Almejando saber qual o lugar da avaliação, descrevemos e interpretamos o 

currículo da 1ª série.  Por fim, anunciamos situações expressas no Diário de Campo, que 

mostram como a avaliação de aprendizagem é realizada, em situações reais da rotina 

pedagógica.  

Até aqui, fizemos reflexões teóricas sobre a temática avaliação, estudamos o seu 

significado na rotina pedagógica e no currículo da 1ª série, com a intenção de captar 

subsídios possíveis ao entendimento da prática avaliativa docente. Essa compreensão 

será realizada no capítulo que se segue, por meio de dados construídos sobre a 

operacionalização da avaliação, considerando a formação docente para avaliar e as 

recomendações dos textos oficiais municipais sobre avaliação de aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

CAPÍTULO 5 

A PRÁTICA AVALIATIVA DOCENTE 

O presente capítulo pretende compreender a prática avaliativa da professora da 

1ª série na escola municipal de Fortaleza, considerando a operacionalização da 

avaliação31, as recomendações dos textos oficiais municipais e a formação docente para 

avaliar. Pretendemos tecer reflexões entre o escrito e o vivido, respondendo às seguintes 

questões: Como a professora avalia os alunos?  Quais as recomendações dos textos 

oficiais municipais sobre a avaliação de aprendizagem e em que medida eles orientam a 

prática avaliativa docente? Qual a formação da professora para avaliar a aprendizagem 

dos alunos? 

Nesta elaboração, utilizamos as observações expressas no Diário de Campo, 

entrevistas com a professora e análise documental. 

No sentido de fundamentar teoricamente as análises da prática avaliativa 

docente, recorremos aos seguintes autores: Bonniol (2001), Esteban (2001), Ferreira 

(2002), Hadji (2001), Hoffmann (1993 e 1996), Lima (2005), Loiola (2004), Luckesi 

(1997), Perrenoud (1999), Shores & Grace (2001), Salgado (2005), Sousa (1997), 

Vianna (2000), Vigotsky (1993; 1994), Villas Boas (2004). Tentando compreender a 

prática avaliativa docente, buscamos subsídios ainda na Sistemática de avaliação do 

processo ensino-aprendizagem (2002), Diretrizes Pedagógicas para a Educação Infantil 

(2002), Projeto Político-Pedagógico, Proposta curricular da alfabetização à 4ª série, 

diário de classe e plano de aula da professora. 

 

A prática avaliativa da professora da 1ª série 

Na intenção de saber como a professora realiza a avaliação de aprendizagem dos 

alunos, inicialmente procuramos identificar qual o seu conceito de avaliação, depois 

disso observamos a operacionalização da temática, no tocante a critérios, instrumentos, 

observações, intervenções e relatórios de aprendizagem. 

 

 
a) O conceito de avaliação  

                                                
31 Critérios, instrumentos, relatórios de aprendizagem e conceito de avaliação. 
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Teóricos contemporâneos consideram que a avaliação deve estar relacionada à 

aprendizagem.  “Não se avalia para atribuir nota, conceito ou menção. Avalia-se para 

promover a aprendizagem do aluno” (VILLAS BOAS, 2004, p. 29). Nesse propósito, 

antes de buscar a compreensão acerca do conceito de avaliação para a professora, 

faremos a reflexão a respeito do seu conceito de aprendizagem, por meio de um recorte 

do Diário de Campo, que diz: 

Eu não quero que gravem; eu quero que aprendam.  Um dia eu vou 
tirar isso daqui e vou querer que vocês digam (refere-se ao mural 
das vogais e consoantes pregado na parede da sala de aula).  

Embora a professora realce que não quer que os alunos decorem, o trecho citado 

nos causa a impressão de que a aprendizagem é vista como algo mecânico (dizer o 

alfabeto não significa compreender o sistema alfabético), que necessita de uma ordem: 

ensina as letras para depois ensinar a ler e a escrever, caracterizando-se como uma visão 

restrita.   

Os clássicos da literatura psicológica, tais como os trabalhos de Binet 
e outros, admitem que o desenvolvimento é sempre um pré-requisito 
para o aprendizado e que, se as funções mentais de uma criança 
(operações intelectuais) não amadureceram a ponto de ela ser capaz 
de aprender um assunto particular, então nenhuma instrução se 
mostrará útil (VIGOTSKY, 1994, p. 104). 

Vigotsky (1994, p. 110-118) nos diz que aprendizado e desenvolvimento estão 

inter-relacionados desde os primeiros dias de vida da criança e que o bom aprendizado é 

somente aquele que se adianta ao desenvolvimento. Isso significa que aprendizagem e 

desenvolvimento estão inter-relacionados, mas não acontecem ao mesmo tempo. Ou 

melhor, o processo de desenvolvimento progride de forma mais lenta e atrás do 

processo de aprendizado; desta seqüenciação resultam as zonas de desenvolvimento 

proximal, que significa a distância entre o que a criança consegue fazer sozinha (zona 

de desenvolvimento real) e aquilo que a criança precisa da ajuda de um adulto para 

realizar (zona de desenvolvimento potencial).  

Então, essa aprendizagem que a professora vislumbra (compreender o alfabeto) 

localiza-se na zona de desenvolvimento potencial, que a partir da criação de zonas de 

desenvolvimento proximal migrará para a zona de desenvolvimento real e se constituirá 

algo que a criança compreende. Contudo, os estudos de Vigotsky (1994) e seus 

seguidores nos advertem: 
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Nossa análise modifica a análise tradicional, segundo a qual, no 
momento em que uma criança assimila o significado de uma palavra, 
ou domina uma operação tal como a adição ou a linguagem escrita, 
seus processos de desenvolvimento estão basicamente completos.  Na 
verdade, naquele momento eles apenas começaram.  A maior 
conseqüência de se analisar o processo educativo dessa maneira é 
mostrar que, por exemplo, o domínio inicial das quatro operações 
aritméticas fornece a base para o desenvolvimento subseqüente de 
vários processos internos altamente complexos no pensamento das 
crianças.  (p. 118) 

Acreditar que a aprendizagem é um processo mecânico, que não precisa de 

maturações e internalizações, é aproximar-se da visão tradicional que dá seqüência aos 

conhecimentos dos mais fáceis aos mais complexos, desconhece as zonas de 

desenvolvimento e incentiva possibilidades reduzidas aos sujeitos. 

No processo de aprendizagem, a avaliação é imprescindível, ela irá localizar os 

avanços e as dificuldades, e através das intervenções o aluno será capaz de progredir.  

Distante dessa concepção, o conceito de avaliação para a professora aproxima-se do 

diagnóstico.  No primeiro momento de entrevista ela nos revela: 

Avaliar para mim é uma observação contínua, tanto do meu processo 
de trabalho como dos resultados que eu venho observando dos 
alunos. Como eu trabalho com criança pequena elas exigem mais 
isso. Não que as crianças mais velhas não exijam, mas é porque eles 
precisam de um acompanhamento  diário.  Assim, eu estou fazendo 
uma atividade e estou observando, estou terminando de fazer um 
trabalhinho estou observando.   

A professora relata que avaliar “é uma observação contínua” do processo de 

trabalho e dos “resultados” que vem observando dos alunos. Advertimos que a 

avaliação ultrapassa os limites do diagnóstico, diríamos que é o momento inicial da 

avaliação, que se completa nas intervenções.  Elas são as responsáveis pelas mudanças, 

pela ação. Realizar uma intervenção significa pôr em prática uma situação real que 

possa vir a mudar o quadro da aprendizagem. Talvez seja a fase mais complexa da 

avaliação.  Muitas vezes conseguimos fazer intervenções momentâneas, percebemos a 

dificuldade e imediatamente realizamos o encaminhamento adequado, mas, em 

determinadas situações, a busca de soluções que possam trazer sucesso requer tempo 

para reflexões e “tomada de decisões fundamentadas” (VIANNA, 2000, p. 24).  

A Sistemática Municipal (Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2002 a, Art. 1º, 

Seção I), estabelece que a avaliação tem “a função de diagnosticar, acompanhar e 

possibilitar o desenvolvimento das potencialidades do aluno”, isso significa que a 
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avaliação necessita ir além do diagnóstico.  Apenas o diagnóstico não muda em nada a 

situação da aprendizagem do educando.  

A professora da 1ª série enfatiza no trecho citado anteriormente a importância de 

a ação docente ser refletida (“Avaliar para mim é uma observação contínua, tanto do 

meu processo de trabalho como dos resultados que eu venho observando dos alunos”).  

De fato, “o professor deve ter a capacidade de avaliar o processo educativo” 

(ZABALZA, 1998, p. 16), por meio da auto-avaliação, o educador carece questionar sua 

prática, mas, sobretudo, transformá-la. 

b) Critérios  

A definição de critérios é condizente com a avaliação formativa.  Eles servem 

para orientar o aprendizado, todavia, as observações na rotina pedagógica mostram que 

os critérios estão sendo utilizados de forma inadequada, como suporte para o 

cumprimento de burocracias. Salientamos que na 1ª série os critérios são explicitados 

em uma ficha, para que a professora marque com X as aprendizagens conquistadas 

pelos alunos.  Essa tarefa só foi realizada na última semana de aula do semestre, no 

momento em que a professora elaborava pequenos “relatórios”, para registrá-los no 

diário de classe e assim poder entregá-lo na secretaria da escola.  A ficha contempla as 

áreas: motora (lateralidade e coordenação de movimentos), sócio-emocional (interesse 

do aluno em desenvolver as atividades e manifestações do educando no grupo), 

cognitiva (Linguagem e Matemática) e formação de hábitos (alimentação/saúde e 

cuidado com o material escolar individual e coletivo).   

A complexidade que envolve a avaliação do desenvolvimento infantil 
exige registros descritivos e reflexivos que ultrapassam em muito 
uma prática de avaliação por cruzinha32 (Hoffmann. 1996. p. 61). 

Perguntamos à professora como foi elaborada a referida ficha em que constam os 

critérios de avaliação: 

Bem, essa ficha não foi planejada por nós professores nem dessa 
escola e nem da outra, certo?  Ela veio de outra escola, uma 
professora trouxe pra escola que leciono à tarde.  Nós analisamos a 
ficha, achamos interessante e resolvemos adotá-la.  Agora a gente 
não discutiu a ficha em escola, a gente apenas achou interessante e 
resolveu adotar, ou seja, como foi construída essa ficha? A gente não 

                                                
32 Avaliar por cruzinha significa marcar com X, em uma ficha individual, aquilo que foi observado no 
desenvolvimento do educando.  
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construiu!  A gente copiou de outra escola (2º momento de 
entrevista). 

A elaboração dos critérios não é atividade aleatória, ao contrário, faz parte de um 

processo coletivo entre professores e alunos.  Precisamos dar a importância devida a 

essa elaboração, dentro de um processo reflexivo (Por que esse e não outro critério?) 

porque eles indicam a aprendizagem essencial a que os alunos terão acesso.  No entanto, 

constatamos na 1ª série, a inexistência da elaboração dos critérios pelos próprios 

sujeitos que avaliam e que serão avaliados, bem como a inexistência de reflexão em 

torno deles. 

Nem tudo que nos propomos a ensinar é avaliado, pois o contexto dinâmico e 

diverso da sala de aula não permite. Surge, então, a necessidade da definição de critérios 

avaliativos, que ajudam o aluno a aprender o que é imprescindível para a sua formação.  

As Diretrizes Pedagógicas para a implementação das instituições de educação infantil – 

creches e pré-escolas da rede de ensino municipal de Fortaleza (Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, 2002 b, p. 58) comentam que para realizar a avaliação das crianças em 

diversos momentos, “é útil dispor de instrumentos e referenciais que ajudem a tornar 

claro o que se quer observar e sirvam de guia para planejar e prever as situações que 

serão propostas”. 

Entendemos que os “referenciais” enfatizados nas Diretrizes Pedagógicas 

(Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2002 b) são os critérios de avaliação, que se 

mostram pouco compreendidos por professores e pelos textos oficiais. 

A Sistemática Municipal de Avaliação (Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2002 

a) esclarece que: 

A definição clara e criteriosa dos objetivos relativos às competências 
de cada componente curricular será uma necessidade básica para 
efetivação de uma sistemática de avaliação (Art 2º, Seção I). 

Segundo o documento, para que uma sistemática de avaliação se efetive, é 

necessária a definição clara e criteriosa de objetivos para cada componente curricular.  

Adotando as funções diagnóstica e mediadora, a Sistemática não se refere a critérios de 

avaliação33.  Bonniol (2001) afirma que a avaliação necessita dos dois componentes e 

esclarece que “os critérios são as dimensões dos objetivos” (p. 145). Segundo o autor, o 

objetivo geralmente é complexo e irá se desmembrar em critérios. Cabe salientar que os 

                                                
33 Ressaltamos que a definição de critérios de avaliação é uma característica da avaliação formativa. 
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alunos que dispõem deles têm melhores desempenhos do que aqueles que não os 

conhecem (BONNIOL, 2001). Essa elaboração efetivada por alunos e professores 

poderá ampliar o aprendizado.  

Podemos então dizer que “os critérios é que permitem valorizar e progredir 

melhor” (BONNIOL, 2001, p. 254).  Ainda há a importância de informar à família sobre 

eles, possibilitando a participação dos pais e responsáveis no processo educativo.  

Hadji (2001, p. 46-47) esclarece que a objetividade da avaliação reside na 

coerência dos critérios, que especificam um sistema de expectativas.  Cada um deles 

define o que se julga poder esperar legitimamente daquilo que é avaliado. O autor diz 

que eles amenizam as ambigüidades da avaliação, em que “muitas vezes o aluno tem 

que adivinhar o que o professor espera e decodificar, suas expectativas implícitas” 

(Cardinet em Weiss, 1991, p. 203 apud HADJI, 2001, p. 36). 

Nesse sentido, os critérios precisam ser claros, já que indicam as expectativas 

que se tem em relação ao desenvolvimento do aluno e mostram as experiências com os 

quais ele terá contato, o essencial que ele aprenda. Contudo, fazendo parte de um 

processo flexível, no sentido de respeitar as diferenças, as peculiaridades da 

aprendizagem e do tempo em que ocorrem, que são específicos de cada educando.  

É importante perceber que os critérios servem para orientar o aprendizado e que 

não são listas uniformes que os alunos precisam alcançar, até porque orientam pessoas e 

processos diferentes.  

É válido ressaltar que na ficha utilizada pela professora da 1ª série, que serve 

como suporte na elaboração dos relatórios, constam vinte e seis critérios, e que ao fazer 

os pequenos escritos no diário de classe, a professora contempla apenas o interesse, a 

participação, a lateralidade e o reconhecimento de letras e números. Questionamos por 

que a professora fez a opção: 

De interesse, de participação? Porque pra mim são primordiais na 
educação.  Quando o menino se interessa, quando o menino tem uma 
participação ativa, isso faz com que (na minha opinião) o negócio 
mude, né?  A educação mude (2º momento de entrevista). 

Nesse cenário, o que é interesse e participação? 

Interesse é ela (criança) ver sentido na educação.  Quando ela não vê 
sentido na educação... Por exemplo, criança que pede dinheiro no 
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sinal.  Ela não vê sentido na educação, trabalhar com um menino 
desse é difícil, é complicado. 

Segundo Villas Boas (2004, p.29), quando avaliamos, o que está sendo 

considerado é a aprendizagem do aluno e não suas características pessoais. Ressaltamos 

que a avaliação de aprendizagem deve ser entendida como um elemento que visa ao 

desenvolvimento do homem em todas as suas dimensões, capaz de levar, por meio de 

ações, à transformação e aprendizagem, não servindo de instrumento que reforça as 

desigualdades sociais.  Para Soares apud Sousa (1997, p.105), 

Canalizam-se, controlam-se e limitam-se as possibilidades do 
indivíduo, na ilusão de que isto está sendo feito em benefício e em 
função de suas capacidades naturais, quando na verdade se está 
amarrando irremediavelmente o indivíduo à posição desfavorável 
que tem na hierarquia social. 

Depois de esclarecer o conceito e a opção do “interesse” como “critério” de 

avaliação, a professora explica o que é “participação”. 

Participação é a criança se envolver no processo (silêncio).  
Participar mesmo das atividades, perguntar, as crianças que 
perguntam, querem saber, que não sejam apáticas, né?  Porque a 
apatia também é uma coisa que preocupa (2º momento de 
entrevista). 

Diante do exposto, questionamos se interesse e participação podem ser 

considerados critérios para avaliar.  Acreditamos que são elementos essenciais na 

obtenção dos critérios, todavia estão relacionados à questão comportamental.  

Cabe mencionar que a avaliação com preocupação comportamental, surge com 

Tyler (1942), citado por Vianna (2000).  O seu modelo de avaliação é baseado em 

“objetivos comportamentais e metodologia de análise quantitativa” (VIANNA, 2000, p. 

55), a grande preocupação do referido autor seria uma transformação desejável nos 

padrões de comportamento dos alunos. 

Hadji (2001) esclarece que para avaliar “é preciso munir-se de observáveis e 

simultaneamente, ultrapassar o que não é observável” (p. 95). “Os comportamentos são 

sempre observáveis” (p. 96), mas, o que existe por trás deles?  A professora mostra que, 

o observável “interesse” provoca a necessidade de questionar o inobservável. 

Eu tenho que saber por que aquela criança está assim, 
indisciplinada, o que está acontecendo na casa dela.  Qual é a falta 
de interesse que ela tem (1º momento de entrevista). 
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Recorrendo a estudos da Psicologia Educacional, compreendemos que 

participação e interesse são forças internas que se expressam pelo comportamento, estão 

relacionados à motivação, que desperta o desejo de realização (vontade de participar, de 

aprender, de dançar etc.).   

A motivação é, portanto, o processo que mobiliza o organismo para a 
ação, a partir de uma relação estabelecida entre o ambiente, a 
necessidade e o objeto de satisfação. A motivação predispõe o 
organismo para a ação em busca da satisfação da necessidade. E 
quando esse objeto não é encontrado, falamos em frustração”(BOCK. 
et. al 1993, p. 105-106).  

O desinteresse e a não participação podem surgir a partir de diversos motivos, 

causando a frustração. Não conseguir aprender pode ser um deles.   

Considerar o interesse e a participação como critérios é aproximar-se de uma 

prática avaliativa excludente. Além disso, a avaliação leva em consideração o que foi 

ensinado, no entanto, não conseguimos ensinar uma pessoa como se interessar e como 

participar, porque são forças internas. “Os comportamentos jamais serão senão 

indicadores aproximativos da aprendizagem” (CARDINET, 1986, p. 26 apud HADJI, 

2001. p. 97).  

As observações na rotina pedagógica mostram que a prática avaliativa da 

professora da 1ª série adota critérios restritos.  A disciplina de Português privilegia o 

reconhecimento de letras, palavras e escrita do nome.  A avaliação dos conhecimentos 

matemáticos se dá em torno de saber contar e identificar números. 

Nas atividades desenvolvidas no laboratório de informática, verificamos a 

presença dos mesmos critérios estimulados nas disciplinas de Português e de 

Matemática (digitar letras, palavras, números e nome). 

No Movimento, percebemos, por meio dos relatórios elaborados pela professora, 

que foi escolhida como critério de avaliação a lateralidade, contudo, no 

desenvolvimento das atividades de recreação, não identificamos momentos de 

observações e registros que constatassem a veracidade do que fora explicitado nos 

relatórios (possui dificuldade ou apresenta boa lateralidade). Não comprovamos a 

definição de critérios para as demais disciplinas.  
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Salientamos que os critérios precisam contemplar os conhecimentos próprios de 

cada área, servindo para orientar o aprendizado e não para dizer quem conseguiu ou 

não,  pois isso mostra o sentido classificatório da avaliação. 

c) Instrumentos   

Ao questionarmos, a professora da 1ª série, no primeiro momento de entrevista, 

a respeito dos instrumentos utilizados para avaliar, nos diz: 

Eu trabalho tanto com trabalhos escritos, mimeografados, como eu 
trabalho também com atividades lúdicas, músicas, que tem todo um 
conteúdo a ser estudado, eu trabalho... tudo isso observando (1º 
momento de entrevista).   

Apesar da revelação da professora, constatamos na rotina pedagógica a 

prevalência de instrumentos escritos, pautados na insuficiência de observações e 

intervenções.  

A valorização das atividades escritas torna-se aparente na rotina, até mesmo a 

contação de história reflete essa lógica, pois apesar de as crianças ouvirem e serem 

incentivadas a recontá-la, terminam copiando do quadro o resumo feito pela professora. 

Enquanto as crianças copiam a história do quadro, a professora faz 
anotações (plano de aula) e se ausenta.(Diário de Campo) 

 
A crença na validação das atividades escritas se esboça na ação docente: 

A professora diz que quem terminou de copiar o resumo da história 
pode pintar os desenhos expressos na folha. Ela percebe que uma 
aluna está pintando sem concluir a cópia do quadro e pergunta: - 
Você está pintando? Indaga a professora, com ar de desaprovação, e 
a aluna retorna à atividade escrita. 

A limitação da variabilidade didática implica insuficiência de instrumentos para 

avaliar, o que pode influenciar na vontade do aluno em aprender.  Copiar atividade do 

quadro não é tão agradável como ouvir uma história ou jogar um jogo. Centrar-se em 

atividades escritas empobrece a avaliação e até mesmo dificulta a prática avaliativa da 

professora. 

Enquanto a professora analisa a atividade de um aluno e conversa 
com ele, alguns se dispersam e andam pela sala de aula. (Diário de 
Campo). 
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A necessidade da ampliação dos instrumentos de avaliação é referendada pela 

Sistemática de Avaliação (Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2002 a, Art.3º, seção I), 

quando expõe que: 

A obtenção de informações da aprendizagem do aluno far-se-á 
através da adoção de diferentes formas e instrumentos de avaliação, 
que contemplem as especificidades das áreas do conhecimento. 

A adoção de diferentes instrumentos é fundamental em uma prática avaliativa, 

quanto mais diversificados mais informam sobre o processo educativo.  Cada um deles 

irá proporcionar experiências diferentes e essa variação conseguirá ampliar o 

aprendizado. 

d) Observações e intervenções  

 Dar tempo para a criança pensar, interagir com os colegas e com o professor na 

busca de soluções para os problemas constitui-se elemento essencial para a 

aprendizagem, todavia esse processo deve desencadear observações e intervenções 

possíveis de criar zonas de desenvolvimento proximal, que significa aproximar o que o 

aluno sabe com o que poderá aprender. Vigotsky (1994, p. 117-118) nos lembra que: 

Um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de 
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários 
processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 
somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e 
quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez 
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do 
desenvolvimento independente da criança. 

 
A observação exige tempo para analisar o processo do aluno, as suas produções. 

Requer o desprendimento de uma prática centrada no ato de ensinar, para vislumbrar se 

o que fora ensinado fora compreendido, no intuito de propor encaminhamentos 

adequados. Nesse sentido, as respostas dadas facilmente, sem incentivar o aluno a 

pensar, mas a copiar, favorecem uma avaliação distante da observação.   

Costumeiramente, a disposição das mesas na sala de aula se dá em 
duas fileiras, dividindo a turma em dois grupos.  A professora está 
sentada nas cadeirinhas, junto das crianças de um dos grupos.  
Passa cola em figuras e ajuda-os a recortar.  Percorremos pela sala 
e observamos que as crianças do outro grupo se ajudam. Todos 
parecem concluir a tarefa, exceto uma aluna que está atrasada, mas 
recebe ajuda dos colegas. Permanecendo no mesmo lugar, a 
professora adverte: “Deixem os livros abertos para secar! Recolham 
o lixo!”  A aluna não conclui a atividade e a professora parece não 
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perceber, dizendo: “Agora pega o livro!” E dá as orientações para a 
realização da tarefa seguinte. (Diário de Campo) 

 
A Sistemática Municipal de Avaliação (2002. Art. 4º, Seção I) diz que a prática 

avaliativa docente necessita adotar os princípios da investigação, provisoriedade e 

complementaridade.  O princípio da provisoriedade implica em que o professor não 

deverá adotar julgamentos definitivos em relação à aprendizagem do aluno, devendo 

estar atento às mudanças ocorridas no processo.  O princípio da complementaridade 

se refere ao acompanhamento da trajetória da ação e do pensamento do aluno, a fim de 

complementar as hipóteses sobre o seu desenvolvimento. Por fim, o princípio da 

investigação exige do professor a postura de pesquisador do processo ensino-

aprendizagem. Esses três princípios esboçam a relevância da observação na avaliação.  

Todavia, a Sistemática não dá esclarecimentos sobre as intervenções, que são 

fundamentais para a aprendizagem. Embora a observação seja um procedimento 

imprescindível na avaliação, são as intervenções que fazem o aluno avançar.  

A insuficiência em torno das observações restringe as intervenções, o que 

dificulta o favorecimento da aprendizagem: 

A professora se irrita com algumas crianças que parecem não 
prestar “atenção”.   Para uma aluna que não sabe com que letra 
começa o seu nome, diz: “Todo mundo sabe, ela não!” (Diário de 
Campo) 

A intervenção acontece num clima de impaciência, explica a questão 
e diz: Olha para o quadro!  Aí do lado, menino!  Faça que eu venho 
já ver se você acertou.  (Diário de Campo) 

As intervenções são fundamentais para a aprendizagem, mas devemos alertar 

que “uma mesma ação pode ter conseqüências diferentes para pessoas diferentes, ou 

pode ser assumida de modo diferente por uma mesma pessoa dependendo das 

circunstâncias” (ESTEBAN, 2001, p. 175), por isso deve ser valorizada a subjetividade. 

Deve-se salientar o clima de insatisfação que a professora gera nas intervenções: 

A professora percorre pela sala, se aproxima de um aluno e diz: Não 
sabe ainda? Que lápis da ponta feia!  Aponta o lápis e incentiva o 
aluno a escrever o número dois com sucesso.  (Diário de Campo) 

Uma aluna tenta encontrar o seu nome no quadro de pregas, escolhe 
um nome que não é o seu.  A professora diz: “Olha, esse é o seu 
nome? – Não sei. –Não sabe? Você precisa reconhecer o seu nome 
porque se você não reconhecer, ninguém vai reconhecer por você 
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não! O nome é seu”. Comenta que é falta de atenção, localiza o 
nome e entrega à criança. (Diário de Campo)   

Mais uma vez uma aluna (a mesma da citação acima) tenta localizar 
o seu nome nas tarjetas e não consegue.  A professora diz: - Da 
próxima vez eu não vou procurar!  Localiza o nome e entrega à 
criança. (Diário de Campo) 

Até mesmo nas atividades mais descontraídas as intervenções parecem se 

preocupar em medir o tamanho do êxito.   

As crianças ensaiam para dançar no dia de São João.  A professora 
diz depois do ensaio dos meninos: “Nota 10! Os meninos não 
esqueceram nenhum passo, agora vamos ver as meninas se vão ser 
nota 10”. Quando as meninas terminam de ensaiar, uma aluna 
pergunta: “Tia, as meninas foram o que?”  A professora responde: 
“Nota 9,0 porque se enrolaram, teve uma hora que tava tudo 
enrolado”.  A professora diz para as crianças como devem fazer 
para melhorar.  Todos juntos ensaiam mais uma vez.  Ao terminar o 
ensaio a professora diz: “Os meninos que tinham sido 10, agora 
foram 1,0 e as meninas que foram 9,0, agora foram 10,0".  (Diário de 
Campo) 

A citação acima nos faz refletir como a atribuição de notas deve ser cuidadosa, 

pois um mesmo grupo que obteve nota dez, poucos minutos depois obteve nota 1,0. 

Esse trecho nos reporta aos estudos de Bonniol (2001) quando diz que a medida no 

processo educativo é pouco confiável, pois até mesmo a mudança de humor do 

avaliador pode alterar os resultados.  

 A observação participante nos proporcionou efetivar uma intervenção que 

acreditamos ter sido relevante para a aprendizagem. 

Ao retornarmos para a sala de aula, um aluno que havia ficado de 
castigo no recreio por não concluir a atividade, pede para ir ao 
banheiro.  A professora diz que só quando ele terminar de fazer a 
tarefa.  O aluno reclama e diz que não sabe.  Falta apenas escrever o 
seu nome, sugerimos que ele pegue a tarjeta no quadro de pregas 
que está na parede, contendo os nomes de todas as crianças.  Ele 
vai; pega uma tarjeta e mostra para a professora, perguntando se é o 
seu nome. Ela diz que não e acrescenta: ”Procure aí o seu nome que 
eu quero ver se você sabe”.  A criança vai até o quadro de pregas 
contendo as tarjetas e com ar de quem não sabe, retorna para sua 
cadeira.  A professora parece não perceber, continua à mesa. Vamos 
ao encontro  do aluno cujo nome começa com a letra A e tentamos 
ajudá-lo.  Questionamos para ele: - Com que letra começa o seu 
nome? – Não sei.  - O seu nome começa com a letra A. Afirmamos 
para ele. Convidamos-lhe para agregarmos todos os nomes das 
tarjetas que começassem com a letra A. Eram cinco nomes.  
Perguntamos para ele: - O seu nome é grande ou pequeno? - É 
grande. – Vamos separar os nomes pequenos? Ele retirou dois nomes.   
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Perguntamos novamente: - O seu nome termina com a letra A ou com 
a letra O? Ele olha para nós com ar de dúvida e responde: – Com a 
letra O. - Qual é o seu nome desses três?  Ele pega a tarjeta com o seu 
nome corretamente. Explicamos: - Agora fica fácil, é só ver nas 
tarjetas o nome grande que começa com a letra A e termina com a 
letra O. Ele olha para nós e dá um sorriso tímido. Em dias 
subseqüentes, observamos e constatamos que agora o aluno consegue 
identificar a tarjeta com o seu nome. 

Esse tipo de intervenção requer tempo para que a criança relacione o que sabe 

com o que está aprendendo e sirva para proporcionar aprendizagens significativas. 

Segundo Coll (1996, p. 54), a aprendizagem significativa é aquela que considera 

os conhecimentos prévios dos educandos. Para ele, a aprendizagem significativa se 

diferencia da aprendizagem repetitiva, pois a primeira relaciona os conhecimentos que o 

aluno já sabe com o novo conhecimento, enquanto a segunda limita-se a incentivar o 

aluno a memorizar, pela repetição. 

Quando compreendemos que a avaliação deve ser utilizada para investigar as 

aprendizagens no intuito de tomarmos as devidas providências para efetivá-las, e não 

como algo capaz de medir desempenho, conseguimos também compreender que são as 

intervenções que concretizam a avaliação. Elas são grandes aliadas das aprendizagens. 

Se descobrimos pelo diagnóstico que o aluno não conquistou determinada 

aprendizagem, não há por que mantê-lo naquele quadro de insuficiência, precisamos 

fazer reflexões, encontrarmos as intervenções adequadas e operacionalizá-las.  As 

intervenções devem acontecer em clima de descoberta, as respostas prontas fazem com 

que o aluno não pense sobre aquilo que está desenvolvendo e o visto na atividade, 

corrigindo o que ele realizou indevidamente, não efetiva aprendizagem. 

e) Relatórios de aprendizagem 

No primeiro momento de entrevista, realizada em dezembro de 2005, quando 

questionamos a professora sobre os relatórios de aprendizagem, ela nos explica: 

O relatório eu faço semestral.  Quando termina o semestre... Porque 
é assim, infelizmente, agora nesse segundo semestre eu não fiz o 
caderninho de acompanhamento diário, que é uma ferramenta que a 
gente tem de acompanhar o menino diariamente pelo caderninho, 
que ficou muito defasado esse semestre, em virtude de muita coisa.  
Mas, o quê que eu faço?  No final do semestre eu vou avaliar aquele 
menino pelo aspecto social, afetivo e cognitivo, como foi naquele 
semestre, se ele melhorou, se não melhorou, se ele se socializou mais 
ou se retraiu mais, se ele conseguiu aprender mais, se não conseguiu, 
quais as áreas que ele tem mais dificuldade.  Geralmente são 
semestrais esses relatórios que a gente tem que entregar na 
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secretaria.  Mas, geralmente eu gosto de fazer o caderninho diário, é 
porque esse semestre... 

Os registros escritos diariamente são importantes porque não há como nos 

basearmos somente na memória, além de que a escrita exige uma reorganização do 

pensamento, uma maior reflexão e conexão entre as idéias defendidas (HOFFMANN, 

1996). Por estimular a reflexão, eles proporcionam observação detalhada do aprendiz, 

organização e sistematização no trabalho avaliativo. 

A Sistemática de Avaliação (Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2002a) 

reconhece a importância dos registros escritos diariamente e diz que “os relatórios terão 

como base os registros sistemáticos feitos ao longo do processo de aprendizagem” (Art. 

5º, seção II). 

Embora revele a importância dos registros escritos diariamente, a professora da 

1ª série continua sem elaborá-los, como enfatiza o Diário de Campo. 

Ao retornarmos ao campo em março de 2006, percebemos que os 
dias se passam e não conseguimos observar registros diários sobre a 
aprendizagem das crianças, conforme sugere a Sistemática de 
Avaliação da Rede Municipal de Ensino, no Art. 5º, Seção II.   

Somente no mês de junho, a professora elaborou os relatórios semestrais dos 

alunos, como sugere a Sistemática Municipal de Avaliação (2002, Art. 5º, Seção II), 

embora sem contribuições de registros escritos ao longo do processo de aprendizagem.   

Com permissão da diretora, a professora libera os alunos às nove 
horas, em uma manhã, para elaborar os relatórios.   Antes de liberá-
los, a professora solicita ajuda para organizar as atividades do 
semestre, que não estão separadas e organizadas por aluno, mas, 
encontram-se todas misturadas. A professora chama o mesmo aluno, 
várias vezes, à medida que seu nome vai aparecendo. Cada aluno 
fica com seu bloco de tarefas nas mãos e forma-se uma fila para a 
professora grampeá-las. Os blocos de atividades não foram 
entregues aos alunos, porque serão analisadas pela professora, 
dando suporte à elaboração dos relatórios.    (Diário de Campo) 

Ao observarmos as estratégias da professora na elaboração dos relatórios, 

percebemos a idéia de arquivo, presente na ação docente. Constatamos que nenhuma 

reflexão anterior e coletiva com os alunos acontecera.  As crianças não foram 

envolvidas na reflexão dos seus avanços e suas dificuldades no dia-a-dia. Na ocasião, 

atentamos para a diferença entre arquivo e portfólio. 
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Torna-se relevante esclarecer que a lógica do portfólio se distancia da lógica da 

coleção, dos simples arquivos de atividades, organizados pelo professor, grampeados e 

entregues ao aluno ao final do bimestre ou semestre. Ao contrário, documenta o 

processo educativo e é construído com a participação do educando, favorecendo o 

acompanhamento da aprendizagem não somente pelo professor, mas pelo próprio aluno. 

Nessa perspectiva, os aprendizes não são meros espectadores, mas participantes ativos 

do processo de aprendizagem, vislumbrando novas possibilidades, pela auto-

avaliação34.  Isso implica em momentos para o aprendiz escolher atividades que irão 

compor o portfólio, identificar erros, fazer análises e reflexões sobre seus avanços e 

suas dificuldades, registrando através da escrita ou do desenho suas percepções e 

sentimentos. 

Cumpre realçar que os portfólios anteriormente eram utilizados apenas no ensino 

superior, todavia pesquisas da atualidade como Shores & Grace (2001) e Villas Boas 

(2004) mostram que esse procedimento de avaliação tem se expandido para a educação 

básica. 

Segundo Shores & Grace (2001, p. 43-45), existem três tipos de portfólio: o 

particular, o de aprendizagem e o demonstrativo.  O portfólio particular é um dos mais 

utilizados, compreende o histórico do progresso de cada criança com informações 

escritas pelo professor.  O portfólio de aprendizagem é o mais divertido e gratificante 

de ser implementado. Ele contém anotações, rascunhos e trabalhos realizados e 

organizados no cotidiano pelo educando, permite que o progresso seja acompanhado 

pelo aluno e pelo professor.  O portfólio demonstrativo é a condensação dos dois tipos 

de portfólios citados anteriormente.  É constituído das anotações e amostras de trabalhos 

mais significativos para o processo de aprendizagem, aquelas que revelam avanços 

importantes ou problemas persistentes.  Esse tipo de portfólio é importante para 

informar ao professor da série seguinte sobre o desenvolvimento do aluno. 

Ao tecermos algumas reflexões sobre arquivo e portfólio e constatarmos que 

a lógica avaliativa da professora da 1ª série contempla o arquivo, queremos expressar a 

forma como são elaborados os relatórios de aprendizagem, conforme declara o Diário 

de Campo: 

                                                
34 Entende-se por auto-avaliação o processo pelo qual o próprio aluno analisa continuamente as atividades 
desenvolvidas e em desenvolvimento, registrando suas percepções e sentimentos (Villas Boas. 2004. p. 
53). 
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As crianças vão embora e a professora analisa os blocos de 
atividades realizadas no semestre, por cada aluno.  A partir disso, 
vai marcando com X, nas fichas individuais, os critérios de avaliação 
conquistados em dois bimestres e escreve alguns “relatórios”, no 
Diário de Classe.  

Diante disso, nos questionamos: Em que proporção esses critérios foram 

observados?  Em que medida a memória da professora é tão boa para realizar esse tipo 

de atividade no final do semestre e sem registros diários? Ressaltamos que não 

conseguindo elaborar os relatórios em duas horas (de nove às onze horas). A professora 

continua o processo na sala de aula, em outras manhãs, com a presença dos alunos. 

Observamos o Diário de Classe da 1ª série e constatamos pequenos espaços para 

os registros escritos.  O diário é organizado assim: 

Nome do aluno 

 

 

Síntese do desempenho conforme registros 

individuais 

 

 

 

Ao analisar o diário de classe, encontramos sínteses muito semelhantes que 

contemplam assiduidade, interesse, participação, lateralidade, reconhecimento das letras 

do alfabeto, dos números e do nome, como “critérios” de avaliação.  O espaço 

disponível para cada aluno foi contemplado com anotações que envolvem três tópicos e 

revelam uma padronização.   

• Não possui lateralidade definida. 

• Pouca participação nas atividades. 

• Não reconhece letras, números, seu nome. 

 

• Possui dificuldade de lateralidade 

• Não demonstra interesse, desatento. 

• Pouco reconhece letras, números, seu nome. 

 

• Possui dificuldade de lateralidade. 

• Não demonstra interesse. 

• Reconhece letras, número e seu nome.  
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• Boa lateralidade.  Falta muito. 

• Participa das atividades. 

• Reconhece letras, números, seu nome. 

Acreditamos que esse procedimento tenha valor somativo.  As atividades dos 

alunos só foram analisadas ao final do semestre.  Essa avaliação poderá servir apenas 

para a reflexão do trabalho da professora no segundo semestre, porém, salientamos que 

as análises realizadas no dia-a-dia conseguem estimular mais aprendizagens, inserindo-

se na lógica formativa.  Isso nos faz reportar ao que diz Villas Boas (2004, p.32): 

Com freqüência, ouve-se alguém dizer que a avaliação somativa 
desenvolve-se ao final do processo e a formativa, durante o processo.  
Acontece que as duas podem realizar-se em um ou outro momento.  
Os seus objetivos é que são diferentes. 

 
As Diretrizes Pedagógicas para a Educação Infantil (Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, 2002a, p.57) estabelecem que a avaliação “deverá ser realizada em diferentes 

momentos, visto ser processual: antes, durante e ao fim de todo o processo de educação, 

de ensino-aprendizagem”. Para tanto o, documento propõe: 

 

Para estimular aprendizagens, a avaliação formativa é a mais indicada, pois ela 

considera os avanços e as dificuldades na rotina pedagógica.  Observamos que a 

professora da 1ª série desconsiderou essa função da avaliação, utilizando apenas a 

    Inicial Conhecimentos e                  
experiências prévias 

    Antes 

             
Durante 

                  
Formativa 

Estratégias, erros, dificuldades 
de aprendizagem, habilidades, 
conhecimentos 

  Ao final    Somativa Resultados, aprendizagens 
realizadas 
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função somativa, que deixa um processo terminar para avaliá-lo, impedindo que 

aprendizagens sejam despertadas no dia-a-dia.  

O caráter formativo da avaliação precisa se expressar nos relatórios, mostrando 

dificuldades, avanços e intervenções realizadas em todas as áreas do conhecimento. 

Acreditamos que eles só têm valor quando servem para relatar um processo que foi 

acompanhado, distante disso, se transformam em documentos burocráticos, realizados 

distante da “tomada de decisões fundamentadas” e que apenas rotula e classifica o 

educando. Essa “cultura tradicional” poderá ser prejudicial à auto-estima dos 

educandos.  

A avaliação formativa pode contribuir para um bom nível de auto-
estima dos alunos, à medida que possibilita o conhecimento dos seus 
limites e possibilidades (LIMA et. al, 2005, p. 8 - Anais do 
Congresso em Avaliação Educacional – NAVE - UFC). 

Uma prática avaliativa coerente aprecia relatórios de aprendizagem elaborados a 

partir de registros escritos diariamente, que retratam as vivências do aluno, em um 

cenário de observações e intervenções, que ultrapassa a idéia de cumprimento 

burocrático. Hoffmann (1996) nos adverte que o desenvolvimento infantil deve ser 

acompanhado a partir de relatórios descritivos e interpretativos, possíveis de efetivar o 

aprendizado. 

e) Cena do Diário de Campo mostra como a professora avalia os alunos 

Uma cena do Diário de Campo mostra como a professora realiza a avaliação.  

A professora nos explica: “Essa atividade que vou fazer é considerada como 

uma avaliação. Lanço conteúdo ontem e avalio dois dias” (refere-se a oito palavras que 

foram estudadas ontem, em atividade de recorte e colagem). Copia as oito palavras no 

quadro. E começa a explicar: “Ontem nós fizemos uma atividade que envolveu oito 

palavras: banana, pipa, tatu, foguete, mola, estrela, anel e sol”.  Mostra as tarjetas com 

nomes escritos e respectivos desenhos. Em seguida escreve as palavras no quadro e diz: 

“Olhem para o quadro, aqui não tem mais figura!” Vai lendo cada palavra e solicitando 

que as crianças repitam. Ba-na-na, pi-pa  (lê todas as palavras assim e as crianças 

repetem).  A professora esclarece para os alunos: “Hoje nós vamos fazer uma atividade 

com nome de ditado. Sabem o que é? Eu vou mostrar uma palavra, dá 10 segundos e 

vou esconder a palavra, para vocês escreverem. Eu mostro, conto até dez, aliás, até 

cinco e escondo”.  A professora apaga as palavras que estão no quadro.  Assim mostra a 
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primeira tarjeta, conta até cinco e as crianças tentam olhar as palavras para copiá-las.  A 

professora pergunta: “Quem acertou? Vou colocar aqui” (prega a tarjeta num papel 

madeira, exposto na parede).  Dá tempo para as crianças corrigirem a palavra.  Adverte: 

“Na próxima eu não vou corrigir.  Atenção! Número dois: vou virar, olha bem a palavra 

que eu vou contar: 1, 2, 3, 4, 5” (conta pausadamente e esconde a palavra).  A 

professora não expõe a palavra no papel madeira e uma aluna reclama que está sendo 

rápido e não conseguiu.  Ela responde: “Se não dá tempo, não interessa, o que interessa 

é que você ta tentando e eu estou observando quem tá fazendo!” A professora 

permanece até o final da atividade parada, próxima ao quadro, apenas ditando as 

palavras.  Após o ditado, prega todas as tarjetas em um papel madeira, para  as crianças 

realizarem a correção. Por fim, convida os alunos a trazerem os cadernos para ela olhar 

e colocar carimbo Viva! Você acertou tudo!” nas atividades bem sucedidas, e, nas 

atividades insatisfatórias, de caneta vermelha, dá visto acompanhado do letreiro “Você 

está conseguindo” e corrige as palavras incompletas de caneta.   A maioria da turma 

consegue fazer a atividade satisfatoriamente, contudo, dois alunos expressam 

dificuldade, ficando  na hora do recreio para copiar as palavras.  

Percebemos a avaliação relacionada ao conceito de teste.  A agitação das 

crianças na tentativa de copiar as palavras, na atividade citada anteriormente, nos mostra 

apreensão e esse sentimento pode dificultar a aprendizagem, que acontece em clima de 

descoberta e não de pressão. Acreditamos que a forma como foi realizada a atividade 

possa dificultar até mesmo o diagnóstico das aprendizagens, pois a criança não dispôs 

de tempo para realizar tentativas; a professora se manteve distante dos alunos35 e foi 

considerado apenas o visto ou carimbo no caderno, após a correção das palavras, pelos 

alunos.  A análise realizada nos faz detectar uma aproximação da prática avaliativa da 

professora da avaliação classificatória, que segundo Hoffmann (1993, p. 95) tem a 

intenção de “Corrigir tarefas e provas do aluno para verificar respostas certas e erradas 

e, com base nessa verificação periódica, tomar decisões quanto ao seu aproveitamento 

escolar”. 

 

 

 

                                                
35 A professora se mantém próxima do quadro-branco, ditando as palavras. 
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As recomendações dos textos oficiais municipais sobre avaliação de 

aprendizagem e a prática avaliativa docente  

O texto oficial principal que orienta a prática da avaliação de aprendizagem na 

rede municipal de ensino de Fortaleza é a “Sistemática de avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem”. Outros documentos como Diretrizes Pedagógicas, Proposta 

Curricular, Projeto Político–Pedagógico e Regimento Escolar orientam o processo 

educativo e  reservam espaços para explicitar o processo de avaliação, considerando as 

recomendações presentes na Sistemática, visto que ela constitui-se documento legal 

aprovado pelo Conselho de Educação do Ceará - CEC, mediante Parecer nº 0035/2002, 

embora recomendando  

(...) um amplo programa de formação continuada dos professores e, 
também, a realização de uma pesquisa-ação com o objetivo de 
detectar, no processo, possíveis desvios que contribuam para 
prevalência da avaliação de natureza classificatória; e propor 
alternativas de solução que superem tais desvios. 

Ressaltamos que a Sistemática de Avaliação de Aprendizagem, a Proposta 

Curricular da alfabetização à 4ª série e as Diretrizes Pedagógicas são documentos 

elaborados pela Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social - SEDAS em 

parceria com as escolas36, enquanto o Projeto-Político-Pedagógico e o Regimento 

Escolar37 trata-se de documentos que, embora orientados pelas Secretarias Executivas 

Regionais - SER, são elaborados na escola.  

Tendo como referência a análise desses textos oficiais municipais, lembramos 

que a Proposta Curricular da alfabetização à 4ª série encontra-se defasada, pois faz mais 

de dez anos que foi publicada.  Conseqüentemente, não explicita o processo avaliativo, 

as funções, os instrumentos e procedimentos de avaliação, centrando-se no ato de 

ensinar. 

                                                
36 Braid (2001) Batista (2005) revelam nas suas pesquisas de Mestrado, realizadas na Universidade 
Federal do Ceará, que a participação das escolas na elaboração dos documentos é precária.  

BRAID,  Liana Maria Carvalho. (Dês) caminhos das mudanças na sistemática de avaliação em escolas 
públicas municipais.  Fortaleza: 2001.  BATISTA, Judenildes Guedes.  Entre o dito e o feito: a 
repercussão da sistemática de avaliação da SEDAS entre professores, gestores, especialistas e técnicos.  
Fortaleza: 2005. 
37 Sabe-se que o Regimento é um documento legal que define a natureza, a finalidade e as normas de uma 
escola, ele ajuda a nortear as ações cotidianas, contudo a sua elaboração é um processo coletivo (Vieira, 
1996, vol.3).  Na escola pesquisada, não tivemos acesso a tal documento, pois segundo a supervisora, 
estava na “advogada” para serem colocados os “termos técnicos”. 
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O Projeto Político-Pedagógico da escola em estudo desconsidera a avaliação de 

aprendizagem e privilegia apenas a avaliação das ações educativas, reservando poucas 

linhas para explicar a avaliação: 

A avaliação desse processo será contínua e processual, durante todo 
o ano em curso, a fim de que todas as ações sejam refletidamente 
planejadas e re-planejadas conforme o desenvolvimento da escola, 
buscando sempre manter a coerência com os princípios enunciados 
anteriormente neste documento.  Para isso, serão oportunizados 
encontros, reuniões, visitas, planejamento, capacitações, relatórios, 
entre outras ações que garantam a participação e construção 
coletiva de todos, conforme suas competências. 

 

A Sistemática expõe que a avaliação será um instrumento a serviço da 

aprendizagem, devendo ser considerados objetivos para cada componente curricular, 

além da diversidade de instrumentos avaliativos.  O documento adverte que não haverá 

nota ou conceito no registro do desempenho do aluno da educação infantil38, sendo 

adotados relatórios individuais, semestrais, descrevendo o progresso de cada criança, 

que terão como base registros sistemáticos feitos ao longo do processo de 

aprendizagem, que deverão ser comentados com os pais, atendendo ao caráter de 

avaliação diagnóstica e mediadora. 

Argumentando que a avaliação serve para intervir, modificar e melhorar a 

aprendizagem da criança, as Diretrizes Pedagógicas sugerem uma avaliação inicial, para 

identificar conhecimentos e experiências prévias do aluno e adota a função formativa 

(durante) e a somativa (final) na condução da avaliação.   

As Diretrizes Pedagógicas e a Sistemática são documentos recentes, todavia, 

percebemos neles a busca de uma identidade, pois ambos foram originados no ano 2002 

e se referem a funções distintas para a avaliação, o primeiro retrata as funções formativa 

e somativa39 e o segundo, as funções diagnóstica e mediadora.  

                                                
38 A 1ª série faz parte do ensino fundamental, mas deve obedecer a legislação e peculiaridades da 
educação infantil (organização do ensino em nove anos). 
39As três funções da avaliação se centram na aprendizagem do aluno, todavia, a avaliação diagnóstica 
valoriza instrumentos avaliativos, elaborados com “rigor técnico” (Luckesi. 1997), a avaliação mediadora 
enfatiza os registros escritos como uma forma de acompanhar as hipóteses na aprendizagem dos alunos 
(Hoffmann. 1996), enquanto a avaliação formativa dispõe da diversidade de instrumentos e da utilização 
de diversos procedimentos de avaliação (observação, registro escrito, portfólio, entrevista, etc).  Outro 
aspecto relevante que diferencia a avaliação formativa das demais, é que ela define critérios para avaliar, 
que servem para orientar o aprendizado (Bonniol, 2001, Hadji, 2001, Perrenoud,.1999, entre outros) 
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A clareza expressa nos documentos que norteiam a avaliação faz parte de uma 

boa prática avaliativa.  A opção de um documento pela avaliação diagnóstica e 

mediadora e de outro pela avaliação formativa e somativa torna-se obscura, pois a 

definição das funções da avaliação diz por onde trilharemos, a quais instrumentos e 

procedimentos de avaliação daremos maior ênfase.  É relevante assumir funções que 

possam permear todos os documentos e nas práticas avaliativas docentes. 

Os textos oficiais devem servir para orientar a prática avaliativa docente, por 

isso nos interessamos em perguntar à professora sobre o conhecimento e a utilização 

desses textos. Por meio da entrevista, constatamos que a professora desconhece a 

Sistemática e a Proposta curricular; conhece o Projeto Político-Pedagógico (participou 

da elaboração), mas nunca o utilizou; possui as Diretrizes pedagógicas (recebeu na 

escola em que leciona à tarde), mas durante os cinco meses que permanecemos na 

escola não visualizamos a sua utilização.   

Acreditamos que a avaliação de aprendizagem precisa evoluir, a fim de superar  

insuficiências.  Os textos oficiais existem para nortear o aprendizado e não para cumprir 

as burocracias dos órgãos competentes.  Uma boa prática avaliativa é orientada por 

textos oficiais claros, elaborados coletivamente. 

Formação docente 

Podemos dizer que a ação docente é fortemente marcada pela formação.  Como 

diz  Esteban (2001, p.49), “a formação e a ação docentes estão estreitamente vinculadas 

uma à outra”. A formação é concebida não como algo meramente técnico, sobretudo ético 

e político. “A dimensão ético-política adquire primazia sobre a técnica, que representa 

apenas umas das dimensões existentes” (ESTEBAN, 2001, p.47).  Assim, o processo de 

formação pode ressignificar a ação docente. 

Cabe explicitar que a formação docente pode acontecer nas denominações: 

formação inicial e formação continuada.  A formação inicial, considerada a “pré-

serviço”, segundo a Lei 9394/96 - LDB pode acontecer em Universidades, nos Institutos 

Superiores de Educação e pelo Curso Normal Superior.   

A formação continuada, oferecida em serviço, é compreendida como uma 

formação complementar à formação inicial. 

No Brasil, um dos modelos de formação continuada mais difundidos 
é o oferecido pelas universidades. Seja através de cursos de 
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especialização e de pós-graduação, ou de acordos ou convênios com 
governos municipais ou estaduais, esse modelo é considerado 
clássico. As considerações críticas desse modelo não são poucas... 
Desse modelo resultaria a compreensão de que a universidade 
produziria conhecimentos, cabendo aos profissionais de ensino sua 
aplicação, socialização e transposição didática (LOIOLA, 2004, p. 
35-36). 

 
Ressaltamos que as formações inicial e continuada devem proporcionar ao 

educador uma “permanente investigação da prática” (ESTEBAN, 2001, p. 97). Sem 

isso, o que resta são teorias e técnicas desvinculadas e sem poder de transformação do 

real. 

Loiola (2004, p. 27) realizou uma pesquisa sobre a formação de professores da 

educação infantil e esclarece que: 

Podemos destacar três questões que ilustram as dificuldades 
encontradas na formação de professores: a relação que se estabelece 
entre teoria e prática (cursos desvinculados das situações concretas); 
círculo vicioso, baixa remuneração – pouca qualificação; 
improvisação e descompromisso da professora no atendimento às 
crianças e das famílias. 

A formação docente carece ser incentivada e vinculada à realidade das escolas, 

alunos e professores, para que possa ressignificar a ação docente.  Dados de pesquisas 

recentes, como a de Loiola (2004), reafirmam a problemática em torno da formação 

geral do educador. Tratando-se da formação em avaliação, esse quadro se agrava, visto 

que os estudos sobre essa temática têm inicio a partir de 1940. No Brasil, entretanto, só 

emergem com maior intensidade a partir de 1980. Como enfatiza Vianna (2000, p. 126), 

“o Brasil é um país que vive na pré-história da avaliação”. 

Avaliar é um ato complexo, dado o contexto dinâmico da sala de aula e a imensa 

diversidade presente nela. Sem formação adequada ampliam-se os embaraços em torno 

da avaliação. 

Formação da professora da 1ª série em avaliação 

Analisamos a formação da professora da 1ª série no segundo momento de 

entrevista, ao final do mês de junho/2006, no último dia de atividade do semestre.  A 

entrevista se desenvolveu em clima tranqüilo, sem interferências.  Nesse momento, 

perguntamos à professora sobre sua formação: 
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Primeiro eu fiz o pedagógico, nível de 2º grau, que durou três anos.  
Eu não fui ao 4º pedagógico.  Assim que eu terminei já passei no 
concurso no Eusébio (janeiro/1998).  Lá eu ensinava alfabetização e 
4ª série.  Na alfabetização eu tive a pior decepção da minha vida.  
Foi traumatizante!  Tanto pra mim como pras crianças.  É tanto que 
eu só comecei a pegar educação infantil depois que eu me vi 
preparada, porque na minha opinião os melhores professores 
deveriam estar lá.  E não porque chegou agora, então vai pra 
educação infantil.  Porque foi o que aconteceu comigo.  Ah, você está 
chegando agora então vai ficar com os pequenininhos.  Eu acho que 
não deveria ser assim. Trabalhar com pequenininhos exige muito 
mais do que trabalhar, por exemplo, com adolescente.  Exige uma 
preparação muito grande.  No Eusébio eu passei 3 anos, na 
educação infantil foi só um ano.  Eu pedi até pelo amor de Deus pra 
me tirar. (risos). 

Surgiram os cursos especiais da UVA (Universidade Vale do Acaraú) 
para professores, eu passei (1998-2), pago pelo município de 
Eusébio e comecei, e de lá pra cá não parei mais.  Essa graduação 
durou dois anos, que era dia de sábado, janeiro e julho (janeiro e 
julho era todo dia).  Eu não fiz monografia, o curso de dois anos na 
época que eu terminei (2000) não tinha essa exigência. Assim que eu 
terminei a graduação, já entrei no curso de especialização em 
Psicopedagogia na UECE, que durou um ano e meio. Que foi um ano 
de disciplina e seis meses para terminar a monografia. Na 
monografia eu falei sobre a auto-estima do professor. Quando 
terminei o curso de Psicopedagogia eu passei um ano fazendo cursos 
(jornada de educação, os cursos da Demócrito Rocha, cursos pagos 
pela prefeitura).  Depois disso, eu entrei no curso de Psicodrama na 
FIC, que durou dois anos. Fiz monografia sobre a auto-estima do 
aluno. 

A professora cita, anteriormente a sua formação mais abrangente, o curso de 

Graduação em Pedagogia e as duas Pós-Graduações que realizou.  Os cursos de curta 

duração dos quais participou e recebeu certificado foram: 

• Formação de Profissionais em Educação Inclusiva: Uma abordagem 

sobre o ensinar e o aprender. (Prefeitura Municipal de Fortaleza - 100 h/a 

– 2006). 

• 5ª Jornada de Educação Norte e Nordeste. (40 h/a  - 2003) 

• 4ª Jornada de Educação Norte e Nordeste. (35 h/a – 2002) 

• Formação Continuada para Professores da Pré-Escola. (Prefeitura 

Municipal de Fortaleza - 88 h/a – 2006) 

• Curso de Formação Continuada para Professores das Séries, Ciclos 

Iniciais da Rede Pública de Ensino (Universidade Aberta do Nordeste - 

200 h/a – 2001). 



 121 

• Cursos de Formação Continuada para Professores das Séries, Ciclos 

Iniciais da Rede Pública de Ensino – 2ª fase (Universidade Aberta do 

Nordeste - 100 h/a – 2005) 

• Programa de Formação de Formadores de Professores de Matemática 

(Prefeitura Municipal de Fortaleza -  40 h/a – 2003) 

Analisamos os certificados e os históricos da professora, com vinte disciplinas 

cursadas em Pedagogia e aproximadamente treze disciplinas em cada curso de 

Especialização, contudo, nenhuma disciplina sobre avaliação fora mencionada.  Torna-

se esquisito para nós tal constatação, saber que nos cursos de formação de professores 

não se discute sobre avaliação.  

Diante do contexto, sentimos curiosidade em saber se a professora conhece 

alguma teoria de avaliação. 

Na verdade eu sou sincera, eu nunca me interessei pela parte 
avaliativa e vejo que é uma grande dificuldade que eu tenho.  - Você 
já leu um livro sobre avaliação?  - Não, não!  Tudo que eu leio é 
sobre o sistema emocional (2º momento de entrevista). 

Sem formação adequada, a professora revela que não se sente preparada para 

avaliar e reclama da inexistência de momentos de estudo e reflexões sobre a temática na 

escola. 

A avaliação é sempre a última a ser estudada, é sempre a última a 
ser elaborada, é sempre a última... No que deveria ser a primeira.  
Então é assim, é a última coisa que a gente se preocupa, é a última 
coisa que a gente se reúne pra falar.  E quando se reúne pra falar? 
Porque nem tempo pra isso não se tem na escola.(1º momento de 
entrevista) 

O trecho anterior demonstra a necessidade de um processo escolar pautado na 

coletividade, em que as práticas avaliativas sejam discutidas, pois os saberes coletivos 

movimentam as concepções.  

A possibilidade de compartilhar conhecimentos e processos entre as 
pessoas é insubstituível no desenvolvimento do pensamento do 
sujeito, pois nas atividades coletivas surgem os conhecimentos e 
ferramentas que, uma vez internalizados, constituem sua atividade 
interior” (VIGOTSKY apud ESTEBAN, 2001,  p. 131-132).   

Perguntamos à professora como aprendeu a avaliar. Ela nos diz que aprendeu no 

dia-a-dia. “Vai aparecendo coisas e você vai adaptando”.  “A prática vai sendo 
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configurada no diálogo entre os diversos conhecimentos que circulam o espaço escolar” 

(ESTEBAN, 2001, p. 83). Entretanto, a professora demonstra sua angústia: 

A avaliação, eu acho que é um dos processos que a gente se 
preocupa mais. Será que eu estou avaliando certo, será que eu não 
estou colocando idéias pessoais, esquecendo de realmente ver o 
menino como ele é. Sem colocar nenhum tipo de preconceito, nenhum 
tipo de conceito. Mas, ver a criança como um todo. Isso é uma 
preocupação constante. Toda hora você está assim se policiando.  
Será que é isso mesmo, será que não... (1º momento de entrevista) 

Os questionamentos sobre a avaliação marcam uma prática que se constrói no 

dia-a-dia, sem conhecimento das teorias de avaliação. 

Como é que eu vou ensinar, se muitas vezes eu não sei nem até aonde 
tô indo, porque eu não tô avaliando o menino direito e como é que eu 
vou conseguir a melhor prática se eu só tô me preocupando em 
ensinar, ensinar, ensinar...  Aí eu fico me perguntando até que ponto 
eu tô sendo leal, a escola tá sendo leal, o sistema educacional tá 
sendo leal.  Ou se a gente não tá caindo sempre na coisa idiota de 
fingir que ensina e o menino fingir que aprende (2º momento de 
entrevista). 

A professora admite sua formação precária em avaliação e deixa transparecer a 

angústia causada no processo avaliativo. Conforme o que foi relatado, essa precariedade 

é ocasionada por três motivos: 1) a universidade não ofereceu formação adequada em 

avaliação 2) A rede municipal de ensino não está incentivando a formação em avaliação 

3) A professora não buscou ajuda em leituras para avaliar adequadamente. Dos três 

aspectos, acreditamos que o número um seja o mais marcante, visto ser a universidade a 

responsável pela formação dos professores de Pedagogia.  Diante do que foi explicitado 

questionamos: Por que o estudo sobre avaliação não vem sendo considerado uma 

prioridade nos cursos de formação de professores?  Contudo, interrogamos ainda:  Que 

política de formação tem a rede municipal de Fortaleza, que não privilegia uma temática 

tão importante como a avaliação no processo educativo?  A quem caberia resolver essa 

problemática? 
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Descobertas indicam dificuldades na prática avaliativa docente 

Neste capítulo, tivemos a intenção de compreender a prática avaliativa docente.  

Para tanto, buscou-se o entendimento sobre critérios, instrumentos, observações, 

intervenções e relatórios de aprendizagem, considerando as recomendações dos textos 

oficiais municipais e a formação docente para avaliar. 

Diante disso, identificamos dificuldades na compreensão e operacionalização da 

avaliação, que serão abordadas nas considerações finais a seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração desta dissertação contou com descrição e interpretação dos dados 

em cada capítulo. Contudo, ao concluirmos este trabalho, consideramos ser relevante à 

organização da síntese dos dados, no intuito de facilitar a compreensão dos leitores e 

elaborar as conclusões da pesquisa.  Reportamo-nos aos objetivos do estudo e 

mostramos-lhes até aonde conseguimos chegar. 

O objetivo maior da pesquisa foi compreender a condução da avaliação de 

aprendizagem em uma escola municipal de Fortaleza, a partir dos textos oficiais e da 

prática avaliativa da professora da 1ª série.  Tivemos como objetivos específicos fazer 

um percurso teórico para situar a avaliação; averiguar a organização da rotina 

pedagógica, esclarecendo o tratamento dado à avaliação e os saberes construídos e 

socializados pelos professores no dia-a-dia, acerca da temática; analisar o currículo que 

gera a prática avaliativa da professora, identificando as particularidades da avaliação e o 

lugar que ela ocupa nesse currículo; estudar os textos oficiais da rede municipal de 

ensino sobre avaliação de aprendizagem, considerando a prática avaliativa da professora 

e investigar a formação docente no que concerne à prática avaliativa. 

Nesse sentido, estudamos o conceito de avaliação e percebemos uma evolução 

que passou pela concepção dos testes de inteligência, pela checagem entre objetivos e 

resultados para finalmente ser compreendida como aliada da aprendizagem.  Segundo os 

teóricos da contemporaneidade, citados neste trabalho, a avaliação não pode ser vista 

distante da tomada de decisões para que a aprendizagem se efetive.  

No âmbito da nossa pesquisa, a aprendizagem é considerada como processo de 

interações, maturações e internalizações, em que aprendizagem e desenvolvimento estão 

interligados, sendo que a aprendizagem antecede o desenvolvimento (VIGOTSKY,  

1993; 1994). 

Apesar dos avanços da avaliação, teóricos da atualidade confirmam que ainda 

“prevalece a injustificada confusão entre avaliação e mensuração” (VIANNA, 2000, p. 

25), e alertam para o fato de que a medida está presente no âmbito de muitas práticas. 

Na busca da aprendizagem, a avaliação vem ganhando diversas funções, tais 

como mediadora, que visa ao acompanhamento das hipóteses formuladas pelo aluno em 

situações de aprendizagem; diagnóstica que visa à aprendizagem por meio de 

instrumentos escritos bem elaborados; somativa, realizada ao final de uma etapa, 
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programa ou projeto, e formativa que é realizada durante um processo, considerando 

variabilidade didática, critérios de avaliação, diversidade de instrumentos e 

procedimentos para avaliar.  Segundo teóricos como Bonniol (2001) e Hadji (2001) a 

avaliação formativa adquire supremacia no processo de aprendizagem, por valorizar 

elementos que têm sido considerados promissores para o sucesso, como é o caso dos 

critérios de avaliação.  

Diante desse quadro complexo, de compreensão das funções da avaliação, 

definição de critérios, elaboração de relatórios de aprendizagem, escolha de 

instrumentos e procedimentos para avaliar, entre outros, os professores denotam a pouca 

compreensão acerca da avaliação, ocasionado principalmente pela formação docente 

(VILLAS BOAS, 2004; HADJI, 2001). 

Acreditamos que na avaliação das crianças da 1ª série as dificuldades se 

ampliam, uma vez que muitas dessas crianças estão iniciando a vida escolar e ainda 

porque agora estão inseridas no ensino fundamental (organização do ensino 

fundamental em nove anos).  Isso pode ocasionar equívocos na prática avaliativa, por 

meio da utilização de metodologias de ensino, instrumentos e procedimentos de 

avaliação próprios do ensino fundamental ou desconsideração das experiências prévias 

dessas crianças.    Outro ponto passível de cuidados diz respeito ao cumprimento do 

verdadeiro sentido da avaliação por parte dos professores, pois de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB a avaliação dessas crianças não tem 

objetivo de promoção. Ao ser mal-compreendida, a temática pode ser desconsiderada, 

provocando o “afrouxamento” da avaliação, caracterizado pelo fato de que a criança 

passa pela escola sem aprender o necessário (SALGADO, 2005). 

Depois desse percurso teórico, iniciamos a síntese dos dados da pesquisa 

empírica, que considerou a rotina o lugar ideal para compreender a prática avaliativa 

docente, visto que nela se expressam ações, interações e saberes construídos e 

socializados pelos professores no dia-a-dia (LOIOLA, 2004). 

Nesse aspecto, constatamos na rotina pedagógica que espaços, materiais, 

planejamento, formação docente, acompanhamento pedagógico ao professor, interação 

entre família e escola são aspectos significativos para a prática avaliativa. Os materiais 

implicam diversidade de instrumentos, os espaços incitam práticas diferenciadas e 

estimulo à observação, tão indispensável a uma boa prática avaliativa. Os demais 

aspectos são importantes para a prática avaliativa porque implicam reflexão teórico-
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prática, compreensão das teorias de avaliação e preocupação com o aprendizado do 

educando.  

Na rotina pedagógica constatamos que a escola municipal tem espaço razoável 

para o desenvolvimento de atividades diferenciadas e práticas avaliativas ajustadas, 

exceto a sala da 1ª série, que é pequena para que possa suprir as necessidades infantis.   

Porém, o espaço não está sendo organizado de forma que venha efetivar práticas 

diferenciadas. Dizemos isso porque a organização da escola se caracteriza 

essencialmente por salas de aulas, com cadeiras, quadro-branco e mesa para o professor.  

Alguns espaços construídos não estão sendo utilizados, como é o caso da biblioteca e do 

parque infantil; e os que estão sendo utilizados não favorecem opções para um trabalho 

diversificado, não há organização do espaço com cordas, jogos, pneus, cantinhos (da 

matemática, das ciências, da leitura etc.). O único lugar da escola com areia está 

desativado, que é o parque infantil.  O pólo de lazer, por exemplo, que é um ambiente 

desafiador que proporciona espaço, contato com a natureza, é pouco usado pela escola; 

os professores relatam que não gostam de ir para lá, porque quando vão “ninguém 

segura os alunos”.  As atividades no pátio, de recreação, no laboratório de informática 

acontecem sem regularidade. Relatamos ainda que os jogos não são utilizados pelos 

professores, os alunos da 1ª série não têm acesso à Internet, os materiais são 

insuficientes e não são desenvolvidos projetos de trabalho. 

Na escola pesquisada, o planejamento é visto como atividade burocrática e 

individual.  Desconsidera-se a idéia de construção coletiva.  Facilmente percebemos na 

rotina que o ensino é planejado na solidão de cada professor e a avaliação não é 

planejada.  Isso provoca uma prática avaliativa distante de momentos de estudos e 

reflexões. 

A relação entre família e escola é precária, resume-se a vindas rápidas para 

deixar ou pegar as crianças, justificar para a professora a ausência do aluno, resolver 

problemas na secretaria durante o recreio ou receber alguma coisa que a Regional envia, 

como livro, farda e agenda.  Isso ocasiona o distanciamento da família do processo 

avaliativo. É conveniente ressaltar que não houve nenhuma reunião de pais e mestres 

durante os cinco meses que estivemos na escola.   

O acompanhamento pedagógico ao professor é enfatizado apenas no aspecto 

técnico, de providenciar fotocópias ou materiais que serão utilizados pelo docente. 

Salientamos que não há orientadora no turno da manhã, o que provoca sobrecarga no 
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trabalho da supervisora, que precisa resolver dificuldades dos alunos e problemas 

administrativos da escola. Ainda no tocante ao acompanhamento ao professor, 

registramos que não houve nenhuma visita da SER ou SEDAS à escola pesquisada no 

período do desenvolvimento da pesquisa, no turno da manhã. Os dados mencionados 

ocasionam uma prática avaliativa individualizada e sem rumo, pela falta de 

planejamento e de reflexão coletiva das práticas avaliativas. 

Na escola municipal, a formação docente é marcada pela carência.  Durante o 

desenvolvimento da pesquisa, constatamos apenas a participação de alguns professores 

em um curso de formação continuada em educação especial e em uma palestra de 

Miguel Arroyo.  A escassez está presente na formação geral do professor e no tocante à 

formação em avaliação o fato é mais agravante, pois nada se efetivou.   

Diante do exposto, a avaliação é tratada no âmbito do esquecimento na rotina 

pedagógica. A prática avaliativa docente se constrói distante da família, do 

planejamento, das teorias de avaliação, dos momentos de estudo e reflexão. 

Caracterizam-se por práticas individualizadas em que os saberes construídos e 

socializados se resumem ao caráter burocrático de contagem de pontos e lançamento de 

notas e registros escritos no diário de classe.  

Tudo isso influencia a rotina da 1ª série, que expressa um currículo distante das 

atividades diferenciadas e ancorado nas atividades escritas. O currículo não é local de 

pura transmissão de conhecimento, envolve a construção de significados e valores 

culturais, é “um local, onde, activamente, se produzem e se criam significados sociais” 

(SILVA, 2001, p. 56). 

Podemos dizer que o currículo da 1ª série foi elaborado distante da coletividade 

e mantém-se centrado na Linguagem e no Conhecimento lógico-matemático, 

enfatizando a cópia do quadro e desvalorizando jogos, interação e incentivo à fala.  

Ressaltamos que o maior destaque do currículo está na Linguagem. 

Com relação ao trabalho desenvolvido em torno das áreas do conhecimento, 

frisamos que na disciplina Linguagem a ênfase maior é nas letras do alfabeto, afastadas 

de textos. A leitura valoriza a junção da “famílias”, a escrita é focada na repetição das 

letras e a oralidade é incentivada com pouca intensidade em conversas informais, 

distante das “rodas de conversas” que são sugeridas pelo Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998). 
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No Conhecimento lógico-matemático reforça-se a repetição dos números.  

Alguns conceitos matemáticos são trabalhados diariamente no preenchimento do 

calendário que é pregado na parede. 

A disciplina Natureza e Sociedade é desenvolvida nas datas comemorativas e as 

Artes Visuais por meio de pintura de desenhos.  A Música é prestigiada diariamente, no 

cantar rotineiro de três a quatro canções por dia, cujo repertório total resume-se a mais 

ou menos dez músicas infantis.  A disciplina Movimento compõe-se de brincadeiras e 

ensaios para a apresentação no pátio por ocasião das festas juninas.  Por fim, as 

atividades no laboratório de informática acontecem enfatizando a digitação de letras, 

números, palavras e desenhos no Paint.  Mencionamos que as tentativas do aluno são 

pouco estimuladas, pois a professora rapidamente dá a resposta dos exercícios, fazendo-

os copiar do quadro. 

No tocante à avaliação, devemos dizer que é centrada nas atividades escritas, que 

geralmente são de Linguagem ou Conhecimento lógico-matemático, em que a 

observação é pouco reconhecida, pois a professora não tem o costume de circular pela 

sala.  Nesse meio, as intervenções acontecem em pouca intensidade e em clima de 

insatisfação. 

No Movimento, a avaliação visa, sobretudo, preparar as crianças para uma 

apresentação ao final do semestre, chegando a dar nota aos meninos e meninas no 

término do ensaio. 

Nas Artes Visuais, as atividades parecem não ter objetivos educativos claros e 

intenção avaliativa, visto que quando as crianças desenham ou manuseiam massa de 

modelar não são observadas. 

Na Música, visualizamos somente a repetição de letras de músicas e gestos 

diários, sem a presença aparente da avaliação. 

Os conhecimentos de Natureza e Sociedade se desenvolvem em meio às 

festividades das datas comemorativas, sem deixar transparecer intenção avaliativa. 

No Português, a avaliação se preocupa em reconhecer letras do alfabeto, ler 

palavras e escrever o nome, localizar letras em palavras e palavras em textos, se realiza 

por meio de perguntas informais diárias, para que as crianças possam responder 

coletivamente. 
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A avaliação do conhecimento lógico-matemático visa, sobretudo, à identificação 

dos números, efetivada pelas atividades escritas e contagem oral. 

Nessas circunstâncias, a prática avaliativa da professora acontece na crença de 

que a aprendizagem é um processo mecânico, distante da teoria de Vigotsky (1994), o 

que leva a professora a acreditar que avaliação é diagnóstico, saber quem aprendeu ou 

não, ato esse que se mantém longe da tomada de decisões. 

Os critérios de avaliação, que não foram elaborados coletivamente, mas trazidos 

como idéia, de uma outra escola, se apresentam numa ficha em que a professora marcou 

com X ao final do semestre as aprendizagens conquistadas pelos alunos, durante dois 

bimestres, sem ajuda de registros escritos diariamente.  Os critérios não são listas 

uniformes de conhecimentos e habilidades que os alunos precisam alcançar, eles servem 

para orientar o aprendizado e fazer progredir. 

A disciplina de Português privilegia o reconhecimento de letras, palavras e 

escrita do nome.  A avaliação dos conhecimentos matemáticos se dá em torno de saber 

contar e identificar números. 

Nas atividades desenvolvidas no laboratório de informática, constatamos a 

presença dos mesmos critérios estimulados nas disciplinas de Linguagem e 

Conhecimento lógico-matemático (digitar letras, palavras, números e nome). 

No Movimento, percebemos por meio dos relatórios elaborados pela professora 

que foi escolhida como critério de avaliação a lateralidade, porém, no desenvolvimento 

das atividades de recreação, não identificamos momentos de observações e registros que 

constatassem a veracidade do que fora explicitado nos relatórios (possui dificuldade ou 

apresenta boa lateralidade). Não comprovamos a definição de critérios para as demais 

disciplinas.  

Segundo a Sistemática de avaliação do processo ensino-aprendizagem 

(Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2002a), que é o documento principal que norteia a 

avaliação nas escolas municipais, a avaliação das crianças da 1ª série deve ser realizada 

a partir de relatórios que terão como base os registros sistemáticos feitos ao longo do 

processo de aprendizagem, e estes devem ser comentados com os pais. No entanto, os 

relatórios na 1ª série foram elaborados ao final do semestre sem contribuições dos 

registros escritos diariamente, a partir da ficha de critérios mencionada anteriormente e 
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pelas atividades realizadas pelos alunos durante o semestre e arquivadas pela professora. 

Os relatórios não foram comentados com as famílias. 

As Diretrizes Pedagógicas para a Educação Infantil (Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, 2002b. p.57), que é um documento que norteia o processo educativo na 

escola municipal e reserva espaço para tratar do processo avaliativo, estabelecem que a 

avaliação “deverá ser realizada em diferentes momentos. 

Constatamos na rotina pedagógica que a professora usa apenas a função 

somativa, demonstrada na elaboração dos relatórios. Percebemos ainda em atividade 

desenvolvida na sala de aula e assumida como “momento de avaliação” a concepção da 

avaliação como teste, o que faz a prática avaliativa da professora se aproximar da 

avaliação classificatória, que para Hoffmann (1996) visa corrigir trabalhos e provas no 

intuito de a partir disso resolver a vida escolar do aluno. Sem providências para que a 

aprendizagem ocorra. 

A prática avaliativa docente na escola municipal deve ser orientada por 

documento que se dedica a definir o processo avaliativo denominado Sistemática de 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Ainda assim, existem outros 

documentos que orientam o processo educativo e considerando o que diz a Sistemática 

reservam espaços para tratar da avaliação, como é o caso das Diretrizes Pedagógicas, 

Proposta Curricular, Projeto Político–Pedagógico e Regimento Escolar. 

Traçando paralelos entre os textos oficiais municipais e a prática avaliativa da 

professora, observamos que os documentos reservam pouco espaço para expressar a 

temática, alguns são antigos e defasados e os textos recentes não esclarecem 

satisfatoriamente o processo avaliativo, como é o caso das Diretrizes Pedagógicas e da 

Sistemática, que foram originados no ano 2002 e se referem a funções distintas para a 

avaliação, o primeiro retrata as funções formativa e somativa e o segundo, as funções 

diagnóstica e mediadora.   

Pela análise documental e entrevista, concluímos que os textos oficiais não estão 

servindo para orientar a prática avaliativa da professora. 

Diante de tantas dificuldades já relatadas na compreensão e operacionalização da 

avaliação, enfatizamos a maior de todas as dificuldades, que é a formação docente, pois 

ela está estreitamente vinculada à ação docente (ESTEBAN, 2001). Graduada em 

Pedagogia pela UECE, pós-graduada em Psicodrama pela FIC e em Psicopedagogia 
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pela UECE, a professora desconhece as teorias de avaliação. Nunca leu um livro sobre a 

temática. 

A professora relata que aprendeu a avaliar no dia-a-dia, admite sua formação 

precária em avaliação, contudo deixa transparecer a angústia causada no processo 

avaliativo.  Concluímos que a dificuldade da professora para avaliar emerge em três 

pontos: 1) As universidades que freqüentou não estão ofertando formação em avaliação. 

2) A rede municipal não está incentivando a formação acerca da temática. 3) A 

professora não procurou leituras que a ajudassem a avaliar.  Convém aqui indagarmos: 

Por que será que a avaliação não vem sendo considerada uma prioridade nos cursos de 

formação de professores?  Que política de formação tem a rede municipal de Fortaleza 

que não faz evoluir a prática avaliativa de professores que estão nessa esfera há muitos 

anos?  A quem cabe resolver essas insuficiências na prática avaliativa?  

Os dados mencionados foram obtidos por meio da observação participante, 

entrevistas e análise documental e nos levam a um novo caminho a ser percorrido, que é 

o currículo dos cursos de Pedagogia. Como pode o professor saber avaliar se a sua 

formação não ofereceu conhecimento das teorias de avaliação? O questionamento 

anuncia as nossas pretensões para a pesquisa de doutorado. 

Ao concluirmos as considerações finais deste trabalho, almejamos que as 

reflexões sobre a prática avaliativa da professora possibilitem o repensar das nossas 

práticas, no intuito de aprimorarmos a rotina pedagógica, dar um novo tom ao currículo 

e transformar as nossas práticas avaliativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

Referências Bibliográficas 

ANDRÉ, Marli Elisa. Etnografia na prática escolar. Campinas, SP: Papirus, 1995. 

ANDRIOLA, Wagner Bandeira; Mc. Donald, Brendan Coleman. (Orgs.). et al.  
Avaliação. Fiat lux em educação.  Fortaleza: Editora UFC, 2003. 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Por amor e por força: rotinas na educação 
infantil, Porto Alegre: Artmed, 2006. 

BOCK, Ana M. Bahia, et. al.  Psicologias – uma introdução ao estudo de Psicologia. 
São Paulo: Saraiva, 1993.  
BOGDAN, Robert e BIKLEN, Sara. Investigação qualitativa em educação: uma 
introdução à teoria dos métodos.  Trad. Maria João Alvarez. Porto: Ed. Porto, 1994. 

BONNIOL, Jean Jacques. Modelos de avaliação: textos fundamentais com comentários 
/ Jean Jacques Bonniol e Michel Vial; (Trad. Cláudia Schilling). Porto Alegre: Artmed, 
2001. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 9394/96. Brasília, DF: MEC, 
1996  

BRASIL. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Ministério da 
Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 
1998. 

COLL, César. Psicologia e currículo: uma aproximação psicopedagógica à elaboração 
do currículo escolar. São Paulo: Ática, 1996. 

CONDEMARIN, Mabel. Avaliação autêntica: um meio para melhorar as 
competências em linguagem e comunicação / Mabel Condemarín e Alejandra Medina; 
trad. Fátima Murad – Porto Alegra: Artmed, 2005. 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ (CEC). Parecer nº 0035/2002: aprova 
sistemática de avaliação da aprendizagem proposta para instituições de ensino da rede 
municipal de Fortaleza.  Relatora: Lindalva Pereira do Carmo.  Fortaleza, 2002. mimeo. 

DOLL JR, William E. Currículo: uma perspectiva pós-moderna? William E. Doll 
Jr.; Maria Adriana Veríssimo Veronese. – Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

ESTEBAN, Maria Teresa. O que sabe quem erra? Reflexões sobre a avaliação e 
fracasso escolar - Rio de Janeiro: DP&A, 2001 

FAZENDA, Ivani. Metodologia da pesquisa educacional. 4. ed. – São Paulo: Cortez, 
1997. 

FERREIRA, Lucinete Maria Sousa. Retratos da Avaliação: conflitos, desvirtuamentos 
e caminhos para a superação. Porto Alegre: Mediação, 2002. 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização.  São Paulo: Cortez. 1995. 

FOCAULT, Michel.  Vigiar e punir: nascimento da prisão, Petrópolis: Vozes, 1987. 

FRANCO, Creso. Avaliação, Ciclos e Promoção na Educação. Porto Alegre, Artmed, 
200l.  

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1991. 

GRÉGOIRE,,J. et allii. Avaliando as aprendizagens. Porto Alegre, Artmed, 2000. 



 133 

HADJI, Charles. Avaliação desmistificada. Trad. Patrícia C. Ramos Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Avaliação na pré-escola: um olhar sensível e 
reflexivo sobre a criança. Porto Alegre: Mediação, 1996. 

__________. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade, Porto Alegre: Educação & Realidade, 1993. 

HOLANDA, Patrícia Helena Carvalho. Uma visão construtivista e psicanalítica. IJUÍ, 
RS: Ed. UNIJUI, 1998. 

KISHIMOTO, Tizuco Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São 
Paulo: Cortez, 1997. 

LIMA et al. Congresso Internacional em Avaliação Educacional-NAVE. Anais. 
Fortaleza: UFC, 2005. 

LOIOLA, Laura Jeane Soares Lobão. Contribuições da pesquisa colaborativa e do 
saber prático contextualizado para uma proposta de formação continuada a 
professores de educação infantil. Fortaleza: UFC, 2004. 

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. 6. ed. São Paulo: Cortez, 
1997. 

LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

MAGALHÃES, Rita de Cássia Barbosa Paiva. Ditos e feitos da educação inclusiva: 
navegações pelo currículo escolar, Fortaleza: 2005. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e 
criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes - RJ, 1994. 

McDONALD, Brendan Coleman. Avaliação: perspectivas em debate. Fortaleza: RDS, 
2006. 

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Currículos e Programas no Brasil. 3. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 1997 (Coleção magistério: Formação e trabalho pedagógico). 

NÓVOA, Antonio. Avaliações em educação: novas perspectivas. Portugal: Porto 
Editora, 1993. 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens: 
entre duas lógicas. Trad. Patrícia Chittoni Ramos, Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 
l999. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA.  Lei 5895 - Estatuto do Magistério, 
1984.        

___________.  Proposta Curricular: alfabetização 4ª série. Fortaleza, 1995. 

 

___________. Diretrizes Pedagógicas para a implementação das instituições de 
educação infantil: creches e pré-escolas da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza.: 
2002. 

___________. Sistemática de Avaliação da Aprendizagem na Rede Municipal. 
Fortaleza, 2002. 

__________. Diretrizes para a Educação Inclusiva, 2004. 



 134 

__________.   Secretaria de Educação e Assistência Social (SEDAS) Coordenadoria de 
Políticas Públicas de Educação (COEDUC).  Ofício nº 74/2004.  Fortaleza, 02 de junho 
de 2004, mimeo. 

___________.  Diretrizes para a Educação Básica, 2006 

Revista Brasileira de Educação. Cultura, culturas e educação. Nº 23. ANPED. 
Campinas: Autores associados, 2003. 

SALGADO, Maria Umbelina Caiafa. (Org.). Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens (ProJovem).  Manual do Educador. Brasil: Presidência da República, Secretaria 
Geral, Brasília: 2005. 

SAUL, Ana Maria. Avaliação emancipatória: desafio à teoria e à prática de avaliação 
e reformulação de currículo. São Paulo: Cortez Editora, 1988. 

SHORES, Elizabeth & GRACE, Cathy. Manual de portfólio: um guia passo a passo 
para o professor. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

SILVA, Tomás Tadeu. Teorias do currículo: uma introdução crítica. Portugal: Porto 
Editora. 2000. 

___________ O currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular, 2. ed. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora,  2001. 

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 
1998. 

SOUSA, Clarilza Prado (Org.). Avaliação do rendimento escolar. Campinas, SP: 
Papirus, 1997. 

VASCONCELOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de ensino-aprendizagem e 
Projeto Político-Pedagógico. São Paulo: Cadernos pedagógicos do Libertad. 1999. 

VIANNA, Heraldo Marelim. Avaliação educacional: teoria, planejamento, modelos. 
São Paulo: Ibrasa, 2000. 

VIGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 
1993. 

__________. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Portfólio, avaliação e trabalho 
pedagógico.  Campinas, SP: Papirus, 2004. 

ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: Artmed., 1998. 

 

 
 


