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RESUMO 

 

 

Este trabalho resultou de nossas indagações a respeito da representação social de 

professores e tutores sobre a avaliação em um contexto de formação de professores de 

espanhol como língua estrangeira. O principal objetivo consistiu em investigar como a 

avaliação constitui-se um objeto de representação social considerando-se suas múltiplas 

dimensões (cognitiva, discursiva, linguística e social) e como, por meio da análise da 

organização semântica do léxico, presente nas manifestações discursivas dos sujeitos ao 

se posicionarem sobre o tema, pode-se mapear o significado construído para a avaliação 

enquanto objeto de conhecimento. Entre os questionamentos suscitados, visamos 

responder às seguintes questões: 1. De que forma os professores se posicionam acerca 

da avaliação num contexto de formação de professores de língua estrangeira? 2. Que 

representação social sobre a avaliação está presente nas manifestações discursivas dos 

professores ao se posicionarem sobre o tema? 3. Que itens lexicais, produzidos pelos 

sujeitos, podem ser tomados como vetores da representação social construída?  Para o 

alcance dos objetivos propostos, baseamo-nos numa articulação entre a Teoria das 

Representações Sociais, particularmente os postulados de Moscovici (1976, 2009) e 

Jodelet (2001); os Estudos Críticos do Discurso propostos por van Dijk (2003, 2008), e, 

ainda, a Linguística Aplicada, com os trabalhos Moita Lopes (2007) e Bordón (2004). 

Os dados foram gerados por meio da técnica de associação livre de palavras e por 

entrevistas semiestruturadas. Para a análise dos dados foi empregada a metodologia da 

análise de conteúdo, de acordo com as proposições de Bardin (2010), considerando-se o 

exame dos posicionamentos presentes no discurso docente em torno da avaliação, tanto 

na modalidade presencial quanto na semipresencial de ensino. As análises realizadas 

evidenciaram que os sujeitos concebem a avaliação em duas direções: 1.como 

predominantemente circunscrita a uma concepção de avaliação como mera verificação 

da aprendizagem, centrada na aplicação de instrumentos como provas, seminários e 

portfólios e 2. como parte fundamental e inerente ao processo de ensino e 

aprendizagem, cuja função é “regular” esse processo. No entanto, o funcionamento do 

processo avaliativo como mecanismo de controle e de exclusão não aparece como uma 

questão importante nos discursos dos sujeitos, ficando ao largo uma compreensão 

crítica dos fatores ideológicos e sociológicos que perpassam tanto o discurso sobre a 

avaliação, como as condições em que essa é produzida. Em linhas gerais, o presente 
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estudo oferece relevantes elementos para se pensar alternativas e caminhos para 

eventuais transformações das práticas de avaliação e sobre sua relevância na formação 

de futuros professores de línguas, além de fazer avançar a contribuição dos estudos que 

investigam a relação entre linguagem e representação social, tendo em vista a forma 

como estas se afetam mutuamente. 

 

Palavras-chave: Linguística Aplicada, representações sociais, avaliação, ensino, 

Espanhol/LE. 
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ABSTRACT  

 

 

The present work is the result of reflections on the social representation that both 

Spanish as foreign language pre-service teachers and instructors have about assessment.  

The main goal consists of investigate how the assessment is an instrument of social 

representation of multiple dimensions (cognitive, discourse, linguistics, and social). The 

analysis of the organizational semantics of the lexicon, which is embedded in discourse 

manifestations, allows for the understanding of assessment as content knowledge. The 

study addresses the following questions: (1) How do instructors and pre-service teachers 

view assessment in the pre-service context? (2) Which social representation of 

assessment emerges in the discourse of instructors and pre-service teachers when asked 

about assessment? (3) What are the key lexical items of social representation 

constructed by the participants involved? The analysis is based on the Theory of Social 

Representation, especially that of Moscovici (1976, 2009) and Jodelet (2001), on the 

Critical Discourse Studies proposed by Van Dijk (2003, 2008), and on the studies of 

Coracini (2003), Moita Lopes (2007) and Bordón (2004) in Applied Linguistics. Data 

were generated by semi-structured interviews and free word association techniques. The 

methodology employed for data analysis was content analysis, based onBardin’s (2010) 

propositions. Two teaching environments were considered: face-to-face and distance 

education.  Results indicate that the participants have two perspectives of assessment: 

(1) as predominantly a verification of learning, based on instruments such as exams, 

seminars and portfolios; and (2) as a fundamental part of teaching and learning that 

serves as a “regulator” of the process. However, in the discourse of the participants, the 

evaluation process is not considered an important mechanism of control and exclusion, 

which indicates a lack of critical understanding of the sociological and ideological 

aspects involved in assessment. In broad terms, results indicate that assessment needs to 

be considered as an important issue in the preparation of pre-service teachers, and new 

alternatives of assessment should be discussed, studied and implemented. Furthermore, 

this study contributes to other studies that investigate how language and social 

representation mutually shape and affect each other. 

 

Key words: Applied Linguistics, social representations, assessment, teaching, and 

Spanish as a foreign language (SFL)  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Inerente ao processo de ensino e aprendizagem, a avaliação, especialmente no 

contexto da formação de professores de língua estrangeira, ainda requer estudos que 

apontem para as singularidades que lhe são próprias. De modo geral, os professores, 

quando perguntados sobre o porquê e como avaliar demonstram a falta de uma reflexão 

mais sistemática e aprofundada acerca do tema. Tal constatação nos deu, em parte, o 

mote para levar a cabo o presente trabalho, uma vez que também refletimos sobre o 

tema, investigando-o como professora de língua estrangeira, no nosso caso de língua 

espanhola, e das disciplinas de estágio no ensino de espanhol. 

Conforme advertem Richards e Lockhart (1998), os professores avaliam 

diferentes aspectos da sua atividade pedagógica para embasar as decisões que precisam 

tomar, e, para tanto, orientam-se por distintos questionamentos como, por exemplo: o 

que foi positivo ou negativo na aula dada?  Os alunos aprenderam o que estava 

previsto? É necessário explicar outra vez algum conteúdo? Vale esclarecer que 

propomos o tema avaliação de forma ampla, mas enfatizaremos a avaliação da 

aprendizagem no ensino de língua estrangeira, em particular, no ensino de espanhol.   

Trata-se, portanto, de um tema que debatemos no intento de contribuir para a 

melhoria da aprendizagem e progresso dos alunos nos Cursos de formação de 

professores de língua estrangeira (Espanhol). Por essa razão, procuramos ampliar as 

investigações sobre a avaliação nesse contexto, contando com a colaboração de colegas 

que atuam na modalidade presencial de ensino e na modalidade de ensino 

semipresencial nos Cursos de Licenciatura Plena em Letras da Universidade Federal do 

Ceará.  

O objeto de estudo da presente pesquisa consiste, principalmente, em investigar 

como a avaliação constitui-se um objeto de representação social considerando-se suas 

múltiplas dimensões (cognitiva, discursiva, linguística e social) e como, por meio da 

análise da organização semântica do léxico, presente nas manifestações discursivas dos 

sujeitos, ao se posicionarem sobre o tema, pode-se mapear o significado construído para 

a avaliação enquanto objeto de conhecimento. 

Considerando o objetivo proposto, formulamos os seguintes questionamentos 

para guiar nossa pesquisa: 
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1. De que forma os professores
1
 se posicionam acerca da avaliação em 

um contexto de formação de professores de língua estrangeira?  

 

2. Que representação social sobre a avaliação está presente nas 

manifestações discursivas dos professores ao se posicionarem sobre o 

tema?  

 

3. Que itens lexicais, produzidos pelos sujeitos, podem ser tomados 

como vetores da representação social construída? 

 

Com o propósito de responder a essas indagações, partimos do pressuposto de 

que o léxico se constitui como um suporte concreto para as representações sociais 

(doravante RS) (HARRÉ, 2001). Entender como as representações sociais se constroem 

e são compartilhadas, possibilita-nos compreender como e por que determinadas 

práticas se estabelecem entre os grupos. Dessa forma, em nossa pesquisa, visamos 

discutir o discurso docente em torno da avaliação, particularmente, no ensino de língua 

estrangeira, tendo em vista contribuir para o avanço das discussões nesse campo do 

saber e propiciar subsídios que ajudem a entender as implicações das práticas 

avaliativas no processo de ensino e aprendizagem e as consequências que tais práticas 

acarretam para os sujeitos envolvidos nesse processo.  

Tendo em vista o proposto, postulamos os seguintes objetivos específicos para 

nosso trabalho: 

 

1. Analisar a forma como os professores se posicionam acerca da avaliação, 

num contexto de formação de professores de língua estrangeira. 

 

2. Identificar a representação social presente nos posicionamentos dos 

sujeitos sobre a avaliação no ensino de línguas.  

                                                 
1
 Advertimos que utilizamos a terminologia “professores” para nos referir tanto aos docentes que atuam 

na modalidade presencial quanto aos que atuam na modalidade semipresencial de ensino (tutores). Os 

professores aqui mencionados trabalham na formação de futuros professores de língua espanhola, atuando 

nos Cursos de Licenciatura em Letras (habilitação espanhol) ofertados pela Universidade Federal do 

Ceará nas modalidades presencial e semipresencial de ensino. 
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3. Mapear e analisar os itens lexicais presentes nas manifestações 

discursivas dos sujeitos que podem ser tomados como vetores da 

representação social partilhada. 

 

Para o alcance dos objetivos traçados, baseamo-nos numa articulação entre a 

Teoria das Representações Sociais, particularmente nos postulados de Moscovici (1976, 

2009) e Jodelet (2001); os Estudos Críticos do Discurso propostos por van Dijk (2003, 

2008), e, ainda, a Linguística Aplicada, com os trabalhos de Coracini (2003), Moita 

Lopes (2007) e Bordón (2004). Esse procedimento justificou-se dada a complexidade e 

o alcance teórico do objeto a ser pesquisado. Ensejamos abordar temas de interesse dos 

campos citados, uma vez que investigaremos a relação que se estabelece entre 

avaliação, formação de professores e representações sociais.  

Consideramos pertinente salientar que embora a avaliação seja, 

tradicionalmente, objeto de estudo de pedagogos e de investigadores de áreas afins, as 

questões relacionadas com a avaliação e o ensino de línguas encontram guarida dentro 

do campo da Linguística Aplicada (LA), no qual inserimos nosso trabalho. Bordón 

(2004, p.6) postula que “a avaliação da língua é um tema complexo e de múltiplas 

facetas, cujo lugar, indiscutivelmente, é a Linguística Aplicada”. Além das 

considerações de Bordón (2004), ressaltamos a pesquisa diagnóstica, sobre a área de 

atuação da LA, realizada por Paiva, Silva & Gomes (2009). As autoras relatam que em 

um estudo realizado com 1446 artigos internacionais e 691 nacionais, o tema “Teste e 

Avaliação” apareceu em 12º. lugar, dentre os mais recorrentes, o que nos mostra o 

interesse que essa temática tem despertado entre os estudiosos em LA.  Kleiman (2007), 

ao tratar dos temas principais a que tem se dedicado os pesquisadores em LA, também 

coloca os estudos sobre a avaliação entre os mais recorrentes.  

Observamos que a avaliação, da forma como é tradicionalmente praticada, pode 

cumprir duas funções principais: classificar o aluno ou promover a sua aprendizagem. 

Essa última função é a que nos interessa mais de perto por ser a que objetiva orientar o 

trabalho docente em sua práxis pedagógica. Dessa forma, entendemos que a avaliação, 

sendo parte crucial do processo de ensino e aprendizagem, precisa ser pensada e 

problematizada, no âmbito acadêmico da formação de professores, de forma a 

possibilitar que futuros profissionais do ensino de língua materna e/ou estrangeira 

possam refletir acerca de quais práticas melhor contribuem para facilitar a 

aprendizagem dos professores em formação. Entendemos que profissionais seguros das 
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suas ações e cientificamente fundamentados, sem dúvida, poderão promover com mais 

êxito o trabalho de qualidade tão almejado em nossas instituições de ensino nos seus 

diferentes níveis. 

Consideramos importante salientar que no levantamento prévio feito sobre as 

pesquisas que tratam do tema representações sociais sobre a avaliação, no âmbito do 

ensino superior, encontramos um número reduzido de investigações, entre os quais 

destacamos os trabalhos de Chueiri (2005), cujo objetivo consistiu em analisar as 

representações sobre avaliação escolar no discurso de três professores do Curso de 

Psicologia da PUC - Minas Betim e o de Camargo (1998), cuja meta foi discutir as 

representações da avaliação escolar dos alunos do Curso de Pedagogia da PUC-

Campinas. 

Esclarecemos que nos afastamos dos referidos trabalhos por tratarmos da 

avaliação no discurso de professores do Curso de Letras, especificamente daqueles de 

espanhol como língua estrangeira, e, ainda, por investigarmos o tema tomando como 

base os pressupostos formulados para a avaliação em língua estrangeira, no âmbito da 

Linguística Aplicada. Nossa pesquisa avança no campo teórico em que insere, na 

medida em que traz contribuições para a área de formação de professores e, 

particularmente, para o campo do ensino de línguas, considerando como se formam e 

como funcionam os sistemas de referência empregados para significar as práticas e 

condutas, classificar pessoas e grupos e, ainda, para interpretar os acontecimentos da 

realidade cotidiana. 

Quanto à representação social (RS) compartilhada pelos docentes, no presente 

trabalho, discutiremos aquela que o professor constrói do processo de avaliação e da sua 

ação docente enquanto avaliador. Nesse sentido, trataremos de questões como: o que os 

professores entendem por avaliação e como se posicionam? Que representação social os 

professores compartilham sobre a avaliação da aprendizagem? De que forma essa 

representação se concretiza nas práticas avaliativas dos sujeitos? Para tanto, apoiar-nos-

emos nos pressupostos teóricos de Moscovici (2001, 2009), Jodelet (2001), Abric 

(2001) e Doise (2001), dentre outros pesquisadores. 

Nossa hipótese inicial foi a de que, entre os sentidos atribuídos à avaliação, 

enquanto objeto do conhecimento, há aqueles que os docentes constroem e que se 

caracterizam como sendo de “senso comum”, conformando a RS partilhada pelos 

sujeitos. Depreender e problematizar tal RS faz-se necessário, uma vez que esta resulta 

em um conhecimento prático que influencia a metodologia adotada pelos docentes ao 
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avaliar, assim como os posicionamentos que assumem, e a forma como explicam e 

compreendem fatos que os circundam. Nesse sentido, analisar e discutir como e por que 

tal representação é construída, naturalizada e difundida pode resultar em 

questionamentos que visem à promoção de mudanças capazes de contribuir para a 

adoção de condutas e práticas que objetivem facilitar a aprendizagem do aluno e que 

repercutam na orientação do currículo hodiernamente praticado nos Cursos de 

Formação de Professores.  

Outro ponto da nossa hipótese a ser destacado refere-se à nossa compreensão da 

avaliação como “objeto de conhecimento”. A esse respeito, apoiamo-nos no proposto 

por Baptista (2011), para quem se justificam estudos que contribuam para a análise e 

interpretação de como na sociedade contemporânea são constituídos determinados 

sentidos e como, cultural e socialmente, são gerados objetos de conhecimento (ou 

representações). A autora, tomando como base as investigações no campo da Psicologia 

Social, a exemplo dos trabalhos de Moscovici (1978, 2009) e de Jodelet (1984), postula 

que o exame das representações permite considerar os contextos de produção e difusão 

dos conhecimentos como sociohistoricamente situados e passíveis de controle por 

determinados grupos, no nosso caso, o grupo dos profissionais que atuam no ensino de 

E/LE.  

Orientando-nos pela perspectiva proposta, postulamos que entender a avaliação 

enquanto objeto de conhecimento significa compreender os sentidos construídos para a 

avaliação, como social e culturalmente elaborados, e, ainda, ter em mente o contexto 

sociohistórico em que o “conhecimento” sobre a avaliação é construído, difundido e 

partilhado de forma a caracterizar identitariamente determinados grupos. Tendo em 

vista os objetivos propostos, dividimos nosso trabalho da forma como segue: 

Na primeira parte, intitulada “Considerações iniciais”, apresentamos uma 

reflexão em torno da avaliação no âmbito da formação de professores de línguas, 

visando especificar como esta é vista e tratada nas modalidades presencial e 

semipresencial de ensino. Enfocamos as principais teorias desenvolvidas sobre a 

avaliação da aprendizagem e também os documentos que regulamentam as práticas 

avaliativas em ambas as modalidades. 

Na segunda parte, enfatizamos a construção do objeto de representação. 

Apresentamos alguns dos principais aspectos dos Estudos Críticos do Discurso 

propostos por van Dijk (2003, 2005, 2008), tendo em vista a relação entre representação 

social e ideologia. Além disso, apresentamos nosso posicionamento ao tomar o léxico 
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como um vetor para as representações sociais e para as ideologias e refletimos acerca 

das práticas avaliativas, enquanto instrumento de poder no contexto educacional.   

Na terceira parte, dedicamo-nos à descrição da metodologia empregada e, com 

esta finalidade, indicamos a área de inserção deste estudo, qual seja, a da Linguística 

Aplicada em interface com a Teoria das Representações Sociais e os Estudos Críticos 

do Discurso, e, enfatizamos a natureza qualitativa da pesquisa. Esclarecemos, ainda, os 

critérios adotados para realizar a geração do corpus, definir o perfil dos sujeitos, as 

categorias teórico-analíticas e os procedimentos de análise.  

Na quarta parte, procedemos à análise do corpus em duas etapas. Na primeira, 

examinamos e identificamos os itens lexicais, tomados como vetores do objeto de 

representação, e realizamos uma análise do campo associativo gerado entre os termos 

evocados por meio da técnica de associação livre de palavras. Na segunda etapa, 

analisamos o posicionamento dos sujeitos por meio de entrevistas semiestruturadas e 

propusemos hipóteses interpretativas para estas. Em seguida, construímos um quadro de 

categorias que sintetizam a RS compartilhada pelos docentes entrevistados. Para essa 

etapa, foram fundamentais os postulados teóricos de Bardin (2010). 

Na quinta parte, elaboramos as nossas considerações finais, após fazermos uma 

retrospectiva dos principais objetivos da pesquisa e de verificarmos se estes foram 

alcançados. Além disso, explicitamos as contribuições desse estudo para a investigação 

sobre o processo de avaliação e suas implicações na formação de professores de línguas 

e para os estudos sobre representações sociais no contexto educacional. Por fim, 

apresentamos a bibliografia e os anexos com a técnica de associação de palavras 

escaneado e os questionários utilizados como parte do corpus de análise da pesquisa. 

Diante do exposto, devido à necessidade de aprofundarmos os estudos que 

investigam a natureza do processo de avaliação na formação de profissionais no ensino 

de E/LE e do seu sujeito, ressaltamos a relevância da presente pesquisa, que entre outros 

benefícios, contribuirá para apontar caminhos que visem auxiliar o entendimento das 

práticas docentes, no nosso caso, das avaliativas, e das motivações que lhes são 

subjacentes e as determinam. Ademais, fornece subsídios para refletirmos acerca do 

processo de ensino e aprendizagem de línguas, da formação de professores de LE e para 

os estudos que enfocam as temáticas tratadas: avaliação, ensino de línguas e 

representação social. 
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Expusemos, em síntese, algumas considerações a respeito das motivações deste 

estudo, os objetivos, as perguntas norteadoras da pesquisa, a metodologia empregada e, 

ainda, enfatizamos a relevância do tema abordado. Além desses aspectos, também 

apresentamos o conteúdo de cada parte que compõe a pesquisa, de modo a oferecer uma 

visão geral do nosso trabalho. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

No presente capítulo, abordaremos as temáticas: avaliação, ensino de línguas e 

formação de professores, tendo em vista as implicações tanto das práticas utilizadas 

pelos professores no ensino superior como do estudo teórico acerca do tema na 

formação inicial de futuros professores. Também nos interessará discutir como o 

processo de avaliação tem sido historicamente abordado nas modalidades presencial e 

semipresencial de ensino. 

 

1.1 CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO NO ÂMBITO DO ENSINO DE LÍNGUAS 

(MATERNA E ESTRANGEIRA) 

Discutiremos, a princípio, nossa compreensão da noção de avaliação 

relacionando-a ao ensino de línguas. Isso se faz necessário, uma vez que abordaremos 

as práticas docentes em um Curso de formação de professores de línguas. Inicialmente, 

apresentaremos um panorama de como tem acontecido o desenvolvimento da teoria e da 

aplicação prática que se vem realizando no âmbito da educação no Brasil. 

Inicialmente, consideramos pertinente destacar algumas das concepções sobre 

avaliação que predominaram ao longo da história da educação em nosso país. De acordo 

com Depresbíteres (1989), o ato de avaliar remonta a períodos antigos, mais 

precisamente, ao império dos chineses, em 2205 a. C., para fazer referência à prática 

seletiva constituída por testes de aptidão e força que o imperador adotava para 

selecionar seus oficiais com o propósito de separar os mais capazes para o serviço do 

Estado. Nesse contexto, a avaliação era praticada para fins de seleção social. Com a 

institucionalização das escolas, o conceito de avaliação passa a ser praticado também 

nesse espaço. 

Segundo Luckesi (1986), a aplicação de provas e exames teve origem na escola 

moderna (séc. XVI e XVII) com a consolidação da sociedade burguesa. Diversas 

escolas pedagógicas adotaram essa prática que se caracterizava por constantes ameaças 

ao aluno e no autoritarismo docente, entre as quais se encontram a escola Jesuítica (séc. 

XVI), a Comeniana (séc. XVI) e a Lassalista (séc. XVII e XVIII). 

No Brasil, até os anos 70 predominou a concepção de avaliação como 

mensuração de capacidades. Buscava-se imprimir um caráter cientificista aos 
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procedimentos, métodos e detalhes operacionais da avaliação. Sobressaía-se a tese de 

que só poderia ser avaliado o que fosse observável, apresentando-se como suporte para 

isso um paradigma positivista orientado principalmente pela concepção de estudiosos 

norte-americanos. O papel do avaliador era visto como fundamentalmente técnico e 

pautado por princípios que evidenciavam a inflexibilidade, a imparcialidade, a 

objetividade e a quantificação. 

O desenvolvimento de uma teoria de avaliação educacional de forma mais 

sistematizada surgiu com Ralph Tyler, por volta de 1950, nos Estados Unidos. O autor 

propôs uma teoria imbuída do princípio de que avaliar é estabelecer uma comparação 

entre o desempenho e os objetivos previamente determinados, ou seja, avaliar 

consistiria em comparar os resultados dos alunos com aqueles propostos em 

determinado plano. A finalidade da avaliação, dessa forma, consiste em classificar os 

alunos mediante seu nível de desempenho em provas e exames, isto é, a partir de 

testagens determinadas à priori. 

No final da década de 1960, predominava o juízo de valor, a avaliação não podia 

prescindir de julgamento; carecia do juízo de valor para ver, compreender o fenômeno 

de interesse com a necessária profundidade. Não bastaria medir e descrever, era preciso 

julgar o conjunto de todas as dimensões do objetivo, inclusive os próprios objetivos. Por 

essa perspectiva, o avaliador tinha o papel de juiz, contudo, mantinham-se as 

características das fases anteriores em termos de mensuração e descrição. 

Na década de 1980, com as contribuições da Sociologia, os estudos 

evidenciavam a desigualdade da educação oferecida nas escolas, denunciando a função 

política da avaliação, além do seu caráter classificatório, seletivo e discriminatório. 

Atualmente, entre os teóricos da educação, como, por exemplo, Hadji (2001), 

Saul (1999), Perrenoud (1999), Hoffman (1995), considera-se que é preciso propor um 

novo modo de avaliar que se distancie do modelo tradicional baseado na classificação e 

na exclusão do aluno, para enfocar um modelo que permita a emissão de novos olhares 

sobre a forma de pensar a avaliação. Suassuna (2004) explica em sua tese de Doutorado, 

“Linguagem como discurso: implicações para as práticas de avaliação”, que trata de 

olhar para o outro da interlocução com seus valores e motivações; para os variados 

contextos socioculturais e para os diferentes níveis de desenvolvimento cognitivo; além 

de enfocar aspectos díspares como o acerto, o erro, as diferentes representações mentais 

e ideológicas, a relação do sujeito aprendiz com o saber, entre outras questões que 

envolvem o sujeito e sua prática com a linguagem. 
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De acordo com Perrenoud (1999) as modalidades de avaliação mais conhecidas, 

no contexto educacional, são as chamadas avaliação somativa e avaliação formativa. A 

primeira consiste na emissão de um juízo global com base em objetivos relevantes, 

tendo em vista decidir sobre a progressão ou retenção do aluno. Pode-se tomá-la como 

um instrumento de classificação que permite seriar os alunos de acordo com critérios 

estabelecidos, os quais podem ser de ordem cognitiva e social. Tal modalidade de 

avaliação tem muito mais a função de informar sobre a posição de um aluno em um 

grupo do que sobre o conteúdo de seus conhecimentos e competências. 

Já a ideia de avaliação formativa, conforme assinala Perrenoud (1999), leva o 

professor a observar mais metodicamente os alunos, de modo a que este possa ajustar de 

maneira sistemática e individualizada tanto suas intervenções pedagógicas como as 

situações didáticas propostas com o objetivo de otimizar as aprendizagens. Dessa 

perspectiva, a avaliação formativa se define como fonte de regulação do processo de 

aprendizagem em curso, por meio de uma intervenção deliberada do professor. 

Centrado nessa perspectiva, o autor postula a existência de uma lógica seletiva e uma 

lógica formativa, assim definidas: 

 

Enquanto a intenção de instruir não der resultados, o conflito entre a lógica 

formativa e a lógica seletiva permanecerá. Pode-se, certamente, prorrogar e 

atenuar a seleção, mas o centro do problema está alhures, na impotência da 

escola em alcançar seus fins educativos declarados. Não se pode pedir que a 

avaliação substitua o ensino. Em contrapartida, ela não deveria jamais 

impedir uma pedagogia diferenciada, ativa, construtiva, aberta, cooperativa, 

eficiente, mas se colocar a seu serviço. (PERRENOUD, 1999, p. 168, grifos 

nossos) 

 

Quanto às funções atribuídas à avaliação da aprendizagem, segundo observa 

Luckesi (2010), importa ter presente que ela permite o julgamento e a consequente 

classificação, embora essa não seja sua função constitutiva (ontológica) que é a de 

diagnóstico. Tendo em conta sua função primordial, pode ser vista como a base para a 

tomada de decisão com o fim de encaminhar os procedimentos a serem seguidos na 

perspectiva de alcançar resultados satisfatórios. Articuladas com essa função, Luckesi 

(2010, p. 176) destaca as seguintes complementares:  

 

a) propiciar a autocompreensão, tanto do educando quanto do educador – 

ambos podem se autocompreender como aliados na construção de resultados 

satisfatórios da aprendizagem. Deve-se, porém, ter em mente onde se está e para onde 
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se deseja ir. Por meio dos instrumentos de avaliação, o professor poderá se 

autocompreender no seu papel de educador. No que se refere ao seu modo de ser, às 

suas habilidades para a profissão, aos métodos e recursos didáticos que adota. 

 

b) motivar o crescimento – a avaliação motiva a partir do reconhecimento de 

onde se está, ao diagnosticar cria o desejo de obter resultados mais satisfatórios e dá 

pistas de como alcançá-los. O autor afirma que, tradicionalmente, a avaliação tem sido 

desmotivadora, o que se deve, em grande parte, aos comentários negativos e 

desqualificadores de muitos docentes no momento em que devolvem aos alunos os 

resultados de seus trabalhos.   

 

c) potencializar a aprendizagem – o exercício da avaliação apresenta-se também 

como uma oportunidade de aprender. A assimilação dos conteúdos escolares se dá pela 

recepção da informação e por meio de exercícios que organizam a experiência do aluno, 

uma vez que as atividades, na prática da avaliação da aprendizagem, possibilitam a 

manifestação, ao educador e ao educando, da qualidade da aprendizagem alcançada, ao 

mesmo tempo em que auxilia seu aprofundamento.  

 

d) auxiliar a aprendizagem – a compreensão de que a avaliação auxilia a 

aprendizagem motiva os educadores à execução de um trabalho bem feito, assumindo-se 

que, dessa forma, eles estarão mais atentos às necessidades dos educandos. 

 

De acordo com Luckesi (2010), na abordagem tradicional do processo de 

avaliação educacional no Brasil é recorrente a prática de exames sem que se chegue 

propriamente a uma avaliação efetiva dos alunos. É preciso, pois, termos em vista a 

diferença entre as ações de avaliar e de examinar. 

Conforme explicita Bordón (2006), a avaliação é um tipo de valoração que 

consiste em recolher e analisar dados, visando uma tomada de decisão. Para tanto, os 

docentes podem lançar mão de exames ou outros procedimentos para viabilizá-la. Nesse 

contexto, o exame é visto como um “tipo de avaliação” cujo objetivo consiste em medir 

uma determinada atuação. É empregado, geralmente, tendo em vista obter dados para 

fazer-se uma avaliação posterior. Entendida, dessa forma, a avaliação constitui-se um 

processo mais amplo do que apenas examinar. 
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Quanto à relação entre as práticas avaliativas e o ensino de línguas, destacamos 

os trabalhos de Suassuna (2004), Cunha (2006) e Bordón (2004, 2006). Vale ressaltar 

que o papel da avaliação, particularmente no ensino de língua estrangeira, constitui-se 

para nós tema de interesse e investigação, uma vez que é nesse contexto que 

desenvolvemos nossa pesquisa.  

Suassuna (2004) considera que é preciso ter em mente que o fim último do 

ensino é formar cidadãos leitores e produtores de textos, em suas mais diversas 

configurações articuladas, a saber: a leitura, a produção de textos e a análise linguística. 

Suassuna (2004, p. 138), retomando as considerações de Geraldi (1996), propõe que, 

 

A leitura seria entendida como possibilidade de interlocução com o 

autor/texto, compreendendo, avaliando e criticando sua visão de mundo. A 

escrita diz respeito à capacidade de colocar-se como alguém que registra sua 

visão de mundo para ser lido por outros. Já a atividade de análise lingüística 

teria como ponto de partida o uso da língua, enfocando aspectos lingüísticos 

e discursivos desse uso, para, em seguida, permitir o retorno, com 

conhecimentos ampliados, às práticas lingüísticas de leitura e escrita. 

 

A autora considera que essa situação de reflexão sobre a necessidade de se ter 

em vista os usos da língua, demanda que se priorize os níveis pragmático e discursivo 

na análise linguística, enquanto que os outros níveis (ortográfico e gramatical) deverão 

ser tratados como suportes de compreensão dos fenômenos linguísticos.  

A avaliação, nesse contexto, deve superar a dicotomia, certo versus errado, já 

que por essa perspectiva, os eventuais “erros” cometidos pelos alunos devem ser 

encarados como resultantes do nível de entendimento que ele possui da língua e de sua 

relação com as diferentes situações de enunciação enfrentadas. Para Suassuna (2004, 

p.139), “Avaliar esses erros passa a ser promover um trabalho de reflexão sobre a língua 

e suas peculiaridades, uma atividade de construção/apreensão de suas regras de 

funcionamento”. 

Conforme a autora, podemos ver, na literatura da área, diferentes abordagens no 

que se refere ao ensino de língua estrangeira (doravante LE) tomadas em relação com as 

distintas concepções de avaliação a elas associadas. Vejamos, a seguir, com base em 

Doll (2000), um breve perfil dessas variadas abordagens empregadas no século XX para 

o ensino de língua estrangeira e a concepção de avaliação que enfocam. 

Conforme o autor, a primeira concepção enfocada refere-se à abordagem 

tradicional, na qual dominar uma língua significava conhecer as regras gramaticais e o 

vocabulário. Privilegiavam-se exercícios que propunham a construção de frases corretas 
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mediante a aplicação de regras gramaticais, a transformação de frases, a redação, o 

ditado e a tradução. Dentro desse quadro, a avaliação se identificava com a correção e 

os critérios selecionados eram advindos da forma culta da língua, considerada o modelo 

e o padrão a ser seguido. 

Nos anos sessenta até os anos oitenta, enfatizou-se a abordagem audiolingual 

baseada nos princípios da linguística estruturalista e na psicologia behaviorista. As 

consequências mais imediatas dessa mudança de foco foram: a) a importância da prática 

da língua e não de se ter conhecimento sobre a língua; b) a divisão da língua em 

pequenos elementos (palavras e estruturas frasais); c) a automatização das estruturas; d) 

a importância da imitação e da repetição e e) a confirmação das respostas corretas antes 

da correção dos erros. 

Por essa ótica, na abordagem audiolingual, a avaliação não se restringia apenas a 

conferir uma nota ou conceito ao aluno. Devido ao rígido controle do processo de 

aprendizagem, fizeram-se necessários novos instrumentos de avaliação, já que os testes 

tradicionais (as tarefas de tradução, redação e ditado) não conseguiam medir avaliar 

com rigor a aprendizagem. Passou-se, devido a esse entendimento, a empregar, como 

parâmetro usado na avaliação, questões que enfocavam as estruturas gramaticais 

treinadas durante as aulas em exercícios estruturais, além dos diálogos construídos para 

fins didáticos. 

Nos anos setenta, as teorias da linguagem apontavam para o funcionamento 

social da linguagem, a diversidade de usos e suas determinações culturais. Postulava-se, 

então, o conceito de competência comunicativa, que, além do domínio das estruturas 

linguísticas, implicava também o domínio das regras de uso da língua em situações 

autênticas de comunicação. Em lugar do behaviorismo, recorria-se às teorias da 

psicologia cognitiva e da epistemologia genética que mostravam que a aprendizagem 

não resultava da imitação e da repetição, mas era resultante do processo de construção 

do conhecimento. 

No entanto, a passagem da abordagem audiolingual para a comunicativa não foi 

acompanhada de mudanças significativas no modelo de avaliação até então praticado. A 

crítica girava em torno do fato de não se conseguir responder satisfatoriamente a 

questões como: qual o significado da expressão “comunicar-se adequadamente”? O 

objeto língua e as competências requeridas para o seu uso são, de fato, mensuráveis? 

Tais limitações fizeram com que a abordagem comunicativa mantivesse práticas 
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avaliativas típicas da concepção audiolingual, gerando um descompasso entre a 

metodologia e a forma de avaliação empregada. 

Diante desse contexto, no ensino de língua materna e/ou estrangeira, Suassuna 

(2004) propõe tomar o discurso como base para se redefinir as concepções e práticas 

avaliativas. Essa mudança de perspectiva, acerca da avaliação, e com a qual nos 

solidarizamos, não deve ser feita de forma acrítica, como se uma simples troca de um 

modo de avaliar por outro, como por exemplo, da perspectiva tradicional somativa para 

uma concepção construtivista formativa, não tivesse implicações de ordem prática e 

ideológica. É nesse sentido que consideramos relevante o trabalho de Cunha (2006), em 

que a autora, em artigo escrito para a Revista Brasileira de Linguística Aplicada, aponta 

o que chama de “equívocos em torno da avaliação formativa no ensino-aprendizagem de 

línguas”.  Segundo a autora, 

 

O conceito de avaliação formativa sofre um esvaziamento ao ser manipulado 

como senha mágica para a transformação das práticas, sem que as 

representações às quais se articulam as atividades de ensino/aprendizagem e 

de avaliação sejam analisadas em seus fundamentos epistemológicos e 

desdobramentos didáticos. (CUNHA, 2006, p. 59) 

 

Com essa reflexão, Cunha (2006) chama a atenção para o fato de que, no 

discurso crítico elaborado sobre a avaliação da aprendizagem, especialmente nas 

últimas décadas, rejeitou-se a modalidade somativa, como uma forma de criticar a 

função de sanção ou de reconhecimento social da aprendizagem, representada por essa 

modalidade de avaliação. A autora retoma Scallon (1991), para quem a função de 

sanção juntamente com a função de regulação das aprendizagens são as duas principais 

funções da avaliação. Desse modo, temos: o primeiro propósito apoia-se na avaliação 

somativa, ou ainda, normativa; e o segundo, na formativa, criterial e diagnóstica. 

A modalidade formativa, pensada como uma forma de oposição à modalidade 

somativa, passou a ser descrita como: contínua, processual, global e qualitativa. Alguns 

autores, a exemplo de Cunha (1992) e de Oliveira (2005), criticam, principalmente, em 

relação à primeira concepção, de avaliação formativa, a racionalização que se pretendia 

introduzir no processo educacional, considerando-a como redutora e os procedimentos 

adotados, como questionáveis, por concentrarem, nas mãos do educador, toda a 

responsabilidade pelo processo de regulação. Considera-se, ainda, a inviabilidade de 

operacionalização, dadas as condições da realidade brasileira, com turmas lotadas e 

professores sobrecarregados e enfrentando más condições de trabalho. 
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Devido a críticas como essas, foram feitas reformulações na proposta formativa, 

que apareceram sob o nome de: participativa, emancipatória, qualitativa, dialógica, 

democrática, autêntica, dentre outras. Cunha (2006) salienta que, diante dos numerosos 

qualificativos atribuídos ao conceito de avaliação formativa, pode-se dizer que 

 

Não há, hoje, proposta de renovação ou de transformação da realidade 

educacional que não se refira a essa noção. Quaisquer que sejam suas 

manifestações efetivas nos discursos é hoje incontornável, obrigatória, 

onipresente. O conceito de avaliação formativa foi alçado, pois, à categoria 

de conceito didaticamente correto. (CUNHA, 2006, p. 64) 

 

A autora considera apressada qualquer generalização acerca do tema, uma vez 

que uma compreensão superficial do conceito de avaliação formativa pode levar a 

equívocos, como, por exemplo, aceitar que qualquer modalidade de avaliação (seja 

somativa ou formativa) corresponde a um conjunto de procedimentos técnicos e 

instrumentos que possam ser manipulados e substituídos facilmente por outros que se 

considerem mais adequados. Para Cunha (2006, p. 64), “[...] o modo como se avalia em 

línguas está em consonância direta com as concepções de ensino, de aprendizagem e de 

língua predominantes”. O que significa dizer que mudar a forma de avaliar requer 

mudanças conceituais em distintas áreas envolvidas no processo de ensino e 

aprendizagem. Destaque-se, ainda, que considerar o “qualitativo” na avaliação pode 

gerar uma perigosa indefinição sobre: o que avaliar? Como? E quando? De acordo com 

a autora,  

 

O perigo não está no fato de se passar a considerar determinadas atitudes 

como objetos de aprendizagens (e, portanto, de avaliação) e sim de 

transformá-las em objetos de avaliação clandestinos, isto é, que não 

correspondem a objetos de aprendizagens explicitados, em consonância com 

os objetivos de aprendizagem almejados. Em tais condições, a avaliação, por 

mais formativa que seja proclamada, passa longe dos anseios democráticos e 

continua sendo uma arma nas mãos dos professores. (CUNHA, 2006, p. 67) 

 

As considerações propostas por Cunha (2006), em torno de uma compreensão 

plena do que seja uma avaliação formativa, nos remetem ao que Hadji (2001) chamou 

de uma “utopia necessária”. Essa “utopia” reside na esperança legítima de se pôr a 

avaliação a serviço da aprendizagem. Trata-se, em suma, de, apesar dos empecilhos a 

que nos referimos anteriormente, continuar trabalhando em prol de uma situação 

pedagógica em que “a avaliação formativa é o horizonte lógico de uma prática 

avaliativa em terreno escolar” (HADJI, 2001, p. 16). 
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Além do trabalho de Cunha (2006) em torno de qual modalidade de avaliação 

adotar, consideramos pertinente para nossa reflexão as proposições de Bordón (2004), 

no que concerne aos instrumentos de avaliação no âmbito do ensino de LE. Referindo-

se especificamente à avaliação no ensino de língua estrangeira ou no de segunda língua, 

Bordón (2004) salienta que se trata de um assunto complexo e poliédrico de interesse 

dentro do campo da Linguística Aplicada. Nessa área, nos últimos vinte anos, surgiram, 

segundo a autora, pesquisas voltadas para o exame da validez e confiabilidade dos 

exames empregados. A mesma autora, em outra de suas obras, afirma que, 

 

A avaliação da língua – neste caso de uma segunda língua (L2) ou língua 

estrangeira (LE) – é um assunto complexo que se pode levar  a cabo por meio 

de uma variedade de procedimentos. E é um assunto complexo por várias 

razões: primeiro, porque o objeto da avaliação – a língua – é já em si mesmo 

difícil de precisar. O é, também, porque a definição, construção e 

administração do instrumento de avaliação não é tarefa fácil, si esta se leva a 

cabo com o rigor necessário para fazer de tal instrumento uma ferramenta útil 

e efetiva. E, como se não fosse o bastante, os efeitos da avaliação têm 

repercussões pessoais e sociais que não se podem deixar de lado desde uma 

perspectiva ética. (BORDÓN, 2006, p.17, tradução nossa)
2 

 

Como podemos notar nas considerações da autora, a concepção e o uso dos 

instrumentos empregados no processo de avaliação, particularmente no que se refere ao 

ensino de língua estrangeira, ocupa um espaço crucial no processo avaliativo. Esse fato 

se dá, porque, de modo geral, são necessários instrumentos variados e específicos 

voltados, por exemplo, para as habilidades (ler, ouvir, falar e escrever) que se queira 

avaliar. Nesse cenário, os professores são desafiados a desenvolver instrumentos que os 

ajudem a obter dados concretos sobre a aprendizagem dos alunos que leve em conta 

cada uma das referidas habilidades, tendo como meta conseguir que os alunos se 

comuniquem com proficiência na língua estudada.  

Vale destacar que tal objetivo é muito mais amplo quando pensamos em um 

curso de formação de professores de língua estrangeira. Em tal contexto, os alunos não 

serão somente usuários da língua, não está em foco apenas sua competência 

comunicativa. Esses estudam para se tornarem professores da língua meta, o que 

significa que se farão necessários não somente instrumentos adequados para avaliar suas 

                                                 
2
 La evaluación de la lengua – y en este caso de una segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE) – es un 

asunto complejo que se puede llevar a cabo por medio de una variedad de procedimientos. Y es un asunto 

complejo por varias razones: primero, porque el objeto de la evaluación – la lengua – es ya en si mismo 

difícil de precisar. Lo es, también, porque la definición, construcción Del instrumento evaluador no es 

tarea fácil, si se lleva a cabo con el rigor necesario para hacer de tal instrumento una herramienta útil y 

efectiva. Y, por si fuera poco, los efectos de la evaluación tienen repercusiones personales y sociales que 

no pueden dejarse de lado desde una perspectiva ética. (BORDÓN, 2006, p. 17) 
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habilidades comunicativas, mas também importarão outros saberes e conhecimentos 

pertinentes ao desempenho da atividade docente, incluindo-se aí o de ser avaliador. A 

esse respeito, Almeida Filho (1993) assinala que a operação global que envolve o 

ensino de língua estrangeira compreende o planejamento do curso e suas unidades, a 

produção e seleção de materiais, a escolha e construção dos procedimentos a serem 

desenvolvidos em sala de aula, e, ainda, as maneiras de avaliar o desempenho dos 

alunos. Atividades estas a cargo do professor. 

Outro aspecto importante para o qual Bordón (2006) nos chama a atenção diz 

respeito às razões que fazem da avaliação parte crucial no processo de ensino de uma 

segunda língua.  Conforme argumenta a autora, há duas razões fundamentais para o 

exercício da prática avaliativa: 1.  por questões práticas - uma vez que nos servimos dela 

para guiar nossas decisões durante o andamento de um curso, por exemplo; e 2. por seu 

valor pedagógico – já que se faz inquestionável o espaço que a avaliação ocupa no 

currículo de ensino, especialmente no que se refere a uma segunda língua (L2). Os 

docentes precisam constantemente valorar a aprendizagem dos alunos, no que se refere 

ao uso da língua, para poderem seguir adiante. É, ainda, fundamental na obtenção de 

dados para muitas pesquisas que se desenvolvem no campo da Linguística Aplicada, 

como, por exemplo, as investigações sobre a interlíngua dos alunos aprendizes de língua 

estrangeira e as que se voltam para o processo de aquisição de L2. 

Ainda no que se refere às especificidades da avaliação no ensino de língua 

estrangeira, Baptista e Nascimento (2010) chamam a atenção para a dimensão afetiva da 

avaliação. Em consonância com os PCNs (BRASIL, 2000), as autoras pontuam que a 

situação de aprendizagem em língua estrangeira apresenta características que a 

distinguem das demais disciplinas em razão de diferentes fatores, entre os quais se 

destaca a questão da afetividade. É o que se pode observar na seguinte passagem do 

referido documento: 

 

Na aprendizagem de outra língua há de se ter em conta vários fatores que 

podem dificultar a aprendizagem, dependendo de características individuais 

dos alunos: a frustração da não comunicação, a reação emocional que pode 

decorrer da percepção de traços da outra língua que parecem artificiais e até 

ridículos, a incerteza na ativação de conhecimento adequado de mundo, a 

falta de um senso de orientação e de intuição para o que é certo e o que é 

errado e a discrepância entre o estilo de aprendizagem do aluno e o que o 

professor enfatiza. (BRASIL, 2000, p.81) 
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Os aspectos mencionados, como a frustração que os aprendizes sentem pela 

incapacidade de comunicação, a insegurança e a vergonha de parecer ridículo, são 

sentimentos e reações sempre presentes em uma sala de aula de língua estrangeira, tanto 

durante a prática rotineira de exercícios nas aulas e, de forma muito mais acentuada, nas 

atividades avaliativas, quando os alunos, ao se sentirem examinados, tendem a ficar 

mais tensos e preocupados.  

A tensão de que vimos falando, comum entre os aprendizes de língua 

estrangeira, deve-se, em parte, à falta de conhecimento prévio do aluno. Conforme 

observam Paiva e Sade (2006), ao tratar sobre a relação avaliação e cognição, quanto 

mais conhecimento prévio o aluno tiver sobre um dado tópico, isto é, quanto mais 

expert ele for, maior a probabilidade de ele lembrar detalhes do conteúdo e, dessa 

forma, obter bons resultados. Sem poder dispor de um conhecimento prévio razoável 

sobre a língua meta, o aprendiz tornar-se-á muito mais tenso e inseguro, o que pode 

dificultar seu processo de aprendizagem, asseguram as autoras. 

Nesse sentido, é crucial que os professores tenham em mente que em uma sala 

de aula de língua estrangeira, principalmente em escolas ou universidades, nas quais é 

comum encontrar classes com alunos de diferentes níveis de proficiência, os alunos 

considerados experts tendem a alcançar um maior êxito nas avaliações feitas. As autoras 

propõem o seguinte questionamento:  

 

Será que o aluno novato, que embora tenha tirado uma nota menor, mas que 

desenvolveu e conseguiu apreender mais do que antes, deveria ser avaliado 

da mesma forma que o expert que já domina o assunto? Avaliar o aluno e lhe 

atribuir notas ou conceitos sem considerar esse questionamento é considerar a 

avaliação apenas como resultado e não processo. (PAIVA & SADE, 2006, p. 

50) 

 

Paiva e Sade (2006) também apontam como um aspecto que dificulta a avaliação 

em língua estrangeira, o “empacotamento” da aprendizagem em meses e bimestres, com 

datas fixas para o período de avaliação. Conforme as autoras, a escola não apenas 

determina a época da avaliação, mas, também, o tipo de instrumento que deve ser usado. 

Em muitos casos, os testes de múltipla escolha ou provas abertas são de aplicação 

obrigatória, ficando em segundo plano uma avaliação a partir de instrumentos como 

portfólios, diários, desenvolvimento de projetos entre outros recursos que privilegiam o 

processo e não o produto. 
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Outro obstáculo ressaltado pelas autoras consiste na extensão dos programas que 

precisam necessariamente ser cumpridos e que não deixam espaço para que as 

avaliações funcionem de acordo com seus objetivos prioritários que é o de servir de 

diagnóstico, de feedback, para o professor acerca do que ainda não está aprendido. 

Geralmente, os planejamentos feitos não preveem um retorno às fases que ainda não 

estão consolidadas por um ou mais alunos. Além das determinações feitas à priori 

acerca do processo de avaliação, Paiva e Sade (2006) consideram a questão temporal 

como sendo um grave problema a ser enfrentado. Segundo explicam as autoras, 

 

A aquisição não é um processo linear que acontece após a instrução formal e 

alguma prática, pois demanda tempo e oportunidades de uso e isso, 

naturalmente, foge ao controle do aprendiz, sendo injusta, portanto, sua 

penalização com notas baixas. O sistema educacional legisla sobre os 

períodos de aprendizagem sem levar em conta, os fatores cognitivos e as 

diferenças individuais. (PAIVA & SADE, 2006, p. 51) 

 

Até o momento, refletimos sobre as concepções de avaliação e os diferentes 

fatores que influenciam no processo de aquisição de uma língua estrangeira e 

enfocamos as implicações do processo de avaliação da aprendizagem para esse fim. No 

tópico a seguir, nos centraremos sobre a forma como o tema vem sendo tratado no 

ensino superior, notadamente nos cursos de formação de professores. 

 

1.2 AVALIAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Com o objetivo de conhecermos quais concepções permeiam as práticas de 

avaliação na Educação Superior e, em especial, no Curso de Letras, fizemos um 

levantamento sobre estudos que abordam, de forma particular, essa temática. 

Constatamos que, apesar de dispormos de vasta bibliografia sobre a avaliação, há, ainda, 

uma reduzida produção de pesquisas que investiguem o tema na Educação Superior e 

uma lacuna no que se refere ao Curso de Letras. Por essa razão, julgamos que o presente 

trabalho possa contribuir para ampliar a produção de conhecimentos sobre as práticas de 

avaliação no referido Curso. 

A preocupação com os fatores que afetam a formação de professores implica o 

interesse pelas questões relacionadas com o ensino e a aprendizagem e com a avaliação 
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como parte indissociável desse processo. Nesse sentido, interessa-nos distinguir que 

função cumpre a avaliação nesse processo, qual o seu propósito e relevância.  

Mendes (2006), ao pesquisar sobre a formação de professores e o processo de 

avaliação, chama a atenção para o fato de que mesmo nos cursos de formação de 

professores não há sintonia entre a cultura avaliativa praticada e o que é estudado na 

teoria. A constatação da pesquisadora leva-nos a fazer alguns questionamentos: os 

docentes, de modo geral, efetivamente têm acesso aos resultados das pesquisas e aos 

avanços dos estudos teóricos realizados sobre o tema? Qual a razão para a resistência, 

por parte dos professores, no tocante à adoção de práticas avaliativas mais consonantes 

com o preconizado pelas atuais teorias de avaliação? Enfatizaremos essas e outras 

questões durante a nossa reflexão neste capítulo. Também, segundo observa Mendes 

(2006), é notório que muito se tem investigado sobre os aspectos negativos das práticas 

de avaliação, entretanto, o mesmo não se pode afirmar sobre a relação que se estabelece 

entre a avaliação e o processo de formação de professores. Dessa forma, consideramos 

que esse último aspecto carece de uma atenção mais rigorosa e um acompanhamento 

mais aprofundado sobre a sua realidade. 

Conforme salienta a pesquisadora no que diz respeito às práticas de avaliação no 

ensino superior, essas continuam resistentes a mudanças, apesar dos avanços que se 

pode observar no campo teórico. Segundo a autora,  

 

Nos últimos vinte anos, as produções teóricas têm sido unânimes em 

condenar práticas avaliativas tradicionais, quantitativas e excludentes. As 

práticas que estão ainda muito fortes e resistentes no cotidiano da sala de aula 

são condenadas insistentemente. (...) Segundo Freitas L. (1995, p.59), “é 

possível que a categoria mais decisiva para assegurar a função social que a 

escola tem na sociedade capitalista seja a da avaliação”. Essa afirmação 

explica porque tem sido tão difícil transformar práticas avaliativas 

classificatórias, excludentes, seletivas em práticas inclusivas, já que a 

sociedade atual garante sua manutenção por meio da exclusão. Se, por um 

lado, crescem os estudos tanto sobre ensino superior, formação de 

professores e avaliação educacional, por outro, estudos sobre o processo 

avaliativo nos cursos de licenciatura são praticamente inexistentes. 

(MENDES, 2006, p. 25, grifos nossos) 

 

Chama-nos a atenção, a carência apontada pela pesquisadora de estudos em 

torno da avaliação, especificamente, pesquisas que relacionem a temática com as 

licenciaturas, uma vez que os cursos voltados para esse campo de atuação têm como 

objetivo preparar profissionais para o exercício do magistério e, portanto, para atuarem 

como professores-avaliadores. Ressaltamos que, nesse contexto, nossa pesquisa visa a 
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colaborar para aumentar o número de investigações nessa área, notadamente no âmbito 

da Licenciatura Plena em Letras. 

Em continuação, destacamos, a título de ilustração, algumas pesquisas que 

enfocam a avaliação no âmbito do ensino superior, entre as quais, citamos: Almeida 

(1992), Machado (1996), Bittencourt (2001), Barros Filho (2002) e Vieira (2010).  

Vejamos, a seguir, um detalhamento do conteúdo dos referidos estudos. 

Almeida (1992) pesquisou a avaliação da aprendizagem em um curso superior 

de ciências agronômicas. Os resultados dos seus estudos demonstraram que não se pode 

dizer que o avanço das pesquisas, no campo da avaliação, tenha levado ao 

desenvolvimento de sistemáticas avaliativas que atendessem mais diretamente aos 

interesses e objetivos do ensino superior, insensibilizado para os problemas da avaliação 

na educação. O pesquisador utilizou como metodologia para coleta do seu corpus de 

análise, a aplicação de questionários a professores e alunos, além de entrevistas e 

observações de situações avaliativas em sala de aula. As manifestações por parte dos 

professores sinalizaram a necessidade de maior conhecimento da área pedagógica, que 

visasse a um aprimoramento da prática docente; já as respostas dos alunos apontaram a 

insatisfação que estes sentem com a sistemática de avaliação e com as formas de 

recuperação que os professores empregavam como também se registraram a 

reivindicação de mudanças nas formas de avaliação e a necessidade de aperfeiçoamento 

pedagógico por parte dos professores. 

Machado (1996) investigou os conflitos vividos por professores e alunos no 

tocante à avaliação da aprendizagem em um curso de Pedagogia. De acordo com a 

pesquisadora, o ensino superior, por sua natureza reflexiva, contribui para que esses 

conflitos se manifestem, embora, raramente, as contradições emergentes deles sejam 

exploradas. Machado concluiu, ao final da investigação proposta, que os conflitos 

existentes decorrem da forma e finalidade com que a avaliação é realizada; sendo mais 

recorrentes quando as práticas de avaliação acontecem numa perspectiva autoritária e 

excludente. A autora também destaca que os alunos sofrem, mais diretamente, os efeitos 

de um processo avaliativo dessa natureza, cuja finalidade precípua é a classificação. 

Em pesquisas mais recentes, Barros Filho (2002) analisou o tratamento dado ao 

tema avaliação da aprendizagem na formação de professores de Física. Inicialmente, o 

pesquisador propôs instrumentos para coletar dados sobre a realidade profissional 

docente de nível médio e apreensão de algumas ideias de senso comum sobre ensino, 

aprendizagem e avaliação. Em um segundo momento da pesquisa, foi feito um trabalho 
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com os alunos da disciplina "Prática de Ensino e Estágio Supervisionado II", em que o 

pesquisador objetivava discutir de forma crítica o sistema de avaliação tradicional, 

procurando gerar nos alunos insatisfações com o modelo existente e construir, em 

conjunto, soluções alternativas que pudessem vir a superar os problemas constatados. O 

pesquisador solicitou que cada aluno construísse um minicurso, de aproximadamente 12 

horas, com as características didáticas que julgasse relevante, ministrando-o na escola 

em que se realizava o estágio. Ao final do estudo, Barros Filho (2002) concluiu 

assinalando que os futuros professores apresentaram grandes resistências à 

implementação de uma nova proposta de avaliação. 

Já Vieira (2010) examinou o uso do portfólio como forma de avaliação no 

ensino superior. Segundo o pesquisador, seu trabalho insere-se no contexto da 

Pedagogia Universitária, centrando-se no processo de avaliação da aprendizagem 

utilizado por professores universitários que optaram pelo portfólio como recurso 

mediador da aprendizagem dos estudantes. O objetivo principal de seu trabalho 

consistiu em compreender como esses atores elegem tal recurso e como entendem e 

avaliam o percurso de aprendizagem dos alunos. Como resultado das análises 

empreendidas, o autor salienta que os dados obtidos remetem a um amplo 

questionamento quanto às inovações no campo da avaliação da aprendizagem 

universitária que não se esgota na proposição de novos instrumentos ou em formas 

procedimentais de registros dos avanços dos estudantes. Considera, ainda, que a análise 

dos dados permitiu confirmar que a aprendizagem e a avaliação se afetam mutuamente e 

que inovações em uma delas favorecem à mudança da outra. 

Além dos trabalhos de Barros Filho (2002) e Vieira (2010), destacamos o estudo 

de Bittencourt (2001), entre as pesquisas que se preocupam em investigar práticas de 

avaliação diferenciadas no ensino superior. A pesquisadora realizou uma pesquisa-ação 

em um curso de Zootecnia e orientou um professor a utilizar fichas de desempenho e 

participação para avaliação dos alunos. Bittencourt (2001) relata que o professor 

participante da pesquisa optou por utilizar a ficha apenas como complemento da 

avaliação tradicional, atribuindo trinta pontos a esta e setenta pontos à nota da prova. De 

acordo com a pesquisadora, apesar de ter obtido êxito na proposição de aulas mais 

dinâmicas e na relativização do peso da nota, a resistência em efetivar mudanças nas 

práticas avaliativas persistiu, levando-a a considerar que tal comportamento advém do 

fato de que as mudanças propostas eram, de certa forma, “impostas” e não o resultado 

de uma compreensão pessoal das teorias, por parte do professor. A conclusão da 
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pesquisadora nos traz uma inquietante reflexão: como propiciar e estimular os 

professores ao estudo e à pesquisa, a fim de que estes adquiram conhecimento pessoal e 

experiências de aprendizagem que os levem a optar por novas abordagens em sua práxis 

pedagógica?  

Outro trabalho que queremos destacar por tratar a temática da avaliação no 

ensino superior e, dessa vez, pelo viés que adotamos, qual seja, o que investiga o tema 

tendo como base a Teoria das Representações Sociais, é a pesquisa de Chueiri (2005). O 

trabalho consiste na análise das RS sobre a avaliação escolar no discurso de professores 

de Psicologia. A pesquisadora analisa o discurso de três professores de Psicologia da 

PUC Minas em Betim, com o intento de conhecer a RS desses professores sobre a 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem no contexto do Curso de Psicologia. 

Chueiri (2005), após analisar o depoimento dos professores participantes da pesquisa, 

destaca que esses enfatizam a necessidade de mudanças e transformações da prática de 

avaliação na Psicologia a fim de que esta se torne qualitativa da produção do aluno.  

Consideramos pertinente enfatizar que nos afastamos do referido trabalho por 

tratarmos da avaliação no discurso de professores que atuam no Curso de Letras 

(habilitação em língua espanhola), e, ainda, por investigarmos o tema tomando como 

base a LA e seus pressupostos para a avaliação de LE e L2. Além disso, articulamos a 

TRS com os ECD, tendo em vista discutir a noção de representação social e ideologia 

relacionada ao tema da avaliação no discurso de dois grupos de docentes que atuam em 

modalidades de ensino distintas. 

Além dos estudos citados, também destacamos a relevância, para o campo da 

avaliação, dos trabalhos de teóricos como Dias Sobrinho (2000, 2002), Cunha (2004), 

Pimenta e Anastasiou (2002), Tardif (2001, 2002), Hoffman (1996) entre outros 

pesquisadores que se dedicam a examinar a temática da avaliação no âmbito do ensino 

superior. 

As pesquisas mencionadas são exemplos de estudos que ilustram o modo como a 

temática avaliação da aprendizagem no ensino superior vem sendo investigada. Não 

obstante, reconhecemos que esta ainda carece de estudos que apontem alternativas e 

encaminhamentos que subsidiem o trabalho dos professores nas universidades e, em 

especial, nas licenciaturas, tendo em vista que mudanças efetivas no processo de ensino 

e aprendizagem também demandam reformulações na sistemática de avaliação e vice-

versa, uma vez que ensino, aprendizagem e avaliação são partes intrínsecas de um 

processo mais amplo. Dessa forma, estamos em consonância com Hoffman (1995), para 
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quem a formação e o aperfeiçoamento em avaliação educacional, por parte dos 

professores, consistem em um dos grandes desafios para a educação em nossos dias. 

Como podemos notar nos trabalhos apresentados, a discussão sobre a avaliação 

está ainda muito centrada na figura do professor, já que este segue sendo o responsável 

por conduzir o processo de avaliação. Tal consideração, no entanto, nos coloca diante de 

uma pergunta que se não é uma questão nova, continua um questionamento difícil de 

responder: qual é o papel do professor? Em meio a teorias sobre o processo de ensino 

e aprendizagem, sobre a avaliação, sobre a didática, afinal, o que se espera deste 

profissional? Vejamos, a seguir, algumas considerações sobre o que se tem dito acerca 

do papel do professor ao longo dos estudos feitos sobre educação em nosso país. 

De acordo com Lüdke e Moreira (2002, p. 59), o papel atribuído ao professor 

tem sido visto de maneiras muito diferentes ao longo da história do país e das suas 

políticas educacionais. Os autores fazem um apanhado histórico iniciando pela década 

de vinte, quando passaram a coexistir no Brasil, as pedagogias tradicional e renovada. 

Para a primeira, o professor é visto como o “transmissor do conhecimento”; já para a 

segunda, é tido como “facilitador do processo de aprendizagem”. 

Segundo os autores, durante o período de ditadura militar, predominaram os 

estudos realizados no âmbito da psicologia, tida como suporte teórico para as propostas 

educativas. A ênfase era dada na compreensão dos processos de desenvolvimento dos 

alunos e nos princípios que as teorias da aprendizagem propunham. O papel do 

professor consistia, então, em conhecer bem esses princípios, a fim de elaborar métodos 

de ensino e recursos que garantissem a aprendizagem dos alunos.  

Durante esse período, que engloba a década de setenta, tiveram espaço as 

tecnologias educacionais que começaram a servir de instrumentos para o professor na 

sua prática de sala de aula. Nesse contexto, o professor é visto como um técnico, capaz 

de elaborar aulas e de administrar ambientes e recursos potencialmente facilitadores da 

aprendizagem. Tal perspectiva tecnicista alcançou um êxito considerável, chegando a 

influenciar propostas curriculares, conteúdos, métodos e procedimentos de avaliação em 

inúmeras instituições de ensino pelo país. 

Com o processo de abertura política, no final da década de setenta, teve lugar um 

novo conjunto de teorias inspirados pela obra, A Reprodução, de Bourdieu e Passeron 

(1970), o que resultou em novos olhares sobre as políticas educacionais adotadas até 

então. De acordo com Lüdke e Moreira (2002, p. 60),  
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a crença  no poder da escola e em sua efetividade como meio de ascensão 

social foi substituída pela percepção aguda da precariedade de seus efeitos 

como agência de democratização, já que contribuía eficazmente para a 

reprodução da hierarquia do sistema social vigente. 

 

Ainda segundo os autores, tal compreensão deflagrou uma espécie de 

“desânimo” entre os pesquisadores da educação e do papel do professor. Essa situação 

de quase imobilidade foi superada no início dos anos oitenta, quando a pesquisa se 

voltou para o exame das potencialidades reais oferecidas pela escola. A concepção de 

educação e escola como condicionadas por processos sociais mais amplos cedeu lugar 

aos estudos interpretativos, cujo foco de investigação é a escola, a sala de aula e a 

interação entre professores e alunos. Os trabalhos realizados nesse período sofreram a 

forte influência do pensamento de Paulo Freire e dos princípios da pedagogia crítico-

social, os quais contribuíram para politizar o papel do professor. 

Na década de noventa, os estudiosos da educação já podiam contar com uma 

vasta literatura publicada em periódicos de circulação nacional. Assistiu-se, nesse 

período, a profícuas discussões protagonizadas em grandes encontros nacionais sobre 

educação espalhados por todo o país. Contudo, apesar dos avanços teóricos e do debate 

que tomou conta do âmbito acadêmico, Lüdke e Moreira (2002) chamam a atenção para 

o fato de que esse debate não chega, na proporção desejável, aos principais interessados, 

isto é, aos professores. Segundo os autores, 

 

Sua formação, seu papel, sua carreira, seu destino são intensamente 

discutidos pela academia e apenas uma pequena parte das discussões chega 

até eles, ainda assim através de filtros representados pelas obras didáticas, ou 

pelas propostas oficiais, enviadas pelos órgãos governamentais.  (LÜDKE E 

MOREIRA, 2002, p. 62) 

 

É interessante notar que quando a temática tratada se refere ao papel do 

professor e as suas práticas, incluindo-se aí as avaliativas, foco do nosso estudo, 

estamos, na realidade, questionando nossa própria práxis, isto é, o fazer docente. Dessa 

forma, seria natural que as mudanças começassem na própria academia, ou melhor, nas 

instâncias superiores de ensino, já que esta atua, muitas vezes, como a fonte 

propagadora dos avanços e descobertas nos diferentes campos do conhecimento 

científico.  

No entanto, o que se pode observar é que o conhecimento produzido sobre o 

processo de ensino e aprendizagem, por meio de pesquisas científicas, próprias ao meio 

acadêmico, parece não encontrar um caminho eficaz de chegar aos professores, seus 
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principais destinatários. Segundo os autores, a alternativa utilizada para fazer chegar o 

resultado dos debates e das pesquisas realizadas tem se dado via material didático ou 

pelas propostas oficiais, o que significa dizer que a grande maioria dos professores, 

especialmente aqueles fora da academia, não são chamados para participar da 

construção dos conhecimentos. Novos conceitos, propostas alternativas, tudo chega 

pronto e é “imposto”, conforme apontado por Bittencourt (2001), restando aos 

professores, dos demais níveis de ensino, adaptar-se aos novos procedimentos e 

normatizações. 

De acordo com Lüdke e Moreira (2002), nos atuais documentos oficiais, o 

professor é visto como produtor, articulador e  planejador da prática educativa. Por essa 

visão, predominante nos documentos oficiais, o papel do professor é o de ser 

responsável por criar condições que favoreçam a aprendizagem do aluno. Nas palavras 

dos autores, 

 

O professor é visto, portanto, como o especialista que, compreendendo tanto 

os estágios do desenvolvimento cognitivos dos estudantes, como os 

mecanismos pelos quais eles constroem representações internas de 

conhecimentos produzidos socialmente, é capaz de favorecer e orientar o 

processo de aprendizagem. Em síntese, o professor é concebido como o 

promotor de aprendizagens com o maior grau de significado possível. 

(LÜDKE E MOREIRA, 2002, p. 63, grifos nossos) 

 

Depreendemos, pelo exposto, que o papel atribuído ao professor, qual seja, o de 

“promotor de aprendizagens”, orienta tanto suas concepções, no que se refere aos 

processos de ensino, aprendizagem e avaliação, quanto às práticas que efetivamente 

leva a cabo em sala de aula. A manutenção de práticas tradicionais de avaliação, como, 

por exemplo, o uso de instrumentos meramente de classificação do aluno, não está em 

consonância com o papel que se espera destes, conforme o previsto nos documentos 

oficiais mencionados, o que significa dizer que os professores, ao perpetuarem essas 

práticas, não assumem ou ainda estão em processo de conscientização do papel que lhes 

cabe desempenhar dentro da atual política educacional do nosso país.  

Vimos pela exposição feita que, conforme as pesquisas mencionadas 

percebemos, ainda, forte resistência a mudanças nas práticas avaliativas utilizadas no 

ensino superior. Mesmo nos casos em que se propõe o emprego de procedimentos 

consonantes com uma avaliação formativa, como é o caso do uso de fichas de 

desempenhos e portfólios, entre outros recursos, estes ainda são transformados em 

instrumentos de classificação dos alunos, no momento em que as observações feitas 
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pelo professor passam a ser meramente traduzidas em uma nota. Certamente, cabe ao 

professor indicar os alunos aptos a progredirem e aqueles que ainda precisam construir 

um conhecimento mais sólido, antes de avançarem para os níveis subsequentes. O 

conflito parece instalar-se quando a avaliação é limitada a esta única função, nesse caso, 

deixando de ser um momento importante de aprendizagem e de desenvolvimento de 

competências.  

O desafio parece ser o de naturalizar as situações de avaliação, não como 

momentos de exercício de poder por parte do professor, em que o aluno deve ocupar 

uma posição de submissão, mas como momentos de aprendizagem cooperativa entre 

professor e aluno. Trata-se, pois, de se promover uma mudança nas relações 

interpessoais entre professor e aluno. Ambos são sujeitos que podem e devem tirar 

proveito dos momentos de avaliação. O primeiro porque, entre outras possibilidades, 

poderá coletar dados que o ajudem a facilitar o processo de aprendizagem do aluno, e 

estes porque podem verificar seu êxito e o melhor caminho a trilhar na construção do 

conhecimento.  

Consideramos que ao pesquisarmos a RS que os docentes compartilham sobre o 

processo de avaliação, teremos uma compreensão mais aprofundada tanto de seus 

posicionamentos, como das práticas que empregam ao avaliar seus alunos. Para nossa 

pesquisa, importa termos em mente a consideração de Jodelet (2001), para quem as 

representações condicionam as práticas dos sujeitos e estão na base do seu modo de 

pensar e explicar o mundo a sua volta, portanto, se queremos problematizar um 

determinado discurso e/ou as práticas que estes condicionam, precisamos entender as 

motivações que movem os sujeitos ou, ainda, as suas representações. 

 

1.3 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL E 

SEMIPRESENCIAL (VIRTUAL) DE ENSINO 

 

Quando nos reportamos às modalidades de ensino, presencial e/ou 

semipresencial, estamos nos referindo às situações de ensino que se caracterizam pela 

presença ou ausência, física e síncrona, de professores e alunos em sala de aula. A 

modalidade presencial se caracteriza por encontros regulares entre professores e alunos 

em espaço físico próprio para a prática de atividades educativas; por sua vez, a 

modalidade semipresencial conta com a combinação de aulas presenciais e a distância, 

as quais podem ser mediadas com o uso das novas tecnologias da comunicação, em 
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especial, a internet. Importa, pois, caracterizarmos, inicialmente, as salas de aula nesses 

diferentes contextos, uma vez que estas se constituem nos espaços em que se 

desenvolvem as práticas pedagógicas. Com esse fim, abordaremos algumas questões 

elencadas no trabalho de Costa (2001). Esclarecemos que a pesquisadora examinou as 

interações que o aprendiz constrói ao fazer uso de materiais didáticos, observando-as 

nos contextos citados. Uma vez definida a caracterização do espaço em que se realiza a 

atividade educativa, passaremos ao exame das questões que envolvem o processo de 

avaliação em tais ambientes. 

Costa (2001, p.46) apresenta a sala de aula como sendo um espaço destinado à 

promoção da interação entre professores e alunos. Esse espaço educativo adquire 

características próprias, apresentando diferentes limites para o desenvolvimento das 

situações de interação. A esse respeito, salienta a autora que na sala de aula, os papeis 

dos sujeitos – professores e alunos - são condicionados pela abordagem de ensino 

adotada. Dessa forma, mesmo naquelas perspectivas mais centradas no aluno, em que 

este é visto como participante ativo do processo de ensino e aprendizagem, ainda cabe 

ao professor a tarefa de monitorar as interações que ocorrem em sala de sala, como 

também a de fazer os ajustes pedagógicos necessários a cada fase do processo de ensino 

e aprendizagem. Além dessas ações, conforme se dê o direcionamento da instituição a 

que estiver vinculado, o professor tende a atuar como representante da “voz 

institucional”, privilegiando, muitas vezes, uma postura autoritária e silenciadora da voz 

do aluno. 

A pesquisadora salienta que a participação dos alunos na aula presencial é, 

muitas vezes, restringida em função de diferentes fatores, entre os quais se destacam: a 

postura autoritária e centralizadora do professor e o caráter subjetivo dos alunos. Em 

relação ao primeiro fator, deve-se considerar que a postura adotada pelo professor não 

resulta somente da expectativa da instituição escolar de que ele exerça tal poder, 

também decorre da própria condição física da sala de aula, uma vez que professores e 

alunos dividem o mesmo espaço físico e faz-se necessário a manutenção de uma certa 

organização nos turnos de fala, o que restringe, em parte, a participação ativa e 

equitativa de todos os integrantes da sala, além de, ainda, limitar as possibilidades de 

discussão e troca de informações entre os alunos. 

Quanto ao segundo fator destacado, os alunos tímidos ou de natureza mais 

reflexiva podem ser, de certa forma, prejudicados nesse modelo de sala de aula por 

terem que disputar um turno de fala dentro de um grande grupo. Além disso, fatores 
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como tempo limitado de aula, condições físicas envolvendo carteiras adequadas e 

materiais como quadro branco, pincel, iluminação e de áudio/vídeo são também 

elementos que influenciam no processo de ensino e aprendizagem no contexto 

presencial de ensino. 

Outro aspecto importante a ser salientado diz respeito ao uso de ferramentas 

tecnológicas como instrumentos de apoio no ensino presencial. Costa (2001) assinala 

que o uso dessas ferramentas pressupõe professores e alunos familiarizados com novas 

práticas de letramento, como, por exemplo, o chamado “letramento digital”, condição 

para o uso eficaz dessas tecnologias. Além do aspecto citado, lembra a pesquisadora que 

o simples uso de tecnologias inovadoras em sala de aula não é garantia de mudanças ou 

avanços na forma tradicional em que se desenvolve o processo de ensino. Dessa 

maneira, abordagens tradicionais, centradas no professor e baseadas na mera 

transmissão de conhecimento, podem continuar prevalecendo em sala de aula, 

independentemente dos recursos empregados, uma vez que as mudanças são registradas 

não pela variedade de recursos e materiais que o professor utiliza em sala de aula, mas, 

sim, pelo uso que faz de tais ferramentas e dos objetivos pretendidos. 

No que se refere à caracterização da sala de aula no contexto semipresencial de 

ensino, é importante lembrar que a modalidade semipresencial se define por unir 

encontros presenciais e acompanhamento a distância (virtual) dos alunos, os quais, 

muitas vezes, ocorrem por meio de plataformas de aprendizagens. Vale ressaltar que os 

professores colaboradores da nossa pesquisa atuam nessa modalidade, como tutores a 

distância, utilizando a plataforma Solar, desenvolvida pelo Instituto UFC Virtual, a fim 

de viabilizar os cursos de graduação semipresenciais ofertados pela Universidade 

Federal do Ceará, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UFC/UAB). Os 

tutores
3
 realizam encontros presenciais, geralmente no início e no final das disciplinas, e 

fazem o acompanhamento dos alunos, durante o curso, via Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). 

                                                 
3
 Tutores, denominação dada aos docentes que atuam na modalidade de ensino a distância exercendo a 

função de tutoria. Conforme Mill et al. (2008, p. 113-114)  “o que caracteriza este trabalhador é sua 

função de acompanhar os alunos no processo de aprendizagem, que se dá pela intensa mediação 

tecnológica (...) Esses tutores podem ser divididos em duas categorias: uma pode ser denominada tutoria 

presencial e é composta pelo grupo de educadores que acompanha os alunos presencialmente, com 

encontros frequentes ou esporádicos; a outra categoria, denominada de tutoria virtual ou tutoria a 

distância, dedicada ao acompanhamento dos educandos virtualmente (a distancia), por meio de 

tecnologias de informação e comunicação”. 
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Em relação à sala de aula virtual, Costa (2001) enfatiza que a sala de sala virtual 

favorece a participação ativa dos aprendizes. Isso se dá porque ao mesmo tempo em que 

ocorre a separação física, fator que caracteriza as situações de ensino a distância, há 

também uma maior simultaneidade nas trocas interativas entre os sujeitos e a postura 

centralizadora do professor tende a ser amenizada. Outro aspecto que consideramos 

relevante diz respeito ao aumento na interação utilizando-se a escrita como suporte. 

Sobre esse aspecto, Costa (2001) destaca que a restrição inerente no uso dos recursos 

expressivos não verbais, como, por exemplo, o contato visual e as expressões faciais; e 

dos prosódicos como o tom de fala, bastante eficiente nas interações face a face, são 

substituídos nas interações via computador por meio dos chamados emoticons, os quais, 

no entanto, não têm o mesmo poder comunicativo da linguagem corporal manifestada 

no ensino presencial. Resta, pois, aos tutores o desafio de criar e estimular situações 

interativas que promovam a socialização do saber e troca de experiências entre os 

alunos, de forma a minimizar os impactos do “distanciamento” físico entre esses e os 

professores. 

Quanto à interação que se estabelece entre os sujeitos no espaço da sala de aula 

virtual, faz-se importante pontuar que, apesar de não compartilharem a mesma área 

física, os alunos dispõem de espaço privilegiado para interagir entre si, isso ocorre 

porque os textos aparecem na tela, deixando para o leitor/interlocutor a opção de ler, ou 

não, ou mesmo responder, ou não, às diferentes emissões que se sucedem de acordo 

com a prioridade que decidam estabelecer. Essa forma de interação, por meio da escrita, 

também possibilita que os alunos mais introvertidos participem das discussões sem o 

mesmo grau de pressão observado nas interações presenciais. Um aspecto importante a 

salientar é que o ensino virtual pode ocorrer de forma totalmente a distância ou na 

modalidade semipresencial, a exemplo do que ocorre nos Cursos oferecidos pela 

UFC/UAB, conforme mencionamos anteriormente. 

A interação no meio virtual, como também os recursos tecnológicos disponíveis, 

o trato com a escrita e a leitura por meio da tela de um computador, o modo de acessar a 

informação, entre outros temas, são igualmente importantes quando tratamos da sala de 

aula virtual, não obstante, a fim de nos centrarmos nos objetivos propostos para a 

presente pesquisa, iremos nos ater às questões que envolvem a sistemática de avaliação 

nesse contexto de ensino. Lembramos que, no tocante ao contexto presencial, os estudos 

que tradicionalmente abordam a temática da avaliação da aprendizagem constituem um 

campo teórico largamente discutido e de incontestável relevância na compreensão dos 
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fatores que interferem no processo de ensino e aprendizagem.  Abordamos alguns 

desses estudos no tópico anterior, particularizando os que se realizaram na esfera do 

ensino superior.  

No que se refere ao contexto semipresencial, devido ao caráter ainda inovador 

dessa modalidade de ensino, muitos aspectos permanecem carentes de discussão, uma 

vez que professores e alunos encontram-se fortemente influenciados pela cultura de 

ensinar e aprender do contexto presencial.  No entanto, já podemos contar com uma 

razoável literatura que aborda o tema nessa modalidade em particular e entre as 

questões mais recorrentes destacam-se aquelas que se voltam para o exame dos 

instrumentos utilizados para avaliar, ou, melhor dizendo, verificar a aprendizagem dos 

alunos. Tratam-se, no entanto, de trabalhos que enfocam a avaliação de uma perspectiva 

generalizante, isto é, sem que se particularizem as idiossincrasias de cada curso e/ou de 

cada disciplina. Passemos à apresentação de alguns trabalhos que enfocam a avaliação 

na modalidade virtual de ensino. 

David (2007) assinala que tradicionalmente a avaliação da aprendizagem tem 

sido desenvolvida com um caráter muito mais verificacionista do que avaliativo e 

muitos professores têm se limitado a apenas fazer uso de instrumentos de medição a fim 

de validar “conquistas intelectuais dos estudantes”.  Os instrumentos empregados vão 

desde práticas como a observação do comportamento do aluno, frente às atividades 

pedagógicas, até testes elaborados seguindo normas e critérios estabelecidos no 

contexto de cada instituição de ensino.  

A autora considera que com base nesse modelo tradicional da Educação 

Presencial foram desenvolvidas diversas ferramentas de avaliação para a Educação a 

Distância (EaD), mantendo-se o predomínio de instrumentos de verificação quantitativa 

da aprendizagem. Um exemplo dessa preocupação quantitativa pode ser observado nos 

dispositivos integrados aos Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVA) que visam a 

contar o número de acessos e postagens em fóruns e chats, com o intuito de fornecer 

dados para que os professores quantifiquem a participação dos alunos. De acordo com 

David (2007), o uso que se faz de tais instrumentos (portfólios, chats, web conferências, 

vídeos) reflete, ainda, uma concepção mecanicista de avaliação que perdura até hoje, 

mesmo com a introdução da internet como ferramenta de suporte ao ensino a distância. 

Vale observar que estudos sobre a avaliação da aprendizagem,  por exemplo, o 

de Dorrego (2006), assinalam a importância do uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) no ensino a distância. Segundo a autora, essas tecnologias 
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proporcionam novas oportunidades para a avaliação, entre as quais se podem citar 

procedimentos como: autoavaliação; avaliação em pares; tarefas em equipe e 

colaborativas; diálogos; debates ao vivo; simulação e desempenho em jogos; álbuns; 

portfólios; exames; projetos e provas objetivas entre outros recursos. A pesquisadora, 

referindo-se a tais oportunidades, salienta o que essas significam. 

 

(...) elas refletem tanto a possível transferência de estratégias e instrumentos 

de avaliação utilizados nos ambientes tradicionais, os quais podem ser 

transformados de forma criativa, para aproveitar as vantagens que as 

tecnologias oferecem, como novas estratégias e instrumentos facilitadas pelo 

uso do computador e particularmente baseados na internet. É evidente que o 

aproveitamento destas oportunidades somente pode acontecer caso se conta 

com professores devidamente motivados e capacitados, com alunos que de 

igual maneira estejam dispostos a investir em novas responsabilidades por 

sua própria aprendizagem e por certo, que exista a disponibilidade e acesso 

de ambos aos recursos organizativos e tecnológicos que requerem a educação 

virtual. (DORREGO, 2006, p. 16, tradução nossa)
4 

 

Além do trabalho citado de Dorrego (2006), também consideramos pertinente à 

pesquisa de Paiva (2010) na qual a autora apresenta uma discussão sobre as inovações 

tecnológicas na área de ensino de línguas estrangeira e demonstra que as ações 

formadoras no Brasil têm sido, muitas vezes, de responsabilidade individual de docentes 

que contam com apoio de colegas mais experientes, material gratuito na web e algumas 

ações institucionais isoladas na forma de oficinas ou de projetos gerados por iniciativas 

de especialistas. Conforme a autora,  

 

Já virou clichê afirmar que estamos na era da informação e que a produção de 

conhecimento é intensa e rápida. Como consequência, os professores não 

dominam todo o conhecimento que ensinam. No ensino de línguas, isso 

sempre foi verdade, pois a língua é dinâmica: seu vocabulário aumenta 

vertiginosamente e é impossível acompanhar todos os registros, usos e 

variações de uma língua, mesmo se ela for a sua língua nativa. O mesmo 

pode ser dito das tecnologias. Elas também são muitas e evoluem. Elas 

nascem, se modificam e muitas desaparecem. É impossível conhecer e muito 

menos usar todas as tecnologias. Como lidar com isso na formação de 

professores? (PAIVA, 2010, p. 8) 

 

                                                 
4
 (…) ellas reflejan tanto la posible transferencia de estrategias e instrumentos de evaluación utilizados en 

los ambientes tradicionales, los cuales se pueden transformar creativamente , para aprovechar las ventajas 

que ofrecen las tecnologías, como nuevas estrategias e instrumentos, facilitadas por el uso del computador 

y particularmente basados en Internet. Es evidente que el aprovechamiento de estas oportunidades sólo 

puede darse si se cuenta con profesores debidamente motivados y capacitados, con alumnos que de igual 

manera estén dispuestos  a acometer  las nuevas responsabilidades por su propio aprendizaje y por 

supuesto, que exista la disponibilidad y acceso de ambos a los recursos organizativos y tecnológicos que 

requiere la educación en línea. (DORREGO, 2006, p. 16) 
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No que concerne aos instrumentos de avaliação, a autora salienta que são muitas 

as ferramentas que podem ser empregadas para avaliar a aprendizagem no ensino a 

distância, por exemplo, fóruns, chats, portfólios, interações via e-mail, 

videoconferências entre outras possibilidades. Em todas elas é preciso um conhecimento 

específico muitas vezes resultante de um processo de formação continuada. 

Antes de passarmos ao capítulo em que apresentaremos os pressupostos da 

fundamentação teórica de nossa pesquisa, consideramos pertinente examinar, no âmbito 

da Universidade Federal do Ceará, alguns dos documentos que normalizam o processo 

de avaliação da aprendizagem, uma vez que as práticas levadas a cabo pelos docentes 

são, em grande medida, orientadas por tais determinações. Vejamos, primeiramente, o 

disposto pelo Regimento Geral da UFC, aprovado pelo Conselho Nacional de 

Educação, conforme Parecer no 218/82, de 4 de maio de 1982 e revisto e atualizado, em 

29 de abril de 2011  e, em seguida, o Decreto no. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 

que estabelece as diretrizes e bases da Educação a Distância como modalidade 

educacional e, ainda, o regulamento da Coordenação Geral da UFC/UAB (2009).  

O capítulo V do Regimento Geral da UFC dispõe sobre a Avaliação de 

Rendimento Escolar. Em linhas gerais, o documento prevê a existência de pelo menos 

dois momentos de avaliação e a observação de uma escala notacional de 0 (zero) a 10 

(dez). Vejamos os artigos que tratam do tema: 

 

Art. 111 Os resultados das verificações dos rendimentos serão expressos em 

notas na escala de 0 (zero) a 10 (Dez), com, no máximo, uma casa decimal. 

Art. 112 A verificação da eficiência compreenderá as avaliações progressivas 

e a avaliação final. §1º Entende-se por avaliações progressivas, aquelas feitas 

ao longo do período letivo, num mínimo de duas, objetivando verificar o 

rendimento do aluno em relação ao conteúdo ministrado durante o 

período. §2º Entende-se por avaliação final, aquela feita através de uma 

verificação realizada após o cumprimento de pelo menos 90% (noventa por 

cento) do conteúdo programado para a disciplina no respectivo período 

letivo. (REGIMENTO GERAL DA UFC, 1982, p.23, grifos nossos)
5
 

 

Como podemos verificar, o Regimento aponta para a aplicação de instrumentos 

de aferição do rendimento do aluno, embora nada seja dito sobre sua caracterização, 

ficando, pois, a cargo do professor sua construção e formas de aplicação. Os artigos 

citados especificam apenas quando a “avaliação final” deve ser aplicada. Dessa forma, 

encontramos no mencionado documento oficial, normalizações que tratam a avaliação 

                                                 
5
 REGIMENTO GERAL DA UFC, revisto e atualizado em vinte e nove de abril de 2011. Disponível em: 

www.ufc.br/portal/images/stories/_files/auniversidade/regimento_geral/regimentogeral_ufc.pdf. Acessado em 20 de abril de 

2012. 

http://www.ufc.br/portal/images/stories/_files/auniversidade/regimento_geral/regimentogeral_ufc.pdf
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como uma atividade a ser executada pelo docente, estando, pois, presente a assunção de 

uma concepção de avaliação como instrumento para aferir o “rendimento do aluno”. 

No que se refere à Educação a Distância, o mencionado decreto 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005, predispõe que a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem deve ocorrer por meio da utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação; com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos. Poderá ser ofertada em diferentes níveis e 

modalidades educacionais, a saber: educação básica; educação de jovens e adultos; 

educação especial; educação profissional e educação superior, abrangendo os cursos 

sequenciais, de graduação, de especialização, de mestrado e de doutorado. O referido 

decreto dispõe, ainda, sobre as formas de criação, organização, oferta e 

desenvolvimento das diferentes modalidades de cursos e programas. No que tange ao 

processo de avaliação, encontramos as seguintes disposições: 

 

Art. 4º. A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, 

conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no 

processo, mediante: I – cumprimento das atividades programadas; e II – 

realização de exames presenciais. § 1
o
 Os exames citados no inciso II serão 

elaborados pela própria instituição de ensino credenciada, segundo 

procedimentos e critérios definidos no projeto pedagógico do curso ou 

programa. § 2
o
 Os resultados dos exames citados no inciso II deverão 

prevalecer sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de 

avaliação a distância. 

 

As orientações do citado decreto embasam o Regulamento adotado pela 

Coordenação Geral da UFC/UAB, datado de 04 de agosto de 2009
6
, cujo objetivo 

consiste em “uniformizar o sistema de avaliação de aprendizagem dos alunos dos 

Cursos de Graduação Semipresenciais”. Nesse sentido, a Coordenação Geral da 

UFC/UAB determina que todos os professores adotem uma sistemática comum na 

aferição da aprendizagem dos alunos. Vejamos como esta se caracteriza: 

 

1. Avaliações virtuais (AV) - compreendidas por trabalhos desenvolvidos pelo 

corpo discente e postados nas ferramentas do ambiente virtual de 

aprendizagem. A média das avaliações virtuais será expressa na escala de 0 

(zero) a 10 (dez), contendo uma casa decimal. 2. Avaliações Presenciais 

(AP)- caracterizada por provas ou outros instrumentos presenciais de 

verificação, aplicados nas datas previstas nos polos de ensino. A média das 

avaliações presenciais será expressa na escala de 0 (zero) a 10 (dez), 

contendo uma casa decimal. 3. Avaliação Final (AF) – caracterizada por 

prova ou outro instrumento de verificação realizada após o cumprimento de 

pelo menos 90% (noventa por cento) do conteúdo programado para a 

                                                 
6
 Vide anexos. 
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disciplina no respectivo período letivo, analisada na escala de 0 (zero) a 10 

(dez), contendo uma casa decimal. 

 

Observamos que as principais diferenças entre a sistemática de avaliação, 

prevista para ambas as modalidades, consistem na indicação dos instrumentos a serem 

utilizados para verificar o “rendimento” dos alunos. Enquanto na modalidade presencial, 

tratando-se do ensino superior, a construção do instrumento fica a cargo do professor, 

no semipresencial alguns instrumentos já são previamente determinados como parte da 

sistemática de avaliação, a saber: a postagem de atividades na ferramenta portfólio do 

ambiente virtual de aprendizagem; o uso de fóruns e chats de discussão; a realização de 

provas, testes objetivos ou outros, durante encontros presenciais (de forma similar ao 

que acontece no curso presencial) e uma avaliação final, a ser aplicada também de 

forma presencial, para os alunos que não obtiverem média superior a 7,0 (sete), no 

somatório das notas obtidas ao longo da disciplina. Vale salientar a normatização em 

torno da aplicação de avaliações presenciais. Muito embora a maior parte do curso seja 

realizada de forma semipresencial, a nota de maior peso (60%) é conferida ao aluno, por 

meio da aplicação de exames presenciais que requerem a presença do tutor in loco. 

Notamos, pois, que, em suma, o que distingue a sistemática de avaliação adotada 

entre uma e outra modalidade, pelo menos no que pode ser encontrado nos documentos 

citados, é a presença de uma nota oriunda de atividades virtuais na modalidade 

semipresencial. Na modalidade presencial, as notas mínimas que somadas resultarão na 

média, geralmente, vêm de uma prova parcial (teste objetivo) e da apresentação de um 

trabalho, que pode ser uma pesquisa, um seminário ou outro instrumento empregado 

pelo professor. Obtida a média, caso o aluno não alcance 7,0 (sete), deverá submeter-se 

a uma prova final. Vemos, dessa forma, que a sistemática adotada é substancialmente a 

mesma em ambas as modalidades investigadas e, nesse contexto, mantém-se a 

concepção de que avaliar consiste em aferir o rendimento dos alunos por meio da 

aplicação de instrumentos de medição do conhecimento. Enfatiza-se assim o uso da 

avaliação para classificação do aluno, o que embora entendamos como um objetivo 

recorrente não se configura como o único ou mesmo o principal uso que se deve fazer 

desse processo. 

Apesar de ser uma oportunidade indiscutível para ampliar a democratização da 

educação, o ensino a distância requer que professores e alunos recebam uma formação 

específica a fim de que possam fazer um uso eficaz dos recursos que caracterizam essa 

modalidade. Para tanto, consideramos que cabe às Instituições de Ensino Superior 
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propiciar aos professores em formação acesso ao conhecimento que contemple as 

competências que dele serão exigidas quando do exercício do magistério. Assistimos, 

hoje, aos novos rumos que a educação irá trilhar na década que se inicia e, nesse 

cenário, não é, em absoluto, produtivo prescindir das contribuições que as TIC 

trouxeram para o campo do magistério; no entanto, também não podemos ignorar que 

um bom desempenho nessa área demanda conhecimentos e letramentos que professores 

e alunos precisam adquirir paralelamente ao seu objeto de estudo. 

Fizemos, até o momento, considerações gerais sobre as concepções de avaliação 

e sua relação com o ensino de línguas e com a formação de professores, também 

importou-nos tratar do processo de avaliação no ensino superior e destacamos algumas 

particularidades que este adquire nas modalidades presencial e semipresencial de 

ensino. O entendimento de tais concepções se faz importante em nossa pesquisa uma 

vez que nos propomos a discutir a avaliação, entendendo-a como um objeto de 

conhecimento e, dessa forma, um objeto de representação social. A relevância para essa 

perspectiva ou forma de abordar o estudo sobre o discurso pedagógico acerca da 

avaliação, deriva do fato de que, em consonância com Jodelet (2001), como dissemos 

anteriormente, as representações condicionam as práticas dos sujeitos e se queremos 

problematizá-las, visando quer o alcance de um aprofundamento teórico sobre essa 

temática quer mudanças nas práticas levadas a cabo, tal conhecimento torna-se não 

somente necessário, mas adquire um caráter crucial. Dessa forma, tendo em vista nossas 

motivações, trataremos, no capítulo a seguir, sobre as bases em que se assenta a Teoria 

das Representações Sociais (TRS). 
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CAPÍTULO 2 – APROXIMAÇÕES TEÓRICAS AO OBJETO DE ESTUDO 
 

Neste capítulo, apresentaremos as proposições teóricas em que se fundamenta a 

Teoria das Representações Sociais (TRS) e seus desdobramentos e abordaremos a 

proposta dos Estudos Críticos do Discurso de van Dijk (2008). Para o entendimento da 

TRS, recorreremos, principalmente, aos trabalhos de Moscovici (2001, 2009), Jodelet 

(2001), Doise (2001) e Abric (2001), como também às contribuições teóricas de Sá 

(1998) e Nóbrega (2001), devido à relevância de seus trabalhos na divulgação da teoria. 

Além disso, discutiremos em que medida a avaliação pode ser considerada um objeto de 

representação social e como tal entendimento influencia nos posicionamentos e atitudes 

dos docentes. 

 

2.1 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Considerando o objetivo proposto para nossa pesquisa que consiste em 

investigar como a avaliação constitui-se um objeto de representação social 

considerando-se suas múltiplas dimensões (cognitiva, discursiva, linguística e social) 

faz-se, pois, necessário elucidar, inicialmente, o conceito de representação assumido.  

Convém esclarecer que visamos priorizar os principais aspectos conceituais da 

teoria, particularmente o de representação social, que são pertinentes para nossa 

pesquisa. Dessa forma, apresentaremos a origem do conceito, as bases principais da 

teoria proposta por Moscovici e as principais abordagens decorrentes da chamada 

“Grande Teoria”.   

A Teoria das Representações Sociais (TRS) surgiu com a publicação feita por 

Moscovici, em 1961, de seu estudo La Psychanalyse: son image et son public. Nesse 

estudo, o autor pretendia examinar como os conceitos pertinentes a uma disciplina 

científica – a Psicanálise – poderiam ser compreendidos pelo público em geral.  

Moscovici (1976) lançou as bases da sua teoria inspirado no conceito de 

representação coletiva proposto pelo sociólogo francês Émile Durkheim. O conceito 

durkheimiano referia-se a uma gama muito ampla de fenômenos sociais, tendo em vista 

dar conta do que seria o aspecto mais essencial e permanente capaz de caracterizar a 

humanidade. De acordo com Nóbrega (2001), 
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A noção durkheimiana das representações coletivas é uma espécie de guarda-

chuva que reúne uma larga gama de diferentes formas de pensamento e de 

saberes partilhados coletivamente (crenças, mitos, ciência, religiões, 

opiniões), cuja característica consiste em revelar o que há de irredutível à 

experiência individual e que se estende no tempo e no espaço social. 

(NÓBREGA, 2001, p. 57, grifo do autor) 

 

Ainda de acordo com a autora, o sociólogo francês classifica e opõe as 

representações coletivas às representações individuais. Tal dicotomia justificar-se-ia 

uma vez que as representações são coletivas à medida que exercem coerções sobre cada 

indivíduo, levando-os a pensar e a agir de forma homogênea. Esse saber partilhado e 

reproduzido coletivamente transcende o individual e se caracteriza por um status de 

objetividade e estabilidade, dessa maneira impondo-se e penetrando nas consciências 

individuais.  

Nóbrega (2001) assinala que essa interpretação dicotômica, de um social estático 

e impermeável à instabilidade das mudanças individuais, manteve a teoria de Durkheim 

apagada no meio científico por mais de meio século. Além disso, clivagens como a 

oposição entre o individual e o coletivo, pessoa e sociedade e a noção de estável e 

instável tornaram-se obstáculos à elaboração epistemológica do conceito de 

representação. Será, pois, nesse espaço de reflexão empreendido por Durkheim que se 

abrirá o campo de pesquisa que permitiu a Moscovici propor a Teoria das 

Representações Sociais (TRS). 

Situando-se no campo teórico da Psicologia Social, Sèrge Moscovici distanciou-

se da concepção de Durkheim por destacar o caráter heterogêneo e dinâmico das 

representações. De acordo com Dotta (2006, p. 13), 

 

Embora impulsionado pelas ideias durkheinianas, Moscovici afasta-se destas 

no que se refere à especificidade do pensamento social em relação ao 

individual, bem como a falta de mobilidade de influência induzida pela 

realidade, principalmente por entender que é necessário captar a mobilidade e 

plasticidade típica da sociedade presente, movida pelos meios de 

comunicação de massa e a constante construção e reconstrução do cotidiano. 

 

Moscovici substituiu o clássico conceito de representações coletivas, proposto 

por Durkheim, por representações sociais, tendo em vista que para ele, essas são 

estruturas dinâmicas que operam em um conjunto de relações e comportamentos que 

podem surgir e desaparecer juntamente com as representações construídas. De acordo 

com Moscovici (1976, p. 76) “qualificar uma representação de social equivale a optar 

pela hipótese de que ela é produzida, engendrada, coletivamente”. Sobre a 
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diferenciação, entre social e coletivo, no âmbito das representações, não podemos 

pensar o individual sem o social e vice-versa, uma vez que a individualidade se constitui 

a partir da relação com o social. A sociedade pode ser vista como uma criação dos 

indivíduos que de forma integrada partilha ideias, valores e sentimentos. 

Ao definir o objeto de estudo da TRS, Moscovici (2009) postula que o objetivo 

basilar das representações sociais consiste em transformar um objeto ou informação, 

inicialmente tomado como estranho, em algo familiar. Dentro do quadro teórico 

proposto pelo pesquisador, a TRS visa explicar três importantes fenômenos: 1. como os 

sujeitos se tornam conhecedores da realidade social; 2. como se caracteriza o processo 

de significação dessa realidade e 3. o que leva as representações a se transformarem. 

Segundo propõe Moscovici (2009, p.58) 

 

(...) as representações que nós fabricamos – duma teoria científica, de uma 

nação, de um objeto, etc. – são sempre o resultado de um esforço constante 

de tornar comum e real algo que é incomum (não-familiar), ou que nos dá um 

sentimento de não-familiaridade. E através delas nós superamos o problema e 

o integramos em nosso mundo mental e físico, que é, com isso, enriquecido e 

transformado. 

 

Interessa-nos, pois, saber como as representações são construídas, como se 

naturalizam e que funções desempenham. Conforme Moscovici (2009, p. 61), elas são 

criadas por meio de dois mecanismos, quais sejam, o de ancoragem e o de objetivação. 

Pelo processo de ancoragem, podemos transformar algo estranho ou perturbador, isto é, 

algo que nos intriga por não nos ser familiar, em parte do nosso sistema particular de 

categorias. De acordo com o autor, 

 

No momento em que nós podemos falar sobre algo, avaliá-lo e então 

comunicá-lo - mesmo vagamente, como quando nós dizemos de alguém que 

ele é ‘inibido’ – então nós podemos representar o não-usual em nosso mundo 

familiar, reproduzi-lo como uma réplica de um modelo familiar. Pela 

classificação do que é inclassificável, pelo fato de se dar um nome ao que não 

tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. [...] Quando 

classificamos uma pessoa como marxista, diabo marinho ou leitor do The 

Times, nós o confinamos a um conjunto de limites linguísticos, espaciais e 

comportamentais e a certos hábitos. (MOSCOVICI, 2009, p. 62-63) 

 

Assim, sempre que comparamos um objeto que nos é desconhecido com um 

paradigma de categoria do qual já tenhamos conhecimento, tal objeto adquire 

características dessa categoria, tornando-se familiar. Em síntese, ancorar é o mesmo que 

classificar ou dar nome a alguma coisa. 
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Já o processo de objetivação consiste em unir a ideia de não familiaridade com a 

de realidade: “objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia ou ser impreciso; é 

reproduzir um conceito em uma imagem” (MOSCOVICI, 2009, p.71). Esse processo 

acontece, por exemplo, quando para entendermos o conceito de Deus, o comparamos 

com a figura de um pai. Assim, o que antes era considerado invisível, abstrato, torna-se 

visível e significativo em nossas mentes.  

Visando explicar o funcionamento do processo de objetivação, Moscovici 

(2009) introduz a ideia de núcleo figurativo: 

 

Um enorme estoque de palavras, que se referem a objetos específicos, está 

em circulação em toda sociedade e nós estamos em constante pressão para 

provê-los com sentidos concretos equivalentes. [...] Mas nem todas as 

palavras que constituem esse estoque podem ser ligadas a imagens, seja 

porque não existem imagens suficientes facilmente acessíveis, seja porque há 

imagens lembradas que são tabus. As imagens que foram selecionadas devido 

a sua capacidade de ser representadas se mesclam, ou melhor, são integradas 

no que eu chamei de um padrão de núcleo figurativo, um complexo de 

imagens que reproduzem visivelmente um complexo de ideias (...). Uma 

vez que uma sociedade tenha aceito tal paradigma, ou núcleo figurativo, ela 

acha fácil falar sobre tudo o que se relacione com esse paradigma e devido a 

essa facilidade as palavras que se referem ao paradigma são usadas mais 

frequentemente. (MOSCOVICI, 2009, p. 72-73, grifos nossos) 

 

A noção de núcleo figurativo engloba, dessa forma, a ideia de uma estrutura 

imagética em que se articulam elementos do objeto de representação que tenham sido 

selecionados pelos grupos em função de critérios culturais e normativos.  Alves-

Mazzotti (1994, p. 28) reportando-se à Jodelet (1990) enfatiza que a objetivação 

consiste numa operação imaginante e estruturante que dá corpo aos esquemas 

conceituais que atuam no fluxo das comunicações. Três fases compõem esse processo: a 

construção seletiva, a esquematização estruturante e a naturalização. A primeira 

corresponde ao processo pela qual o sujeito se apropria das informações e dos saberes 

sobre um dado objeto. Na esquematização, uma estrutura imaginante reproduz, de forma 

visível, a estrutura conceitual de modo a proporcionar uma imagem coerente e 

facilmente exprimível dos elementos que constituem o objeto de representação, 

permitindo ao sujeito apreendê-los individualmente e em suas relações. Resulta dessa 

organização o chamado núcleo ou esquema figurativo, cuja estabilidade e 

materialidade, conferem-lhe o estatuto de referente e de instrumento para orientar 

percepções e julgamentos sobre a realidade.  
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Alves-Mazzotti (1994) também explicita com base em Jodelet (1990) que o 

processo de construção seletiva, esquematização estruturante e naturalização parece 

aplicável à formação das representações em geral. A generalidade da naturalização, 

assim como sua importância em contextos sociais reais, tem sido demonstrada nas 

pesquisas em representação social.  

De forma resumida, podemos dizer que por meio dos mecanismos de 

objetivação e ancoragem é possível explicar como as características de um determinado 

fenômeno social são modificadas, a fim de atenuar o estranhamento inicial dos sujeitos 

em relação a ele. De acordo com Moscovici (2009, p. 78), os citados mecanismos são, 

de fato, maneiras de lidar com a memória. O processo de ancoragem mantém a memória 

em movimento e é dirigido para dentro, visando classificar e rotular objetos, pessoas e 

acontecimentos; por sua vez, o processo de objetivação é mais ou menos direcionado 

para fora, isto é, para os outros, tira da dimensão externa conceitos e imagens para 

juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, com o propósito de fazer as coisas 

conhecidas, a partir do que já é familiar. 

No que se refere à forma como as representações sociais se estruturam, isto é, 

em que consiste sua organização interna, Moscovici (1976) explica que a estrutura de 

cada representação apresenta-se desdobrada, ou seja, compõe-se de duas faces 

indissociáveis, à semelhança da frente e verso de uma folha de papel: a face figurativa e 

a face simbólica propostas no seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

Moscovici (1976, p. 65) esclarece que a estrutura apresentada faz compreender a 

toda figura um sentido e a todo sentido, uma figura. Tal processo de estruturação tem 

por função destacar uma figura e, ao mesmo tempo, carregá-la de um sentido. Conforme 

observa Sá (1995, p. 34), dessa configuração estrutural das representações pode-se 

depreender a caracterização de seus processos formadores: a função de dar 

materialidade a um objeto abstrato, naturalizá-lo, foi denominada de objetivar. A função 

de fornecer um contexto inteligível ao objeto, interpretá-lo, foi denominada de ancorar. 

 

Representação       figura 

_________________ 

 

significação 
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Nóbrega (2001, p.69), retomando a explicação de Moscovici (1976), salienta que a 

natureza imaginante ou figurativa da representação está invariavelmente vinculada ao 

seu aspecto significante. Assim, temos um processo que se desdobra, mas ao mesmo 

tempo é concomitante responsável por possibilitar a correspondência entre imagem e 

conceito. 

Quanto às funções que as representações sociais exercem, Nóbrega (2001, p. 

71), tomando como base os postulados de Moscovici (1976) e os de Abric (1994), 

propõe a síntese que apresentamos a seguir: a primeira função diz respeito à formação 

de condutas, trata da tendência de instaurar uma ordem que permita aos indivíduos a 

possibilidade de se orientar no meio social e de dominá-lo; a segunda consiste na 

orientação das comunicações sociais, busca-se assegurar a comunicação entre os 

membros de uma comunidade, por meio do uso de códigos para as suas trocas e para 

nomear e classificar o mundo à sua volta. 

A terceira e a quarta funções foram posteriormente acrescidas por Abric: a 

função identitária, cuja finalidade consiste em salvaguardar a imagem positiva do grupo 

e a função justificadora, que visa permitir aos atores manter ou reforçar 

comportamentos de diferenciação social nas relações entre grupos. Ao desempenhar 

essas funções, as representações sociais tornam possível a reconstrução do real, 

possibilitando a interpretação dos elementos que constituem o meio-ambiente, 

tornando-o compreensível e familiar, de modo a constituir uma certa visão de mundo 

para uma dada coletividade. 

Em síntese, conforme o exposto até o momento, as RS têm origem nas diferentes 

situações de interação cotidianas, tendo como objetivo explicar o mundo à nossa volta. 

Sendo criadas com a finalidade de tornar familiar o não familiar, estão, conforme 

observam Oliveira e Werba (2007), a serviço do nosso “bem-estar”, uma vez que 

tendemos a rejeitar o estranho, o diferente e as percepções que possam nos trazer 

desconforto em função de nossa ignorância com relação a elas.  

 

2.1.1 AS DIMENSÕES DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Outro aspecto da TRS que vale destacarmos, diz respeito à formulação de 

Moscovici (1976) sobre as dimensões em que as RS se organizam. O autor argumenta 

que a cada universo de opinião, dos quais surgem as representações, correspondem três 

dimensões: a atitude, a informação e o campo de representação ou imagem. 
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A dimensão da informação está relacionada com a organização dos 

conhecimentos que um grupo possui a respeito de um objeto social. No nosso caso, 

trata-se do conhecimento dos docentes, da área da Licenciatura Plena em Letras, acerca 

da avaliação. Vale assinalar que os profissionais licenciados em Letras, embora, estejam 

aptos para atuar como tradutores (caso de professores de língua estrangeira), revisores, 

ou, ainda, possam contribuir com outras áreas do conhecimento, podendo prestar 

assessoria nos setores político, jornalístico, cultural ou em órgãos governamentais entre 

outros que usam a linguagem como recurso de trabalho, os referidos profissionais atuam 

fundamentalmente no ensino de língua e literatura. 

Em nossa pesquisa, as informações que os docentes compartilham sobre o tema 

abordado podem ser vistas nas respostas dadas durante a entrevista. Podemos, no 

entanto, observar que há aqueles que se referem ao tema, tomando como base os 

teóricos e pesquisas da área, para embasar sua argumentação, e há os que falam, 

reportando-se, primordialmente, às suas experiências pessoais como professores e às 

observações pessoais feitas durante seu período de formação inicial.  

A dimensão campo de representação remete à ideia de imagem e ao conteúdo 

concreto e limitado das proposições que se referem a um aspecto preciso do objeto de 

representação. Segundo Moscovici (1976, p. 69), “a noção de dimensão obriga-nos a 

julgar que existe um campo de representação, uma imagem, onde houver uma unidade 

hierarquizada de elementos”.  

Nessa dimensão, podemos desvelar a imagem construída pelos docentes sobre o 

objeto de representação, a partir das respostas dadas às perguntas: o que você entende 

por avaliar? Qual o papel da avaliação no processo de ensino e de aprendizagem? E 

como você avalia? No capítulo dedicado à análise, explicitaremos nossas motivações 

para a elaboração de cada uma dessas questões e elaboraremos inferências, tendo em 

vista coletar dados que caracterizem a representação social partilhada pelos docentes ao 

se manifestarem sobre o tema. 

Por fim, a dimensão da atitude diz respeito à orientação global em relação ao 

objeto da representação social. Pode-se aceder a essa dimensão por meio da tomada de 

posição dos sujeitos, cuja orientação pode ser favorável ou desfavorável. Em suma, ao 

buscarmos conhecer qual representação social os docentes compartilham sobre a 

avaliação, no âmbito da formação de professores de língua(s), pretendemos conhecer e 

analisar os seguintes aspectos: a atitude que os docentes assumem (tomada de posição 
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favorável ou desfavorável) em relação ao seu papel como avaliador e o campo de 

representação ou imagem construído sobre a avaliação pelos docentes. 

 

2.1.2 COMO CIRCULAM E SE REPRODUZEM AS REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS? 

 

De acordo com Jodelet (2001), as representações sociais são elaboradas no 

âmbito dos fenômenos comunicacionais dos quais os indivíduos participam. Elas são 

imersas nas situações comunicativas e cada forma de comunicação (difusão, propagação 

e propaganda) tem por efeito a produção de representações sociais específicas. Essas 

diferentes modalidades de comunicação foram tratadas por Moscovici (1976) na 

segunda parte da sua pesquisa sobre a representação da Psicanálise. O autor observou 

que a imprensa francesa não mantinha as mesmas relações de comunicação com seus 

leitores e com seu meio social e cultural. Doise (2001) apresenta uma descrição dessas 

três modalidades de comunicação praticadas por esses órgãos de imprensa, 

 

A difusão é caracterizada por uma indiferenciação entre a fonte e os 

receptores da informação. Os autores de artigos da grande imprensa 

transmitem informações que frequentemente eles mesmos recebem da parte 

de especialistas. Desse modo, eles são também, de alguma maneira, 

receptores de informação, tanto quanto seus leitores. Seu objetivo principal é, 

ao mesmo tempo, criar um saber comum e adaptar-se aos interesses de seu 

público. A relação de propagação é estabelecida pelos membros de um 

grupo que produz uma visão do mundo bem organizada, que dispõe de uma 

crença a propagar, esforçando-se para acomodar outros saberes a este quadro 

estabelecido. [...] A propaganda é uma forma de comunicação que se 

inscreve em relações sociais conflituosas. (DOISE, 2001, p. 191, grifos 

nossos) 

 

Percebemos, pelo exposto, que em cada sistema de comunicação se estabelece 

uma relação particular entre os sujeitos da interação. Conforme explicita Nóbrega 

(2001, p. 80), cada uma das formas de comunicação citada corresponde, 

respectivamente, à edificação das condutas de opinião, atitudes e estereótipos. A 

primeira modalidade de comunicação, a difusão, relaciona-se à acepção de opinião, na 

medida em que os dois conceitos evocam uma certa contradição entre os temas 

enfatizados, resultando numa instabilidade e fluidez das posições assumidas pelos 

sujeitos. A opinião, conforme postula Moscovici (1976), consiste de avaliações 

instáveis em torno de questões polêmicas, sem, contudo, supor uma mudança de atitude. 
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Na segunda modalidade, ao contrário da difusão, a propagação guarda 

propriedades semelhantes àquelas do conceito de atitude. Segundo a autora, a atitude 

pode ser traduzida como uma organização psíquica que tem uma relação (positiva ou 

negativa) com um objeto. Já a terceira modalidade, a propaganda consiste numa forma 

de comunicação de um grupo envolvido em relações sociais conflituosas. Nessa 

modalidade, a representação do objeto de conflito é elaborada sobre uma perspectiva em 

que o objeto é reduzido a uma visão mistificadora. É através da manipulação do saber 

na propaganda que são produzidos os estereótipos. Segundo Moscovici (1976), um 

estereótipo exprime o grau de generalidade de uma opinião, de aceitação ou rejeição de 

uma dada representação. 

No contexto em que se situam os sujeitos da nossa pesquisa, a comunicação se 

dá, muitas vezes, por via direta durante as aulas, mas, também, por meio de livros que 

abordam o tema, e, ainda, pela divulgação de pesquisas na área. Dessa forma, é a 

propagação o meio de comunicação que mais se evidencia, uma vez que lidamos com o 

universo acadêmico, em que há uma clara remissão aos estudos de especialistas e uma 

consequente construção de uma organizada visão de mundo. Relacionada a essa 

modalidade, interessa-nos a atitude que os sujeitos, no nosso caso, os docentes, 

assumem diante do tema tratado, isto é, se estes se manifestam de forma positiva ou 

não, ao abordarem o tema em suas produções discursivas. 

 

2.1.3 ALGUMAS RELAÇÕES ENTRE O CONHECIMENTO REIFICADO E O 

CONHECIMENTO DE SENSO COMUM 

 

Outro aspecto importante que precisamos considerar ao tratarmos da Teoria das 

Representações Sociais refere-se à noção de “conhecimento”. Tal conceito torna-se 

fundamental para entendermos como se formam e se naturalizam as representações 

sociais, uma vez que, conforme postula Jodelet (2001, p. 22), as representações sociais 

podem ser definida como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada”, nesse sentido o conhecimento se manifesta como um elemento cognitivo 

(imagens, conceitos, teorias), orientado para a comunicação e para a compreensão do 

contexto social e histórico em que vivem os indivíduos e os grupos sociais. 

Segundo assinala Duveen (2009), no capítulo de Introdução do livro 

Representações Sociais: investigações em Psicologia Social, de Sèrge Moscovici 

(2009), o trabalho do pesquisador sobre as representações sociais deve ser visto dentro 
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do contexto de uma psicologia social do conhecimento. Deve-se ter claro que dessa 

perspectiva, o conhecimento, isto é, o saber sobre, não se reduz a uma mera descrição 

ou uma cópia do estado de coisas existente. É, ao contrário, produzido por meio da 

interação e da comunicação, visando sempre expressar os interesses humanos. Mas de 

onde emerge o conhecimento? Em resposta a essa pergunta, Duveen (2009, p. 9) dá a 

seguinte explicação: 

 

O conhecimento emerge do mundo onde as pessoas se encontram e 

interagem, do mundo onde os interesses humanos, necessidades e desejos 

encontram expressão, satisfação ou frustração. Em síntese, o conhecimento 

surge das paixões humanas e, como tal, nunca é desinteressado; ao contrário, 

ele é sempre produto dum grupo específico de pessoas que se encontram em 

circunstâncias específicas, nas quais elas estão engajadas em projetos 

definidos [...] Uma psicologia social do conhecimento está interessada nos 

processos através dos quais o conhecimento é gerado, transformado e 

projetado no mundo social. 

 

Além de Duveen (2009), citamos Álvaro e Garrido (2006) para quem a TRS 

proposta por Moscovici propõe uma mudança na unidade de análise da psicologia social 

cognitiva, cuja atenção até então estava focada nos processos cognitivos individuais, 

para centrar-se nas formas de conhecimento grupais, socialmente compartilhadas e 

resultantes das conversações cotidianas de onde vem a sua dimensão simbólica e 

cognitiva. Os autores argumentam que “a Teoria das Representações Sociais pretende 

ser uma recuperação da dimensão social e simbólica do conhecimento como objeto de 

estudo da Psicologia Social”, devendo ser entendida como “explicações de senso 

comum, formas de entender e comunicar as teorias científicas” (ÁLVARO e 

GARRIDO, 2006, p. 288).
7
 

                                                 
7
 Vale esclarecer que entre as pesquisas que enfocam questões relacionadas ao senso comum podemos 

colocar as que se dedicam ao estudo das crenças. No Brasil trata-se já de linha consolidada de estudo 

dentro da Linguística Aplicada. Conforme Barcelos (2004), o estudo de crenças começou a ser 

investigado em meados dos anos 90 no Brasil. No presente trabalho nos fundamentamos na TRS por 

considerarmos que as representações sociais incluem em sua formulação teórica os pressupostos de 

crenças. De acordo com Abric (2001, p. 156), “Uma representação é um conjunto organizado de opiniões, 

de atitudes, de crenças e de informações referentes a um objeto ou a uma situação”, enquanto as crenças 

podem ser definidas, segundo Barcelos (2006, p. 18), como “Uma forma de pensamento, como 

construções da realidade, maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em 

nossas experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação e (re)significação. Como tal, 

crenças são sociais (mas também individuais), dinâmicas, contextuais e paradoxais”. Nessa perspectiva, 

entendemos que os componentes envolvidos no estudo de crenças são igualmente constitutivos das 

representações e, dessa forma, não se trata de conceitos excludentes, podendo mesmo ser complementares 

quando se trata de explicar os discursos e práticas que os sujeitos adotam em suas interações cotidianas. 
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Além disso, também chamam a atenção para o fato de que, segundo Moscovici 

(1976), as representações estariam na linha divisória entre o conhecimento científico ou 

reificado e o conhecimento dito popular, de senso comum ou consensuado. 

Já Nóbrega (2001, p. 62), ao tratar da epistemologia das representações sociais, 

argumenta que essa divisão entre saberes, colocados em polos simetricamente opostos, 

foi produzida pela cultura moderna caracterizada por uma profunda cisão do 

pensamento que se produziu pela divisão social do trabalho. De um lado, tem-se uma 

forma de pensamento considerada standard (a ciência), e, de outro, o pensamento não 

standard (o senso comum). Diante da dicotomia colocada, a autora assinala que as 

representações sociais aparecem como um conhecimento que não se define por uma 

contraposição ao saber científico. Antes, trata-se de uma forma de saber que se 

diferencia dos demais saberes (mitologia, teologia, filosofia, entre outros) pela 

especificidade em seu modo de elaboração e pelas funções que cumpre. Não se trata, 

pois, de uma hierarquia entre os saberes, mas sim, de uma diferenciação entre saberes 

historicamente construídos para fins específicos. Como forma de ilustração, a autora 

cita o trabalho pioneiro realizado por Moscovici, 

 

Em A psicanálise, sua imagem e seu público, Moscovici elabora uma 

sociologia do conhecimento enquanto teoria do senso comum, para 

reconhecer nessa “epistemologia popular” o sentido inverso à sua histórica 

designação. Ele descobre a estruturação e a natureza particulares a esse saber, 

restituindo, desse modo, o status legítimo à produção do conhecimento das 

massas, com a criação da teoria das representações sociais. Através da teoria 

das representações sociais, Moscovici define os parâmetros de uma análise 

científica do que se chama o senso comum, atribuindo uma lógica a esse 

conhecimento que tem uma “organização psicológica autônoma” – não mais 

correspondendo ao que se interpretava como bizarro, caótico e fragmentário.  

(NÓBREGA, 2001, p. 63) 

 

Além do exposto por Álvaro e Garrido (2006) e Nóbrega (2001) sobre a TRS 

enquanto conhecimento do senso comum, consideramos esclarecedores os argumentos 

de Spink (1993) para quem as representações sociais, sendo definidas como formas de 

conhecimento prático, colocam-se entre as correntes que estudam o “senso comum”, o 

que pressupõe uma ruptura com as vertentes clássicas das teorias do conhecimento que 

abordam o tema entendendo-o como um saber formalizado. 

Conforme a supracitada autora, a corrente clássica mantém um nítido contraste 

com aquelas que se voltam para os saberes, sejam esses formalizados ou não, 

procurando superar a clivagem existente entre o conhecimento científico e o do senso 

comum, de forma que ambos sejam tratados como construções sociais sujeitas às 
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determinações socio-históricas de épocas específicas. Tal diferenciação na forma de 

abordar a noção de conhecimento implica num modo diferente de olhar para o senso 

comum, passando-se a considerá-lo “não mais como um cidadão de segunda classe, mas 

como conhecimento legítimo e motor das transformações sociais” (SPINK, 1993, p. 3).  

Em síntese, retomando a definição proposta por Jodelet (2001) de que as 

representações sociais são uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, vemos que esse saber consiste naquele do universo consensuado. É nessa 

perspectiva que as representações são consideradas por Oliveira e Werba (2007, p. 105) 

como “teorias sobre saberes populares e do senso comum, elaboradas e partilhadas 

coletivamente com a finalidade de construir e interpretar o real”. Oliveira e Werba 

(2007) fazem a seguinte consideração acerca do processo de transformação porque 

passa o conhecimento dito do “senso comum”: 

 

Poderíamos dizer que existem, na sociedade, dois tipos diferentes de 

universos de pensamento: os Universos Consensuais (UC) e os Universos 

Reificados (UR). Nos UR, que são mundos restritos, circulam as ciências, a 

objetividade, ou as teorizações abstratas. Nos UC, que são as teorias do senso 

comum, encontram-se as práticas interativas do dia-a-dia e a produção de RS. 

No UC a sociedade é vista como um grupo de pessoas que são iguais e livres, 

cada uma com possibilidade de falar em nome do grupo. Nenhum membro 

possui competência exclusiva. Já no UR, a sociedade é percebida como um 

sistema de diferentes papéis e classes, cujos membros são desiguais. O não 

familiar situa-se, e é gerado, muitas vezes, dentro do UR das ciências e deve 

ser transferido ao UC do dia-a-dia. Essa tarefa é, geralmente, realizada pelos 

divulgadores científicos de todos os tipos, como jornalistas, comentaristas 

econômicos e políticos, professores, propagandistas, que têm nos meios de 

comunicação de massa um recurso fantástico. (OLIVEIRA & WERBA, 

2007, p.108) 

 

No texto transcrito, Oliveira e Werba (2007) apontam para aspectos que dizem 

respeito ao processo de formação das representações sociais e à relação com os 

universos de pensamento. Conforme as autoras, para que os conhecimentos que surgem 

dentro do UR, isto é, pertencentes ao âmbito da ciência, tornem-se familiares e sejam 

acomodados pelas pessoas em geral, esses precisam passar por um processo de 

transformação mediado por diferentes tipos de “divulgadores científicos”. Os 

profissionais que têm acesso ao conhecimento científico e assumem a responsabilidade 

de passá-lo adiante de uma maneira familiar, em outras palavras, compreensível para as 

pessoas em geral, o fazem por meio da linguagem, seja por intermédio de produções 

discursivas orais ou por escritas.  
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Vemos assim que tais profissionais contribuem constantemente para o 

surgimento e/ou manutenção das representações. Referindo-nos especificamente aos 

professores, podemos dizer que o papel que assume este profissional não é de pouca 

monta, já que ele ocupa a posição de formador de opiniões, principalmente quando 

pensamos nos docentes que atuam nos Cursos de formação de professores. Os docentes 

formadores precisam sempre ter em mente que práticas, atitude e discursos tendem a ser 

reproduzidos e naturalizados. Por essa razão, consideramos crucial cultivar em nossos 

alunos um pensamento crítico e autônomo, de forma que suas representações, 

independente da esfera enfocada, estejam amiúde sendo reconsideradas, atualizadas e 

criticadas. Esse é, pois, um conhecimento salutar e que deve ocupar um espaço 

destacado no processo de formação dos sujeitos. 

 

2.1.4 AS ABORDAGENS COMPLEMENTARES DA TRS 

 

A teoria formulada por Moscovici (1976) ganhará status de “Grande Teoria”. As 

proposições originais básicas de Moscovici desdobram-se em três correntes teóricas 

complementares, assim apresentadas por Sá (1998, p. 65): 

 

(...) uma mais fiel à teoria original, liderada por Denise Jodelet, em Paris; 

uma que procura articulá-la com uma perspectiva mais sociológica, liderada 

por Willem Doise, em Genebra; uma que enfatiza a dimensão cognitivo-

estrutural das representações, liderada por Jean-Calude Abric, em Aix-em-

Provence. 

 

Depreendemos das observações de Sá (1998) que não se tratam de abordagens 

incompatíveis entre si; estas, no entanto, precisam ser entendidas nas suas 

particularidades antes de serem articuladas na análise de um dado objeto de 

representação social. Vejamos, inicialmente, a abordagem de Denise Jodelet. 

Em seu artigo “Representações Sociais: um domínio em expansão”, Denise 

Jodelet (2001) assevera que com a TRS, tratamos tanto dos fenômenos que são 

diretamente observáveis como daqueles reconstruídos por um trabalho científico. Em 

torno de tais fenômenos constituiu-se um domínio ou campo de pesquisa dotado de 

instrumentos conceituais e metodológicos próprios, que interessa a várias disciplinas e 

áreas do saber, como, por exemplo, a abordagem das representações sociais no campo 

da Antropologia Médica, na pesquisa feita por F. Laplantine (2001); no campo da 

Educação, por Gilly (2001) e na área da Economia, a pesquisa empreendida por Vergès 
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(2001). Além desses estudos, no livro organizado por Jodelet (2001) são apresentados 

trabalhos que mantém relações privilegiadas entre o campo de estudos das 

representações sociais e a área da Psicanálise, Antropologia, Linguagem, Lógica 

Natural, Sociologia e Sociolinguística. Dessa forma, podemos vislumbrar a TRS como 

uma área de pesquisa em expansão capaz de congregar diferentes e variados enfoques e 

interesses.  

 A autora enfatiza que observar as representações sociais é algo natural no 

cotidiano das pessoas, uma vez que elas estão presentes em múltiplas ocasiões da vida 

diária. Elas circulam nos discursos, trazidas pelas palavras, e são veiculadas em 

mensagens e imagens midiáticas, cristalizam-se em condutas e em organizações 

materiais e espaciais. A necessidade de criá-las deve-se ao fato de que precisamos saber 

como nos comportar e nos ajustar ao mundo a nossa volta, como dominá-lo física ou 

intelectualmente. 

 

Frente a esse mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou idéias, não 

somos (apenas) automatismos, nem estamos isolados num vazio social: 

partilhamos esse mundo com os outros, que nos servem de apoio, às vezes de 

forma convergente, outras pelo conflito, para compreendê-lo, administrá-lo 

ou enfrentá-lo. Eis por que as representações sociais são tão importantes na 

vida cotidiana. Elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente 

os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses 

aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de 

forma defensiva. (JODELET, 2001, p. 17) 

 

Segundo Jodelet uma caracterização da representação social sobre a qual a 

comunidade científica está de acordo é a que a considera como sendo,  

 

uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 

objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a 

um conjunto social. Igualmente designada como saber de senso comum ou 

ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, 

entre outras, do conhecimento científico. Entretanto, é tida como um objeto 

de estudo tão legítimo quanto este, devido à sua importância na vida social e 

à elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais.  

(JODELET, 2001, p.22) 

 

Ainda conforme a autora, as representações sociais orientam e organizam as 

condutas e as comunicações sociais; além disso, elas intervêm em processos variados, 

tais como “a difusão e a assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento individual 

e coletivo, a definição das identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as 

transformações sociais” (JODELET, 2011, p. 22).  
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Outro aspecto esclarecedor da teoria apontado por Jodelet (2001) diz respeito ao 

entendimento do que significa a noção de “representar”. Segundo a autora, representar 

corresponde a um ato de pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto, que 

pode ser tanto uma pessoa, quanto uma coisa, um acontecimento ou uma ideia, não 

importando se é real, imaginário ou mítico. Nesse sentido, a condição para uma 

representação é que haja um objeto.  

A autora formalizou um relevante balizamento dos pressupostos da teoria 

apresentada por Moscovici, quais sejam: i. a RS é sempre representação de alguma 

coisa (objeto) e de alguém (sujeito); ii. a RS tem uma relação de simbolização e de 

interpretação com seu objeto, dessa forma, substituindo-o e conferindo-lhe 

significações; iii. é sempre uma forma de saber e de conhecer e iv. é um saber prático 

que impulsiona a ação sobre o outro e sobre o mundo. Igualmente cabe destacar que de 

acordo com Moscovici (1976, p.56) “Representar uma coisa (...) não é simplesmente 

duplicá-la, repeti-la ou reproduzi-la; é reconstituí-la, retocá-la, modificar-lhe o texto”. 

Da forma como está delineado, o espaço de estudo das representações sociais requer que 

se responda a três questionamentos: 1.  Quem sabe e de onde sabe? 2. O que e como 

sabe? 3. Sobre o que sabe e com que efeitos? (JODELET, 2001, p. 33) 

Em consonância com os pressupostos da TRS, a pesquisadora enfatiza a 

necessidade de se manter uma contínua elaboração da teoria, sendo, para tanto, 

necessário assegurar uma base descritiva dos fenômenos de representação social 

observados. Conforme a autora, os estudos desenvolvidos utilizando a teoria e a 

articulação feita com outras áreas do saber vêm tornando o campo das representações 

sociais um espaço de pesquisa em franca expansão nas últimas décadas, com uma 

multiplicação dos objetos de representação tomados como tema de pesquisa. Além dos 

variados objetos, também se apresentam novas abordagens metodológicas que se 

diversificam ao se fazerem recortes em setores de estudo específicos. 

Jodelet (2001) também observa que as representações sociais são veiculadas na 

vida cotidiana por meio de suportes específicos. Esses se constituem basicamente dos 

discursos das pessoas e/ou grupos, mas também dos seus comportamentos e práticas 

sociais nas quais as representações sociais se manifestam. Tais suportes retroalimentam 

as representações sociais, contribuindo para transformá-las ou mantê-las.  

No tocante à abordagem de Willem Doise, Sá (1998) ressalta que se trata mais 

especificamente de uma abordagem que procura dar conta das condições de produção 
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das representações sociais e do seu modo de circulação, daí seu caráter mais 

sociológico. Busca-se responder às perguntas: “quem sabe e de onde sabe”. 

Doise (2001) propõe uma análise psicossocial das representações, fato que o 

leva a interpretar o conceito de ancoragem, relacionando-o diretamente à classe ou 

estrato social em que a representação é construída. Dessa forma, o processo de 

ancoragem deve ser analisado, tendo em vista que opera no âmbito de uma determinada 

posição ou campo social. Tal consideração do processo de ancoragem favorece as 

investigações que enfocam os aspectos mais explicitamente sociais das representações, 

envolvendo, por exemplo, questões de cunho ideológico. O autor também salienta a 

importância do estudo desse processo “para aqueles que desejam associar o psicológico 

e o sociológico”. 

Em sua exposição sobre a relação que se estabelece entre a noção de atitude e a 

de representações sociais, Doise (2001) propõe que opiniões, atitudes ou estereótipos 

sejam analisados como índice das representações sociais. De acordo com o autor,  

 

As representações sociais são sempre tomadas de posição simbólicas, 

organizadas de maneiras diferentes. Por exemplo: opiniões, atitudes ou 

estereótipos, segundo sua imbricação em relações sociais diferentes. De um 

modo geral, pode-se dizer que, em cada conjunto de relações sociais, 

princípios ou esquemas organizam as tomadas de posição simbólicas ligadas 

a inserções específicas nessas relações. E as representações sociais são os 

princípios dessas relações simbólicas entre atores sociais. (DOISE, 2001, p. 

193, grifos nossos).  

 

As proposições do autor levam-nos a considerar que a tomada de posição dos 

sujeitos em relação a um dado objeto é organizada por suas representações sociais, 

dessa forma, atitudes e opiniões são subsídios que podem evidenciar os 

posicionamentos dos sujeitos, em relação a um dado objeto de representação. Nesse 

sentido, postulamos que os posicionamentos dos docentes colaboradores da nossa 

pesquisa, em relação à avaliação, constituem-se em índice da sua RS sobre esse objeto.  

Quanto aos aspectos que diferenciam os conceitos de atitude e opinião, 

consideramos esclarecedoras as proposições de Rouquete (2001, p. 43): 

 

(...) a opinião é sujeita a mudar facilmente. É o ensinamento mais corrente 

que se tira das sondagens, que mostram flutuações algumas vezes 

importantes e muito rápidas (a cota de popularidade de um homem político, 

por exemplo). Esta propriedade de mudança distingue a opinião da 

atitude, muito mais estável, e muito mais ainda da representação social. 

(grifos nossos) 
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Conforme podemos perceber, é o caráter mutável e individual da opinião o que 

mais a distingue da noção de atitude e de representação social. Rouquete (2001, p.42) 

salienta, ainda, que, no âmbito do conhecimento social, a noção de opinião não deve ser 

entendida como significando o que os sujeitos pensam sobre um conteúdo específico, 

mas sim a maneira como se situa um objeto ou como se situam, em relação a ele. O 

autor assinala que é possível distinguir três dimensões constitutivas que definem o 

espaço público da opinião: 1. A identificação pessoal, que o autor representa como indo 

de uma escala do “isto só a mim interessa” ao “isto interessa a todo mundo”; 2. A 

valorização do objeto ou do tema, cuja progressão vai de “é uma questão sem 

importância” ao “é uma questão capital” e 3. A possibilidade percebida da ação, numa 

escala indo do “tudo depende de mim” até o “eu não posso fazer nada quanto a isso”. 

Rouquete (2001) descreve, ainda, quatro propriedades caracterizadoras das opiniões: 

trata-se de um enunciado impossível de ser demonstrado; possui um caráter 

eminentemente afetivo; supõe a existência de uma opinião diferente das demais pessoas 

e é sujeita a mudar facilmente, adquirindo um valor momentâneo. São estas qualidades 

que, segundo o autor, fazem com que a mera opinião não se torne foco de interesse 

investigativo.  

Vimos, pois, que na abordagem de Doise (2001), elementos como a posição ou 

inserção social dos indivíduos e grupos são definidores das condições de produção das 

representações sociais. Sá (1998, p. 76) sintetiza o pensamento do pesquisador, da 

seguinte forma: 

 

Definitivamente, pois, o que Doise enfatiza no estudo das representações 

sociais é a influência do que ele chama de “metassistema social” sobre o 

sistema cognitivo; ou seja, os elementos e relações cognitivas que fazem o 

conteúdo de uma representação trazer a marca de um condicionamento social, 

que teria operado no processo mesmo de sua afirmação. 

 

Dessa maneira, na perspectiva psicossocial proposta, analisar representações 

sociais requer que se tenha em mente os condicionamentos sociais que influenciam 

tanto na produção quanto na manutenção das representações.   

Por fim, no que se refere à abordagem de Jean-Claud Abric, Sá (1998) observa 

que essa foi a única que chegou a se formalizar como uma teoria, a chamada Teoria do 

Núcleo Central (TNC). Seu foco consiste na apresentação do conteúdo cognitivo das 

representações, considerando-o como um conjunto organizado e estruturado, e não 

como se tratando de uma simples coleção de ideias. O autor argumenta que, 
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A proposição de que o conteúdo da representação se organiza em um sistema 

central e um sistema periférico, com características e funções distintas, é 

certamente a sua principal contribuição. Isto porque permitiu solucionar 

teoricamente o problema empírico incômodo de que as representações 

exibiam características contraditórias, ou seja, mostravam-se ao mesmo 

tempo estáveis e mutáveis, rígidas e flexíveis, consensuais e individualizadas. 

(SÁ, 1998, p. 77)  

 

 

Em relação à mencionada contradição, no excerto transcrito, esta é resolvida 

pela TNC por meio da atribuição de características como estabilidade, rigidez e 

consensualidade aos elementos cognitivos do núcleo central; já quanto aos elementos 

periféricos, atribui-se um caráter mutável, flexível e individualizado. Dessa forma, os 

elementos mais centrais além de proporcionar o significado global da representação, 

também organizam os segundos. Cabem aos últimos elementos, os chamados 

periféricos, assegurar a interface com as situações e práticas concretas da população.  

Na abordagem proposta por Abric (2001), além da proposição estrutural básica 

do núcleo central das representações, duas outras também se tornam relevante ao se 

iniciar um empreendimento investigativo: a transformação das representações e a 

comparação entre elas. No que concerne à primeira proposição, deve-se considerar que 

a transformação de uma representação começa sempre pelo sistema periférico, por 

influência das modificações introduzidas nas práticas sociais e seguirá um percurso de 

desenvolvimento dependendo de variadas circunstâncias. 

 Quanto à segunda, em relação aos procedimentos de diferenciação, Sá (1998, p. 

78) explica que, 

 

a teoria proporciona o seguinte critério: elas serão diferentes se  - e apenas se 

– os seus núcleos centrais tiverem composições significativamente diferentes; 

se não, tratar-se-á de estados diferencialmente ativados da mesma 

representação, em função das situações específicas em que se encontrem os 

dois grupos ou, no caso de um mesmo grupo, do estágio em que encontre o 

processo de transformação da sua representação. 

 

Os postulados de Abric, acerca do núcleo central das representações, diferem do 

que Moscovici (1976) chamou de “núcleo figurativo”. Segundo explica Sá (1996), o 

primeiro não tem um caráter imagético como necessariamente ocorre com o último. A 

noção de núcleo central vai além do processo genético em que surgem as 

representações, uma vez que se interessa pela forma como se organizam as 

representações sociais. Segundo lemos em Abric (2001, p. 156),  
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Uma representação é um conjunto organizado de opiniões, de atitudes, de 

crenças e de informações referentes a um objeto ou a uma situação. É 

determinada ao mesmo tempo pelo próprio sujeito (sua história, sua 

vivência), pelo sistema social e ideológico no qual ele está inserido e pela 

natureza dos vínculos que ele mantém com esse sistema social. 

 

Caracterizada dessa maneira, faz-se necessário entender como essas 

representações são organizadas e quais os fatores que determinam essa organização e 

sua eventual transformação. A hipótese geral em que o autor se assenta preconiza que 

“toda representação se organiza em torno de um núcleo central” (ABRIC, 2001, p. 162). 

Conforme o autor, esse núcleo central é o elemento fundamental da representação, já 

que determina, simultaneamente, sua significação e organização. Também chamado 

núcleo estruturante, o núcleo central de uma representação assegura duas funções 

essenciais: uma função geradora – pela qual se cria ou se transforma a significação dos 

elementos constitutivos da significação - e uma função organizadora – voltada para a 

natureza dos vínculos que unem entre si os elementos da representação. 

Abric (2001) postula, ainda, que o núcleo central compõe-se dos elementos mais 

intimamente relacionados à representação. Sua ausência desestruturaria ou alteraria 

radicalmente a significação da representação, dessa maneira, deve ser o elemento mais 

estável e o mais resistente à mudança. Contudo, devido ao caráter dinâmico das 

representações estas são passíveis de evoluir e de se transformar superficialmente, o 

que, no entanto, só ocorre se esta vier a sofrer alterações do sentido ou da natureza de 

seus elementos periféricos. Quanto a transformações radicais, isto é, em que há 

mudança de significação, só ocorrem se o próprio núcleo central for posto em questão. 

Quanto ao caráter dinâmico e heterogêneo das representações, convém observar 

que no que tange ao conceito de avaliação, Chueiri (2007) destaca que se fazendo um 

resgate do significado de avaliar nas concepções pedagógicas dominantes no contexto 

escolar, historicamente passou-se de uma concepção de avaliação como exame, dentro 

do contexto da denominada Pedagogia Tradicional, para uma compreensão de 

avaliação como medida, que teve seu apogeu com a Pedagogia Tecnicista, e, ainda, a 

concepção de avaliação como um instrumento para a classificação e regulação do 

desempenho do aluno, para finalmente ter lugar uma concepção qualitativa de 

avaliação, surgida a partir da necessidade de uma revisão das premissas epistemológicas 

vigentes durante os séculos XIX e XX. 

Consideramos, dessa forma, que o conceito de avaliação vem sofrendo 

mudanças decorrentes de influências do contexto socioeconômico, as quais, em muitos 
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aspectos, condicionam as práticas e legitimam conhecimentos e saberes. Nesse sentido, 

com base na proposição de que as RS são dinâmicas e podem sofrer transformações, 

podemos inferir que há no âmbito educacional representações em vigor sobre o que 

significa avaliar e que essas são subjacentes às manifestações discursivas dos sujeitos 

envolvidos nas práticas educativas. Tais representações podem ser reproduzidas e 

naturalizadas nas produções discursivas entre professores, alunos, gestores e demais 

sujeitos envolvidos no âmbito educacional. Para isso, também concorrem às políticas 

públicas e as decisões de gestão e gerência. Estarmos atentos aos discursos produzidos 

é, pois, vital para entendermos as práticas e posicionamentos que orientam as condutas 

na nossa sociedade. 

Tendo em vista o exposto, postulamos para nossa pesquisa, principalmente, a 

convergência das contribuições das duas primeiras abordagens, a de Jodelet e a de 

Doise, uma vez que nos interessa analisar os sentidos construídos para a RS enfocada, 

como também os fatores contextuais que interferem na sua constituição.  

Reiteramos que nos tópicos 2.1 e 2.1.1, apresentamos as bases em que se assenta 

a TRS, discorremos sobre os seus principais pressupostos e refletimos sobre as 

contribuições teóricas das chamadas “teorias complementares” da Grande Teoria. 

Expostos tais fundamentos teóricos, no tópico a seguir, interessa-nos refletir sobre a 

avaliação, analisando-a como um objeto de representação social. 

 

2.2 DEFININDO O OBJETO DE REPRESENTAÇÃO: A AVALIAÇÃO 

 

Neste tópico, recorreremos às contribuições teóricas de Sá (1998), em sua obra 

A Construção do Objeto de Pesquisa em Representações Sociais, com o fim de 

destacarmos as bases teóricas que respaldam nossa compreensão do objeto de pesquisa 

enfocado. Apresentaremos, a princípio, a noção de objeto de pesquisa proposta pelo 

autor, para, em seguida, verificarmos como a avaliação se constitui em um objeto de 

representação social. 

Já no capítulo de introdução da obra citada, Sá (1998) pontua a relevância de se 

testar a validade e aplicabilidade do objeto que se deseja estudar a um determinado 

quadro teórico, 
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Não basta, pois, como fazem frequentemente aqueles que estão apenas se 

iniciando no campo de estudos, decidir que se quer pesquisar a representação 

social de um objeto qualquer, sem se preocupar de antemão com a própria 

plausibilidade da sua existência como fenômeno concreto, nem com a 

possibilidade de sua abordagem segundo a teoria das representações sociais e 

com os recursos metodológicos disponíveis. A construção do objeto de 

pesquisa é o processo pelo qual essas questões são previamente analisadas e 

as soluções pertinentes delineadas. (SÁ, 1998, p. 15) 

 

 

Entendemos, em consonância com o autor, que a etapa de formulação do objeto 

de pesquisa requer uma atenção apurada do pesquisador, devendo, ainda, tal objeto ser 

submetido a verificações no que concerne à viabilidade metodológica e à possibilidade 

de aplicação de técnicas adequadas ao seu estudo. 

Em relação aos aspectos que permitem identificar os fenômenos de 

representação social, Sá (1998, p.46) ressalta que não faz sentido tentar estudar a 

representação de algum objeto, se esse fenômeno não existe, ou seja, se o grupo 

selecionado para o estudo não tem uma clara representação do objeto que resolvemos 

estudar. Nesse sentido, destacamos que Jodelet (1989) postula a necessidade de se evitar 

trabalhar sobre o “discurso social flutuante”, que não tenha referência sobre a prática e 

que apresente, sobretudo, o risco de ser falacioso. Dessa forma, na definição do objeto 

convém observar sua relevância e pertinência.  

Quanto à definição do objeto de investigação, Sá (1998, p. 50) propõe que, 

 

Assim, para a definição do par sujeito-objeto de uma pesquisa, devemos ter 

em mente que a representação que os liga é um saber efetivamente praticado, 

que não deve ser apenas suposto, mas sim detectado em comportamentos e 

comunicações que de fato ocorram sistematicamente. (...) na escolha do 

nosso tema de estudo não podemos nos basear em especulações a propósito 

de “representações sociais”, ou seja, em suposições quanto à existência do 

fenômeno envolvendo objetos de representação apenas possíveis. Precisamos 

ter, de antemão, alguma confiança em que o fenômeno exista, em que haja 

uma certa plausibilidade de que tal ou qual objeto seja representado por tal ou 

qual sujeito.  

 

Também consideramos importante a distinção que o autor apresenta entre 

fenômeno e objeto de pesquisa, no campo da TRS. Para ele, os fenômenos de 

representação social estão “espalhados por aí”, isto é, encontram-se dispersos “na 

cultura, nas instituições, nas práticas sociais, nas comunicações interpessoais e de massa 

e nos pensamentos individuais” (SÁ, 1998, p. 21). O autor salienta que devido à 

complexidade dos fenômenos de representação, a construção do objeto de pesquisa é 
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um processo em que se torna necessário fazer uma simplificação do fenômeno visado 

para que ele possa ser compreensível pela teoria, para a finalidade da pesquisa. 

De acordo com o autor, os objetos de pesquisa são menos complexos que os 

fenômenos que lhe dão origem. A simplificação do fenômeno de representação social 

em um objeto manejável da pesquisa científica é, a rigor, da mesma ordem do que 

ocorre durante a formação de representações sociais, uma vez que esta última envolve 

uma simplificação da realidade na medida em que funciona como “uma teoria do senso 

comum” (SÁ, 1998, p.22). Não obstante, uma teoria além de simplificar os fenômenos 

aos quais se aplica, transforma-os em objetos de investigação, e, para tanto, também os 

organiza e os torna inteligíveis. 

No tocante à simplificação pretendida, alerta-se para o fato de que a própria 

atividade simplificadora já é em si mesma complexa e difícil. Na definição do objeto de 

representação a ser investigado, deve-se, prioritariamente, considerar que a proposição 

teórica de uma representação social tem em evidência dois aspectos: é sempre a 

representação de alguém (o sujeito) acerca de alguma coisa (o objeto). Nesse sentido, 

todo objeto de representação social demanda um sujeito – um conjunto social – que 

mantém tal representação.  

No processo de delimitação do objeto, Sá (1998, p.25) elenca importantes 

decisões que precisam ser tomadas pelo pesquisador: 1. Deve-se decidir como enunciar 

o objeto de representação, procurando ao máximo particularizá-lo, evitando a 

“contaminação” pelas representações de objetos próximos a ele; 2. Há a necessidade de 

selecionar os sujeitos, sejam eles grupos, populações ou conjuntos sociais concretos, em 

cujas manifestações discursivas e comportamentais serão examinadas a conformação do 

conteúdo e a estrutura da representação; 3. Outra decisão diz respeito à delimitação do 

contexto sociocultural e da natureza (práticas específicas, redes de interação, 

instituições implicadas etc.) que devem ser considerados para lançar luz sobre a 

formação e a manutenção do objeto de representação. Além das decisões apontadas, o 

desenho da pesquisa só estará concluído quando forem indicados os métodos e técnicas 

de pesquisa que serão utilizados. Fenômeno, teoria e métodos são, dessa forma, os 

ingredientes básicos do objeto de pesquisa. 

Considerando-se o exposto sobre a constituição do objeto de pesquisa no quadro 

da TRS, caracterizaremos a avaliação, enquanto objeto de conhecimento e de 

representação social. Trata-se de um saber consolidado no universo reificado, 

constituindo-se, dessa forma, em um conhecimento do âmbito da ciência. De modo 
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geral, o saber científico é comunicado às pessoas, no cotidiano, por meio de variadas 

formas de interação e veículos de comunicação. Nesse sentido, o discurso docente sobre 

o tema, o léxico avaliativo empregado e as atitudes assumidas desses profissionais 

podem ser considerados índices da representação que os sujeitos possuem sobre o 

processo de avaliação.  

Conforme vimos no capítulo inicial, ao tratarmos das concepções de avaliação e 

o ensino de língua(s), verificamos que de um ponto de vista sócio-histórico, assistimos a 

mudanças epistemológicas e metodológicas no que diz respeito às formas de avaliação 

praticadas no contexto escolar. Tais mudanças, muitas vezes causadas por 

transformações sociais de cunho econômico e cultural, incidem efetivamente sobre os 

discursos e ações pedagógicas, direcionando práticas e condutas, podendo influenciar na 

formulação de documentos normativos e na implementação de políticas educacionais 

públicas. Nesse sentido, vale lembrar o disposto por Nóbrega (2001, p. 85) ao afirmar 

que “as representações sociais agem enquanto guia das condutas que modelam as 

formas e entrelaçam as redes das relações sociais”. 

Segundo salientamos, anteriormente, alguns trabalhos na área da Educação e da 

Psicologia, a exemplo de Chueiri (2005) e Camargo (1998), apresentam elementos que 

caracterizam a avaliação escolar como um objeto de representação social. No primeiro 

trabalho, a autora ressalta o caráter de ruptura com determinados paradigmas, dentro de 

uma perspectiva histórica, a partir dos quais foram engendradas diferentes concepções 

de avaliação; no segundo, a autora postula que a avaliação escolar inclui atores sociais 

que estão intimamente inter-relacionados numa prática comum e que, dessa forma, 

partilham de uma dada compreensão da realidade. 

Além do caráter de ruptura e de inter-relação citados, postulamos que a 

avaliação é um objeto de representação social, uma vez que, conforme classifica Sá 

(1998), trata-se de um saber “efetivamente praticado” e não apenas de suposta 

existência. Pode ser depreendido no discurso de grupos sociais (professores, alunos, 

gestores, pesquisadores) e detectado em comportamentos e comunicações 

sistematicamente observados.  

Esse saber partilhado resulta da necessidade que sentimos de que tanto as ações 

humanas sejam avaliadas, como também o meio-ambiente em que vivemos e os valores 

que julgamos válidos para guiar nossa conduta. Tal necessidade deve-se ao fato de que 

habitamos o mundo em sociedade e precisamos constantemente avaliar se algo é bom 

ou ruim para nós, quer particularmente quer coletivamente, forçando-nos a assumir um 
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posicionamento ou ter uma atitude (favorável ou não, positiva ou não) sobre tudo que 

nos cerca. Tal exercício faz-se possível graças às representações que compartilhamos 

em sociedade; no entanto, tais representações não são, conforme consideramos, em 

consonância com Moscovici (1976), homogêneas e estáticas. Antes, elas possuem um 

caráter dinâmico e sofrem a influência do contexto histórico, social, cultural e 

econômico em que se originam, traduzindo o pensamento ou conhecimento construído 

acerca dos diversos objetos (abstratos ou concretos) que nos cercam. 

Em relação à delimitação do nosso objeto de pesquisa, reiteramos que nossa 

opção metodológica inclui tratar a avaliação, enquanto objeto de conhecimento, 

enfocando as seguintes dimensões: dimensão cognitiva – interessa-nos o processo de 

construção dos saberes que os docentes possuem sobre o tema, notadamente aqueles 

através dos quais tal conhecimento torna-se consensual entre os integrantes do grupo; 

dimensão discursiva – importa-nos enfocar o discurso pedagógico em torno do tema, 

uma vez que os discursos carregam as representações sociais, estes podem ser 

analisados com vistas a uma compreensão do campo de representação, das informações 

e das atitudes dos sujeitos; dimensão linguística – objetivamos analisar índices 

linguísticos (léxico), que os sujeitos empregam na construção dos sentidos, e, ainda, a 

representação social que emerge das manifestações discursivas dos sujeitos ao se 

posicionarem sobre o tema; dimensão social – buscamos compreender a função social 

que a avaliação desempenha na sociedade hodierna, particularmente, a avaliação da 

aprendizagem levada a cabo em Cursos de formação de professores de língua 

estrangeira e materna, tendo em vista a relação que se estabelece entre os sujeitos 

partícipes na esfera educacional, particularmente, professores e alunos. 

Sobre a constituição das dimensões supracitadas, Baptista (2011, p. 6) explicita 

que, 

 

Assumir uma dimensão social, cognitiva e discursiva, implica, por sua vez, 

desmistificar os discursos ao interpretar as ideologias, por meio de um 

investimento na compreensão do papel da linguagem na constituição e 

transmissão do conhecimento bem como da interpretação da relação existente 

entre discurso, ideologia, instituições sociais e o exercício do poder; exercício 

esse que pressupõe relações assimétricas entre os sujeitos. Portanto, torna-se 

necessário, ao considerar as dimensões social, cognitiva e discursiva, 

examinar a natureza e a constituição do conhecimento, o que sugere aceder 

ao modo como os discursos são construídos nas diversas instituições sociais 

e, igualmente, quais são os aspectos linguísticos e formais passíveis de 

análise. Não obstante, se faz preciso examinar como as ideologias de grupo 

orientam ou podem orientar a constituição e/ou conformação das identidades, 

estabelecendo percepções distintas quanto às alteridades em foco. 
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Em suma, no que concerne ao objeto de pesquisa proposto, consideramos 

relevante destacar que ele evoca sentidos para um grupo social institucionalizado, qual 

seja: o dos docentes que atuam no ensino de língua estrangeira. Os sujeitos 

mencionados partilham práticas e conhecimentos que circulam em um ambiente 

comum, no nosso caso, no âmbito do ensino superior. Tais aproximações se por um lado 

favorecem o surgimento de representações sociais, por outro não significa que estas 

precisem necessariamente coincidir. Nesse sentido, nosso pressuposto é de que essas 

representações existem e são partilhadas, e, dessa forma, interessa-nos saber quais são 

essas representações? Como os sujeitos as ancoram e as objetivam? E em como 

podemos acessá-las e problematizá-las? 

 Considerando as delimitações propostas, elencamos como categorias a serem 

analisadas, o léxico, evocado por meio da técnica de associação livre de palavras, e os 

posicionamentos assumidos, isto é, a forma como os docentes se situam e avaliam o 

tema tratado, durante as entrevistas concedidas, tomando-os como vetores para a RS 

investigada. Cumpre esclarecer que aproximamo-nos do que Ribeiro (2008, p.28) 

chama de tomada de posicionamento. Segundo a autora, “A tomada de posicionamento 

é fruto de processos avaliativos através dos quais o sujeito, diante de um dado contexto, 

julga a pertinência ou não, a adequação ou não, e faz escolhas". 

Quanto ao método de análise e as técnicas de pesquisa que empreendemos, 

recorremos à análise de conteúdo, seguindo os pressupostos de Bardin (2010), e para a 

coleta dos dados, utilizamos as técnicas mencionadas (associação livre de palavras e 

entrevistas semiestruturadas), que podem ser consideradas como sendo de tipo 

psicossociológico, uma vez que levam em conta aspectos sociais e cognitivos que 

enfocam os sujeitos e o objeto pesquisado. Detalharemos os instrumentos referidos no 

capítulo destinado a tratar dos aspectos teórico-metodológicos da metodologia da 

pesquisa. 

 

2.3 REPRESENTAÇÃO SOCIAL E IDEOLOGIA: A PROPOSTA DOS 

ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO DE VAN DIJK 

 

Consideramos pertinente para nosso trabalho, além do exposto por Moscovici 

(2009), os aportes teóricos de Teun van Dijk (2003, 2006, 2008) acerca da noção de 

ideologia, relacionando-os com o conceito de representações sociais. Estas, assim como 
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o contexto de produção e a vivência dos sujeitos, estão associadas à construção das 

representações sociais, conforme Abric (2001), e, dessa forma, cumpre considerá-las no 

processo de análise e interpretação dos resultados obtidos. 

O autor, dentro do quadro do que chama Estudos Críticos do Discurso
8
, define 

ideologia como sendo o conjunto de crenças básicas que fundamentam as 

representações sociais de um grupo. Entre os principais interesses do autor está o de 

saber como se expressam, ou como se camuflam, as ideologias nos discursos, e, 

portanto, como elas se reproduzem na sociedade.  

Van Dijk (2003, p. 9) chama atenção para o fato de que não se trata de qualquer 

tipo de crenças. Nas palavras do autor, 

 

As ideologias são crenças sociais compartilhadas e não opiniões pessoais. 

Geralmente fazem referência a aspectos políticos e sociais importantes, temas 

relevantes para um grupo e para sua existência; portanto, não tem a ver com 

aspectos triviais da vida cotidiana como a cor do carro ou a marca do 

computador. As ideologias se referem à vida e à morte, ao nascimento e à 

reprodução – como no caso das atitudes polêmicas a respeito do aborto e da 

eutanásia. Tratam a relação entre a saúde, o entorno natural e as pessoas – 

como nas ideologias ecológicas. Referem-se à classe social, ao fato de ser 

rico ou pobre, de ter poder ou de não ter nada, à distribuição da riqueza e dos 

recursos – tal como professam as ideologias socialistas e comunistas. 

(Tradução nossa)
9 

 

Segundo van Dijk (2003, p. 7) pelo fato de as ideologias se configurarem como 

sistemas de ideias de grupos e movimentos sociais, elas não somente dão sentido ao 

                                                 
8
 Consideramos pertinente esclarecer que em sua obra Discurso e Poder, van Dijk (2008) propõe fazer 

uma mudança no rótulo Análise Crítica do Discurso (ACD) para Estudos Críticos do Discurso (ECD). O 

autor explica sua sugestão de mudança da seguinte forma: “a principal razão é que os ECD não são, como 

frequentemente se presume – especialmente nas ciências sociais -, um método de análise do discurso. Não 

existe esse tipo de método” (VAN DIJK, 2008, p. 10). O autor argumenta que os métodos dos ECD 

concentram-se de forma específica nas complexas relações entre a estrutura social e a estrutura discursiva, 

bem como no modo como as estruturas discursivas podem variar ou ser influenciadas pela estrutura 

social” (VAN DIJK, 2008, p. 13). O alcance teórico dos ECD é, pois, bastante amplo abrangendo 

aspectos que incluem a relação entre discurso, sociedade e cognição. Em nossa pesquisa, assumimos o 

proposto pelo autor para a concepção de ideologia, identificando-a como a base das representações sociais 

que definem a construção identitária dos grupos sociais. Optamos por um estudo em que se articule o 

proposto pelos ECD com a TRS. 
9
 Las ideologías son creencias sociales compartidas y no opiniones personales. Generalmente hacen 

referencia a aspectos políticos y sociales importantes, temas relevantes para un grupo y para su existencia; 

por lo tanto, no tienen que ver con aspectos triviales de la vida cotidiana como el color del coche o la 

marca del ordenador. Las ideologías se refieren a la vida y a la muerte, al nacimiento y a la reproducción - 

como en el caso las actitudes polémicas respecto al aborto y la eutanasia. Tratan la relación entre la salud, 

el entorno natural y las personas -como en las ideologías ecologistas. Se refieren a la clase social, al 

hecho de ser rico o pobre, de tener poder o de no tener nada, a la distribución de la riqueza y de los 

recursos -tal como profesan las ideologías socialistas y comunistas.  (VAN DIJK, 2003, p. 9) 
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mundo (desde o ponto de vista do grupo), mas também proporcionam o fundamento das 

práticas sociais dos membros participantes dos grupos.  

Van Dijk (2006, p.21) explica que tenta desenvolver uma nova noção de 

ideologia que sirva de interface entre a estrutura social e a cognição social. Dentro deste 

marco teórico, postula que as ideologias podem ser definidas como a base das 

representações sociais compartilhadas pelos membros de um grupo, permitindo-lhes 

organizar suas crenças sociais acerca do que acontece, bom ou mal, correto ou incorreto, 

segundo suas opiniões, sobre o que se aceita como verdadeiro ou falso, e atuar em 

consequência. O autor salienta que não se trata simplesmente da “visão de mundo” de 

um grupo, mas sim dos princípios que formam a base de suas crenças. 

Chama, ainda, a atenção para o fato de que, historicamente, sobretudo na 

tradição marxista, as ideologias foram associadas à noção de “classe” e descritas em 

termos mais abstratos como “formações sociais”. Mais especificamente, as ideologias 

eram atribuídas à classe governante, cujo objetivo consistia em ocultar ou legitimar seu 

poder, a desigualdade e o status quo. Além da tradição marxista, van Dijk (2006, p. 

180) assinala que a noção gramsciana de hegemonia não somente implica dominação 

ideológica e consenso, mas também se entende em termos de uma classe governante ou 

poder de elite de um lado e de um grupo dominado de “público massa”, ou, em outros 

termos, cidadãos, cujas ideologias lhes são inculcadas persuasivamente por essas elites, 

de outro lado. 

As mudanças na forma de ver e definir a ideologia deveu-se, segundo o autor, a 

que em um estágio posterior, passou-se a dar uma crescente atenção a outras formas de 

dominação, por exemplo, as de gênero e raça. Também se começou a atribuir ideologia 

a outros grupos ou formações sociais, tais como homens (machistas) versus feministas, 

ou gente branca (racistas) versus antirracistas. Atualmente, debate-se sobre a ideologia 

de grupos que defendem questões de segurança, paz, meio ambiente, a exemplo dos 

grupos que encabeçam movimentos pela paz e os ecológicos, nos quais os princípios 

básicos já não são de tipo socioeconômico.  

Van Dijk (2006) também considera que as ideologias determinam variadas 

práticas sociais, como, por exemplo, o fato de membros de diferentes grupos raciais ou 

étnicos poderem expressar ideologias racistas ou antirracistas, homens e mulheres 

exibirem ideias distintas sobre sexo e liberdade sexual e, mesmo, a possibilidade de 

professores e alunos demonstrarem ideologias opostas sobre educação. Esse último 

exemplo, dado pelo autor, está relacionado aos aspectos que procuramos investigar, na 
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medida em que consideramos que a representação que tanto os docentes quanto os 

discentes possuem sobre educação, o que inclui suas crenças sobre o processo de ensino 

e aprendizagem, condicionam suas práticas em sala de aula. Assim, por exemplo, a 

atenção dada ao conteúdo por parte do aluno é redobrada se o tema tratado for alvo de 

exame, e, por sua vez, o professor parece valer-se, em muitos casos, do lugar social que 

ocupa para estabelecer relações assimétricas com seus alunos. 

Ao tratar do conceito ideologia, van Dijk (2006, p. 21) explicita que “as 

ideologias podem ser definidas sucintamente como a base das representações sociais 

compartilhadas pelos membros de um grupo” (tradução nossa)
10

. Nesse sentido, 

ressaltamos a proposição de Moscovici (2009) de que tratar das representações sociais 

demanda desenvolver uma reflexão sobre as ideologias que conformam sua base 

fundamental. Esse aspecto também está presente na seguinte conceituação de Abric 

(2001, p.156): 

 

Assim, a representação é um conjunto organizado de opiniões, de atitudes, de 

crenças e de informações referentes a um objeto ou a uma situação. É 

determinada ao mesmo tempo pelo próprio sujeito (sua história, sua 

vivência), pelo sistema social e ideológico no qual ele está inserido e pela 

natureza dos vínculos que ele mantém com esse sistema social. (grifos 

nossos)   

  

Em consonância com essa perspectiva, entendemos que uma análise das 

representações sociais implica também levarmos em conta as questões de cunho 

ideológico que lhe são subjacentes
11

. Trata-se, em suma, do estudo de como, e por que, 

as pessoas partilham o conhecimento e, desse modo, constituem uma realidade comum, 

e de como as ideias determinam as práticas.  

Van Dijk (2006, p. 69) explicita a maneira como concebe o conceito de 

representações sociais, relacionando-o ao de ideologia: 

 

Com o objetivo de ter um conceito geral que se aplique especificamente a 

conjuntos organizados de crenças socialmente compartilhadas 

(conhecimento, atitudes, ideologias, etc) localizados na memória social, de 

aqui em diante utilizarei o termo representação social, do qual as crenças 

sociais são elementos constitutivos. O conceito de “representação social” foi 

utilizado em psicologia social e em outras ciências sociais de muitos modos 

                                                 
10

 Las ideologías se pueden definir sucintamente como la base de las representaciones sociales 

compartidas por los miembros de un grupo. (VAN DIJK, 2006, p. 21, grifos do autor) 
11

 Conforme encontramos em van Dijk (2006, p. 236) “las representaciones sociales son fácil y 

ampliamente compartidas debido a estas formas de discurso público accesible, y lo mismo es cierto para 

las ideologías que subyacen bajo estas representaciones”. (grifos nossos) 
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diferentes
12

. Aqui, no entanto, o termo “representações sociais” (RS) se 

aplicará somente a conjuntos organizados de crenças socialmente 

compartilhadas. Desse modo, os esquemas de conhecimento e as atitudes são 

exemplos de representações sociais, assim como as ideologias. (grifos do 

autor)
13

 

 

 

Vemos, pelo exposto, que van Dijk (2006) aborda o termo representações 

sociais, particularizando-o para designar o conjunto de crenças socialmente 

compartilhadas por um grupo, isto é, suas ideologias. Na perspectiva da TRS, conforme 

a proposição de Moscovici e seus seguidores, o conceito de RS abrange um sentido 

mais amplo, uma vez que, segundo a definição supracitada de Abric (2001, p. 156) essa 

se refere a “um conjunto organizado de opiniões, de atitudes, de crenças e de 

informações referentes a um objeto ou a uma situação”. 

Também, consideramos importante ressaltar a forma como se dá a gênese das 

representações sociais e das ideologias. Quanto as primeiras, Moscovici (2009, p. 89) 

reporta-se ao trabalho de Tarde (1910) como tendo sido este o primeiro a afirmar que 

opiniões e representações são geradas durante as conversações. Elas emergem em 

lugares que favorecem esse tipo de interação como, por exemplo, bares, restaurantes, 

cafés, reuniões etc. Possuem um caráter dinâmico e, de acordo com Moscovici (2009, p. 

41), não são criadas por um indivíduo isoladamente, pessoas e grupos criam 

representações no decurso da comunicação e de forma cooperativa. Uma vez criadas, as 

representações adquirem vida própria, elas circulam, se atraem, se repelem, dão lugar ao 

nascimento de novas representações, enquanto algumas já desgastadas morrem. 

Um circuito semelhante pode ser visto em relação às ideologias. Segundo van 

Dijk (2003, p. 7), a maior parte das ideologias é compartilhada em um grupo por meio 

da leitura e da conversa entre seus membros. Podem ser aprendidas quando assistimos à 

televisão, lemos livros de textos na escola, jornais, revistas ou mesmo ao participarmos 

                                                 
12

 Van Dijk (2006) escreve a seguinte nota explicativa para especificar a forma como concebe o conceito 

de representações sociais: 14. Una teoría de las “representaciones sociales” está habitualmente asociada 

con el trabajo de Serge Moscovici (París) y sus seguidores. […] La teoría francesa de las representaciones 

sociales, sin embargo, es más específica que nuestro uso general del término (como creencias socialmente 

compartidas), y se aplica especialmente a los usos mundanos, de sentido común, del conocimiento 

científico en la vida cotidiana, por ejemplo, en los usos legos del psicoanálisis. (VAN DIJK, 2006, p. 406) 
13

 Con el objeto de tener un concepto general que se aplique específicamente a conjuntos organizados de 

creencias socialmente compartidas (conocimientos, actitudes, ideologías, etc) localizados en la memoria 

social, de aquí en adelante utilizaré el término representación social, del cual las creencias sociales son 

elementos constitutivos. El concepto de “representación social” ha sido utilizado en psicología social y en 

otras ciencias sociales de muchos modos diferentes. Aquí, sin embargo, el término “representaciones 

sociales” (RS) se aplicará sólo a conjuntos organizados de creencias socialmente compartidas. De este 

modo, los guiones del conocimiento y las actitudes son ejemplos de representaciones sociales, lo mismo 

que las ideologías.  (VAN DIJK, 2006, p. 69, grifos do autor) 
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das conversações de cada dia entre amigos. Além disso, determinados gêneros como os 

catecismos e as propagandas políticas têm o claro objetivo de “ensinar” ideologias aos 

membros do grupo, principalmente quando são novos adeptos. Van Dijk (2005, p. 4) 

também chama a atenção para o fato de que as ideologias são gradualmente adquiridas e 

podem sofrer mudanças ao longo do tempo, dependendo dos contextos nos quais as 

pessoas, de modo geral, precisem estar inseridas. Assim, alguém pode se tornar um 

pacifista ou uma feminista devido às experiências que acumule e aos discursos a que 

tenham acesso, possibilitando-lhe a adesão a um certo grupo de pertença. 

Conforme mencionamos, de acordo com van Dijk (2005), as ideologias estão 

relacionadas a grupos, embora não se trate de qualquer agrupamento. É o que vemos na 

proposição contida no seguinte excerto: 

 

 

(...) assim como não há nenhum idioma privado, não há nenhuma ideologia 

privada ou pessoal. Daí que os sistemas de crenças são socialmente 

compartilhados pelos membros de uma coletividade de atores sociais. No 

entanto, não é qualquer coletividade que desenvolve ou necessita uma 

ideologia e pode argumentar-se que este é somente o caso para alguns tipos 

de grupos – tipicamente em relação com outros grupos – e não para 

comunidades como, por exemplo, comunidades culturais, nacionais ou 

lingüísticas. Em outros termos, as ideologias consistem em representações 

sociais que definem a identidade social de um grupo, isto é, suas crenças 

compartilhadas acerca de suas condições fundamentais e seus modos de 

existência e reprodução. Os diferentes tipos de ideologias são definidos 

pelo tipo de grupos que “têm” uma ideologia tais como os movimentos 

sociais, os partidos políticos, as profissões, ou as igrejas, entre outros. 

(VAN DIJK, 2005, p. 2, tradução e grifos nossos)
 14

 

 

Com o intuito de exemplificar quais são os grupos que desenvolvem ideologias, 

van Dijk (2006, p.180) dá como exemplo o fato de que a coletividade formada pelos 

passageiros de um vôo, ou os pedestres que esperam pelo sinal vermelho para atravessar 

uma rua, embora aparentemente não compartilhem de uma mesma ideologia, podem em 

maior ou menor grau serem chamados de grupos. O autor considera, pois, necessário 

                                                 
14

 (…) así como no hay ningún idioma privado, no hay ninguna ideología privada o personal. De allí que 

los sistemas de creencias son socialmente compartidos por los miembros de una colectividad de actores 

sociales. Sin embargo, no cualquier colectividad desarrolla o necesita una ideología, y puede 

argumentarse que éste es sólo el caso para algunos tipos de grupo –típicamente en relación con otros 

grupos– y no para comunidades como, por ejemplo, comunidades culturales, nacionales o lingüísticas. 

 En otros términos, las ideologías consisten en representaciones sociales que definen la identidad social 

de un grupo, es decir, sus creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos de 

existencia y reproducción. Los diferentes tipos de ideologías son definidos por el tipo de grupos que 

`tienen' una ideología, tales como los movimientos sociales, los partidos políticos, las profesiones, o las 

iglesias, entre otros. (VAN DIJK, 2005, p. 5) 
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definir a noção de grupo e determinar especificamente que grupos desenvolvem e 

compartilham ideologias, para tanto, faz-se necessário ter em vista, o que se considera 

como grupo. 

Conforme o autor, um conjunto de pessoas somente constitui um grupo se estes 

compartilharem representações sociais. Explica que como as representações sociais 

demoram um certo tempo para desenvolver-se e pressupõem uma história comum de 

experiências, interação e discurso, as coletividades ad hoc de pessoas não têm essas 

representações sociais e, por essa razão, não formam um grupo de acordo com a 

definição proposta. Van Dijk (2006, p. 183) sintetiza seu ponto de vista da seguinte 

forma: 

 

(...) podemos concluir que as ideologias e a condição de grupo parecem 

definir-se mutuamente: somente os grupos podem desenvolver ideologias, e a 

definição de grupo, por sua vez, pressupõe não somente condições, 

experiências ou ações socialmente compartilhadas, mas também, 

representações sociais, incluindo ideologias. (tradução nossa)
15

 

 

Além de compartilhar representações sociais, segundo o autor, os grupos se 

caracterizam por seu acesso aos recursos materiais ou simbólicos, por sua ação coletiva, 

pelo discurso e outras práticas sociais que os identificam. Também nos chama a atenção 

para o fato de que muitos grupos contam com “desviados” ou “dissidentes” ideológicos. 

Nesse sentido, a “condição de grupo” requer que somente a maior parte ou muitos dos 

membros compartilhem alguma dessas propriedades. 

Van Dijk (2006, p.185) esclarece que se faz necessário fazer diferença entre 

categorias sociais e grupos sociais. Segundo o autor, mulheres e homens, brancos e 

negros, jovens e velhos, pobres e ricos podem desenvolver ideologias relacionadas com 

a posição e os interesses dos membros de sua categoria na sociedade. No entanto, 

argumenta que tais categorias são demasiadamente amplas para formar grupos em um 

sentido mais restrito. Exemplifica que não é provável que todas as mulheres ou pessoas 

ricas compartilhem de uma mesma ideologia geral, ainda que atuem de modo similar em 

certas situações sociais. Pode-se ver a diferença ao tomar como exemplo o feminismo 

ou o movimento pelos direitos civis, cujos termos se aplicam a grupos de pessoas que 

                                                 
15

 (...) podemos concluir que las ideologías y la condición de grupo parecen definirse mutuamente: sólo 

los grupos pueden desarrollar ideologías, y la definición de grupo, a su vez, presupone no sólo 

condiciones, experiencias o acciones socialmente compartidas, sino también, y, en especial, 

representaciones sociales compartidas, incluyendo ideologías. (VAN DIJK, 2006, p. 183) 
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não somente pertencem a uma determinada categoria social, mas também compartilham 

objetivos, normas e valores específicos e, em geral, tem alguma forma de consciência 

sobre esses. Tal consciência ou sentimento de grupo pode ser definida como identidade 

social e, portanto, uma forma de (auto)representação social compartilhada. 

Van Dijk (2006) também considera como um tipo geral de grupo, aqueles 

baseados na profissão. Segundo o autor, profissionais como médicos, enfermeiros, 

professores, jornalistas, entre outros, podem formar um grupo profissional que 

desenvolve atividades, objetivos e interesses similares. Tais grupos têm valores e 

normas profissionais, além de partilharem um conhecimento especializado específico do 

grupo. Esse tipo de grupo, para o autor, são candidatos admissíveis para o 

desenvolvimento das ideologias de grupo, devido especialmente a relevância de 

interesses conflitantes com outros grupos. 

 Dessa forma, segundo van Dijk (1996, p. 16), podemos tomar como exemplo a 

forma como determinadas atividades e propósitos caracterizam, por exemplo, o grupo 

de professores em relação ao grupo de alunos; de jornalistas, com respeito ao seu 

público, ou de feministas, com respeito aos machistas etc. As pessoas ao atuarem como 

membros de grupos sociais manifestam a emergência de ideologias tanto em suas ações 

como em suas interpretações dos fatos sociais. Tais ideologias atuam modificando as 

estruturas do discurso
16

 e se evidenciam no nível do conteúdo ou do significado do 

discurso, em outras palavras, “naquilo que as pessoas falam, nos temas que escolhem ou 

evitam, nas informações que expressam de maneira explícita ou implícita, enfim, nas 

práticas de interação cotidianas” (VAN DIJK, 2003, p. 59). 

A título de exemplificação, lembramos as análises que o autor realiza acerca da 

forma como o discurso racista pode ser expresso, transmitido, compartilhado e 

reproduzido na sociedade. As estruturas do discurso podem influenciar nas 

representações sociais mais gerais que temos sobre “Nós” mesmos e sobre os “Outros”. 

A forma como isso acontece pode ser vista nos seguintes exemplos fornecidos pelo 

autor: 

                                                 
16

 De acordo com van Dijk (2008, p. 136), “Os discursos possuem estruturas bastante diferentes, que 

também podem ser analisadas de formas muito diferentes dependendo das perspectivas gerais adotadas 

(linguística, pragmática, semiótica, retórica, interacional etc.)”. Tanto textos escritos quanto orais podem 

ser analisados em vários níveis ou em diferentes dimensões. Quanto ao objetivo de se analisar as 

estruturas discursivas, o autor salienta que este consiste não apenas em examinar as características 

detalhadas de um tipo de prática social, mas, principalmente, em se “obter uma compreensão mais 

profunda do modo como os discursos expressam e manejam nossas mentes” (VAN DIJK, 2008, p. 138). 

O autor argumenta, ainda, que é essa interface entre discurso e cognição que explica como as ideologias 

são expressas, transmitidas, compartilhadas e reproduzidas na sociedade. 
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Por exemplo, uma oração na voz passiva pode obscurecer o agente 

responsável nos modelos mentais que formamos acerca de um evento racista; 

um tipo especial de metáfora (tal como “uma invasão de refugiados”) pode 

acentuar a opinião negativa que temos acerca dos Outros; e um eufemismo 

(como “ressentimento popular”) pode atenuar a auto-imagem negativa que 

uma expressão como “racismo” poderia sugerir. (VAN DIJK, 2008, p. 138) 

 

 

Segundo observa van Dijk (2003, p.32), a natureza institucional das ideologias 

em relação ao discurso e suas formas de reprodução não se manifestam apenas por meio 

da linguagem oral ou escrita, também dependem de muitas práticas não verbais, de 

estruturas organizativas e de outros aspectos relacionados com as empresas e as 

instituições. O autor dá como ilustração o fato de as ideologias das notícias não se 

limitarem ao conteúdo e ao estilo dos artigos. Elas também incluem as formas de 

captação das notícias, as fontes de informação, a interação entre os jornalistas e a 

própria organização das atividades profissionais a serem desempenhadas normalmente 

como a participação em reuniões, editoração e pautas.  

Comparando o que acontece nos jornais com as escolas, o autor considera que, 

afirmações similares são válidas no que se refere à organização institucional cotidiana 

da educação na escola em função da pedagogia, dos livros de textos, do currículo e das 

interações entre professores e alunos. As ideologias aparecem tanto no discurso 

educativo como na organização global da vida escolar, na qual questões como sexo, 

idade, etnia e classe, entre outras afiliações, jogam um importante papel juntamente com 

as ideologias profissionais dos professores. Segundo o autor, para uma reprodução 

eficiente das ideologias, a organização do grupo e a institucionalização são elementos 

cruciais, por essa razão, as escolas e os meios de comunicação são tidos como as 

instituições ideológicas mais influentes na sociedade moderna. 

Ao tratar sobre as relações de grupo, van Dijk (2006, p. 205) salienta as 

ideologias que organizam essas relações. Conforme o autor, uma das categorias 

fundamentais do esquema ideológico se centra na posição do grupo com respeito a 

outros grupos. Os jornalistas, por exemplo, desenvolvem fundamentalmente ideologias 

profissionais com relação a outros grupos, de tal maneira que eles podem enfatizar a 

liberdade de imprensa e opor-se à censura, e, ainda, ver a si mesmos como guardiães da 

sociedade a serviço do público em geral. De forma similar, os professores também se 

definem a si mesmos em relação a seus alunos. Seguindo o raciocínio do autor, 

podemos supor que, no caso dos professores, esses podem se perceber como detentores 

do saber, como guias e mestres, como orientadores, enquanto os alunos formariam o 
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grupo a ser comandado, orientado e guiado. Van Dijk (2006) ainda chama a atenção 

para o fato de que as relações entre os grupos podem ser bastante igualitárias, mas 

competitivas ou hierárquica e dominante. 

No contexto da nossa pesquisa, vimos que o discurso docente em torno da 

avaliação é atravessado por questões como a qualidade do ensino e da aprendizagem, 

índice de rendimento, desempenho pessoal, classificação, promoção, seleção, qualidade, 

excelência, domínio, controle entre outras. Tais questões podem ser tratadas como de 

cunho ideológico, relacionadas, por exemplo, ao mercado de trabalho dentro de um 

contexto neoliberal que prega valores como a excelência, a competitividade e a 

preparação para o mundo do trabalho.  

Afastando-nos dos aspectos ligados a questões socioeconômicas
17

, também estão 

presentes no discurso dos professores as ideologias profissionais, essas relacionadas 

com o ser professor e suas práticas. Nessa perspectiva, sobressaem-se questões como 

controle de grupo, inclusão e exclusão, relações assimétricas em classe, homogeneidade 

e uniformização dos saberes e práticas que podem ser associadas a relações de poder no 

espaço da sala de aula.   

Cumpre esclarecer que não propomos uma análise da ideologia tendo em vista as 

relações que demonstrem abuso de poder como acontece, muitas vezes, com os grupos 

que defendem o racismo, o machismo ou o feminismo. No contexto em que nos 

situamos da formação de professores, interessa-nos examinar as ideologias presentes no 

discurso de professores sobre as condutas e os discursos que envolvem as práticas dos 

sujeitos na esfera educacional. Nesse sentido, buscamos analisar no discurso docente os 

aspectos partilhados pelos sujeitos que enfocam como deve ser a conduta entre 

professores e alunos, e em como esses princípios conferem uma identidade a esses 

grupos.  

Tendo em vista o exposto, consideramos que a reflexão em torno dos 

posicionamentos expressos pelos docentes e da organização semântica do léxico que 

esses empregam para se referir à avaliação, é um caminho viável para a compreensão 

das ideologias que constituem a representação social construída, como também suas 

implicações.  

 

                                                 
17

 Para um maior aprofundamento sobre a ideologia neoliberal, indicamos a leitura da Tese de Amarante 

(1998), intitulada Ideologia neoliberal no discurso da avaliação: a excelência e o avesso da 

Excelência, disponível no banco de teses da UNICAMP: 

www.iel.unicamp.br/biblioteca/teses/t36299.htm 
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2.3.1 AVALIAÇÃO: EXERCÍCIO DE PODER 

 

Conforme observa Paiva (2006), sendo esta também a nossa experiência pessoal, 

quase sempre, ao conversarmos com alguém sobre as lembranças mais fortes de sua 

vida escolar, não raro, ouvimos histórias sobre episódios de humilhações, castigos e 

advertências, associados aos momentos de avaliação, geralmente protagonizados por 

professores e diretores; no entanto, há, também, relatos descrevendo diferentes formas 

de resistência engendradas para burlar e sobreviver ao sistema. 

Paiva (2006) tratando sobre a avaliação salienta que esta, muitas vezes, está 

vinculada a uma concepção de educação como exercício de poder, passando a ser 

usada “como um instrumento para a punição ou para a manutenção do poder” (PAIVA, 

2006, p. 35). A autora assevera que, amiúde, a avaliação é tomada como um mero 

instrumento disciplinador e controlador, um pretexto para mostrar aos alunos quem tem 

poder. Assim, abundam exemplos de professores que tiram pontos dos alunos porque a 

letra não estava boa para ler; porque a resposta não estava igual a do livro ou porque o 

professor deseja dar uma lição na turma que não fica atenta durante suas aulas. Esse tipo 

de objetivo torna a avaliação um mero instrumento de poder e a afasta do seu objetivo 

primeiro, qual seja: o de contribuir para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com Fidalgo (2006), na atividade docente não há um código de ética 

claro e rigoroso a ser seguido pelos professores, as relações de poder que o sistema 

escolar e, consequentemente, o professor estabelece com seus alunos deixam os últimos, 

muitas vezes, em situações constrangedoras, sujeitos à exclusão e ao abuso de poder. 

Isso acontece porque a grande maioria das decisões tomadas, no campo da avaliação, 

são, quase sempre, unilaterais; cabendo ao professor decidir os encaminhamentos e 

metas do curso ou disciplina sob sua responsabilidade. A ele cabe também traçar os 

objetivos que os alunos deverão alcançar. No entanto, embora tais metas sejam 

presumivelmente formuladas, tendo em vista o aluno, estes, na maioria das vezes, 

sequer são consultados sobre seus interesses e aptidões. 

No tocante à noção de “poder”, mencionada por Paiva (2006) e Fidalgo (2006), 

Roberto Machado, ao escrever o prefácio da obra Microfísica do Poder de Foucault 

(1979, p. XIV), ressalta a seguinte proposição do autor que julgamos esclarecedora, 
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Daí a importante e polêmica ideia de que o poder não é algo que se detém 

como uma coisa, como uma propriedade, que se possui ou não. Não existem 

de um lado os que têm o poder e de outro aqueles que se encontram dele 

alijados. Rigorosamente falando, o poder não existe; existem sim práticas ou 

relações de poder. O que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que 

se efetua, que funciona. [...] Não é um objeto, uma coisa, mas uma relação. E 

esse caráter relacional do poder implica que as próprias lutas contra seu 

exercício não possam ser feitas de fora, de outro lugar, do exterior, pois nada 

está isento de poder. 

 

No contexto educacional, os variados grupos exercem poder de diferentes 

formas. Os professores quando usam de distintas estratégias para manter “controle” 

sobre seus alunos; os alunos quando resistem quer a seus professores quer à própria 

instituição de ensino; os gestores quando normatizam, fiscalizam e determinam metas a 

serem seguidas, enfim, conforme propõe Foucault (1979) é nas relações que o poder 

existe e funciona. 

No que se refere a uma ideologia de controle presente nos discursos acerca da 

avaliação, Mendes (2006), em sua tese de doutorado sobre a formação de professores e 

a avaliação educacional, demonstra que nas práticas avaliativas em que se enfatizam a 

utilização de instrumentos voltados exclusivamente para medir, verificar e classificar a 

aprendizagem dos alunos enfatiza-se uma ideologia sutil e complexa que se caracteriza 

por sua função de controle e de reprodução social. A autora argumenta que mantendo 

uma aparência de avaliação igualitária, o sistema educacional oculta seus reais 

interesses ditados pelo sistema capitalista, contribuindo para a manutenção e 

perpetuação de um sistema autoritário, estratificado, hierárquico e que contribui 

fortemente para o alargamento da desigualdade social. 

A autora assinala, ainda, que vista dessa forma a avaliação é tomada como um 

mecanismo de ajuste e subordinação. Submetidos a essa modalidade de avaliação, os 

alunos são treinados a aceitarem o controle, os julgamentos, as recompensas e as 

punições como aspectos naturais e inerentes ao processo de avaliação e também como 

naturais às divisões da sociedade em que estão inseridos. Mendes (2006) considera um 

aspecto grave no papel desempenhado pela educação, se tal mecanismo de controle for 

aplicado e aceito em ambientes preparados para formar professores, pois, em tal 

contexto de formação, o que se pode esperar é que os futuros licenciados sejam 

reprodutores do sistema vigente e, pelo menos na maioria dos casos, atuarão como 

representantes que irão garantir sua continuidade na educação básica. Pensamos que 

podemos ir além desse nível de ensino, uma vez que, de modo geral, os professores são 

formadores de opinião que influenciam a sociedade direta ou indiretamente, quer por 
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meio de suas declarações em sala de aula e escritos, quer por suas ações, opções e 

conduta que, não raro, são observados e seguidos como exemplo.  

Como nos lembra van Dijk (2008), os professores formam parte da elite 

simbólica que tem acesso privilegiado ao discurso público. O autor explica que, 

 

Um elemento importante na reprodução discursiva do poder e da dominância 

é o próprio acesso ao discurso e a eventos comunicativos. Nesse ponto, 

discurso é similar a outros recursos sociais valorizados que constituem a base 

do poder e cujo acesso é distribuído de forma desigual. Por exemplo, nem 

todos têm igual acesso à mídia ou à fala e à escrita médicas, jurídicas, 

políticas, burocráticas ou acadêmicas. Assim, precisamos explorar as 

implicações de uma questão complexa: quem pode falar e escrever para 

quem, sobre o que, quando e em que contexto, ou quem pode participar 

desses eventos comunicativos nos mais variados papéis de ouvintes, por 

exemplo, como ouvinte endereçado, audiência, ouvintes inadvertentes [...] Na 

educação, os professores usualmente controlam os eventos 

comunicativos, distribuem turnos de fala e ainda têm acesso especial ao 

discurso educacional, exercendo seu controle sobre ele. Por outro lado, os 

alunos têm em princípio acesso para falar na sala de aula apenas quando a 

fala lhes é dirigida e são convidados a falar. Em alguns casos e também em 

outros domínios, esse acesso restrito pode ser voluntário, enquanto em outros 

pode ser obrigatório, por exemplo, quando os alunos têm que responder às 

questões nos exames. (VAN DIJK, 2008, p. 90, grifos nossos) 

 

Esse estado, descrito pelo autor, legitimado e mantido pela instituição escolar 

pode ser examinado desde uma perspectiva crítica, com vistas a analisar as formas como 

o uso do poder social, o domínio e a desigualdade são praticados nas relações e nas 

interações sociais.  

Ainda tratando das relações que se evidenciam entre avaliação, poder e 

ideologia, lembramos o trabalho de Romão (2009, p.43 ), para quem, 

 

Tudo leva a crer que, além das dificuldades resultantes da má formação, os 

problemas da avaliação da aprendizagem resultam também do tráfico 

ideológico das elites, que têm conseguido certos consensos mitológicos, 

favoráveis, evidentemente, à manutenção do status quo individualista, 

meritocrático, discriminatório e injusto. (Grifos nossos) 

 

Romão (2009) apresenta alguns “mitos” que estariam a serviço da conformação 

desses “consensos mitológicos”, os quais servem, precipuamente, à manutenção da 

ideologia que caracteriza a elite dominante. Dos mitos referidos pelo autor, destacamos: 

1. Escola boa é aquela que exige muito e “puxa” pela disciplina; 2. O bom professor é 

aquele que reprova muito; 3. A maior parte das deficiências dos alunos é decorrente das 

carências que eles trazem de casa; 4. Avaliar é muito fácil e qualquer um pode fazê-lo; 
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5. Nas escolas avalia-se apenas o conhecimento adquirido pelo aluno, desprezando-se os 

aspectos de seu amadurecimento físico e emocional.  

Vemos nos mitos selecionados, a menção a crenças veiculadas no universo 

estudantil. Tais conceitos se naturalizam, propagam-se e conformam algumas das 

representações sociais e ideologias que circulam nesse universo. Vale lembrar que 

conforme postula Jodelet (2001, p. 17), as representações sociais “nos guiam no modo 

de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo 

de interpretar esses aspectos e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma 

defensiva”. São, pois, um conjunto de referências que circulam na sociedade, como 

formas comuns e partilhadas de se apreender o mundo, permitindo o surgimento de uma 

visão relativamente consensual da realidade e atuam guiando as trocas cotidianas. 

Em nossa reflexão, temos considerado que a noção de “poder” relacionada à de 

“ideologia” é uma questão intimamente relacionada no ensino de língua estrangeira. 

Isso significa dizer que os componentes culturais, sociais, políticos e ideológicos são 

elementos intrínsecos ao ato de aprender uma L2 ou uma LE. Conforme observa 

Almeida Filho (1993, p. 32), a aprendizagem de uma língua estrangeira se dá sempre 

“num contexto político-cultural de contato com a língua materna, sendo frequentes as 

manifestações de conflito ideológico em forma de rejeição subconsciente”. Tais 

conflitos ideológicos resultam das posições que cada sujeito assume socialmente em 

relação a como lança seu olhar para o outro, para o novo e para o diferente. 

Almeida Filho (1993, p.32) considera que “uma atitude madura, crítica e segura 

do professor pode ser um elemento aclarador e minimizador desse fenômeno em sala de 

aula”. Consideramos, igualmente, que tal mediação não pode ser feita numa relação de 

dominância em que a voz do outro é silenciada, antes, torna-se necessário levar os 

alunos espontaneamente a fazer uma reflexão sobre a língua e a cultura do povo ou 

povos que falam a língua meta. Compreendê-los é a melhor maneira de não estigmatizá-

los. É preciso fazer nascer uma relação de compreensão do outro e de si mesmo, a fim 

de fazer com que o ensino de LE torne-se enfim um elemento que concorra para a 

transformação social e para a formação de cidadãos conscientes e atuantes. 

No que concerne a nossa pesquisa, partimos da perspectiva de que alunos e 

professores constroem representações sobre o que significa aprender uma LE, como 

deve ser uma aula de LE e os papeis que lhes cabem desenvolver. Dessa forma, os 

sujeitos chegam ao espaço de sala aula com uma ideia clara do que esperam encontrar, 

com expectativas construídas, muitas delas baseadas em outras experiências ou por 
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analogias e em conversas com outros sujeitos. De formas diversas, os sujeitos se 

informam e com base no conhecimento que adquirem formulam representações que se 

confirmarão, total ou parcialmente, podendo ainda não se confirmar, e outras 

construídas nas interações mantidas, uma vez que os sujeitos identificam-se em grupos e 

rapidamente se integram e compartilham saberes, experiências e expectativas. 

Consideramos que sendo as representações sociais o elemento organizador que 

permite a comunicação, orienta a conduta, a tomada de posição e os discursos dos 

sujeitos, conhecê-las e problematizá-las ajudará a minimizar choques e eventuais 

obstáculos à aprendizagem. 

 

2.4 O LÉXICO: UM VETOR PARA AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E 

PARA AS IDEOLOGIAS 

 

No presente tópico, explicitaremos, de maneira mais detalhada, a relevância do 

estudo do léxico para a compreensão das representações sociais. Entendemos que o 

léxico presente nas manifestações discursivas dos sujeitos dá mostras da RS sobre o 

objeto social pesquisado e que, por meio da análise da sua organização semântica, é-nos 

possível identificar tal RS e problematizar a forma como esta circula e se naturaliza no 

interior de determinadas práticas. Vale esclarecer que ao nos referirmos à organização 

semântica do léxico empregado pelos docentes para caracterizar a avaliação, propomos 

uma análise da rede de sentidos construída em torno do item lexical avaliação, conforme 

detalharemos no capítulo de análise. 

Para fundamentar teoricamente nossas considerações sobre a importância do 

léxico, enquanto um suporte privilegiado das representações sociais e das ideologias, 

tomaremos como base, especialmente, os trabalhos de Harré (2001) e van Dijk (2006, 

2008).   

 

2.4.1 O LÉXICO: UM VETOR PARA AS REPRESENTAÇÕES 

 

Em nosso trabalho, buscamos relacionar linguagem e representação, tendo em 

vista a forma como estas se afetam mutuamente. Tal relação pode ser vista nas 

proposições de Harré (2001), para quem as representações sociais e o léxico da língua 

estão interligados, uma vez que, conforme o autor, ao conhecermos o nosso léxico e as 

possibilidades de construções resultantes do seu uso, torna-se viável depreendermos 
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nossa maneira de conceber o mundo e os objetos a nossa volta. As representações 

sociais desvelam nosso modo de ser e habitar o mundo; no que acreditamos, o que 

defendemos e como agimos. Permitem a identificação entre as pessoas de um mesmo 

grupo sociocultural, possibilitando a formação de uma “opinião” comum entre os 

membros. 

Harré (2001) defende a tese de que as palavras devem ser vistas como suporte 

das representações sociais. O autor considera que “as representações sociais existem nas 

estruturas formais e sintáticas, das línguas faladas e escritas, tanto quanto na 

organização semântica de seus léxicos” (HARRÉ, 2001, p. 107, grifos nossos). Em 

consonância com a proposição de Harré, postulamos que ao examinarmos a organização 

semântica do léxico no discurso docente sobre a avaliação, ser-nos-á possível 

depreender a RS que os sujeitos compartilham. 

Harré (2001) parte da ideia de que uma representação social é sempre a versão 

de uma teoria.  Embora possa ser depreendida por meio de práticas materiais, na maioria 

das vezes, trata-se de uma atividade simbólica e, em particular, de uma maneira de falar. 

O autor ressalta que uma das características dos trabalhos de Moscovici foi a de 

enfatizar os vínculos entre atividade linguística e a manifestação das representações 

sociais, fato que o leva a também assinalar o papel das palavras como suporte das 

representações sociais. Reportando-se aos trabalhos pioneiros de Litton e Potter (1985), 

o pesquisador também defende que um repertório linguístico se constitui num suporte 

concreto para as representações sociais e argumenta que uma dada teoria é mais 

facilmente compartilhada quando há um domínio comum de um vocabulário específico.  

Em síntese, para Harré (2001, p.115) “um conjunto de representações sociais 

está inserido num vocabulário aparentemente descritivo” e como forma de “descobrir” 

tais representações, trabalha “à moda de Wittgenstein, quando evoca as regras de uso de 

um vocabulário típico em certos jogos de linguagem” (p. 115). O autor se propõe a 

ilustrar tal aspecto da teoria das representações sociais, insistindo sobre o exemplo do 

vocabulário das emoções: “Se nos iniciamos nos léxicos das emoções de nossas línguas, 

ensinamos nossas maneiras de viver. Os léxicos das emoções são, num sentido muito 

forte, representações sociais” (HARRÉ, 2001, p. 117).  

Vale esclarecer que uma vez que nos baseamos no trabalho de Harré (2001) para 

desvelar as representações sociais por meio de um exame do léxico, julgamos pertinente 

também apresentar algumas das proposições de Wittgenstein, notadamente as que 

tratam da significação e do emprego das palavras. Sem sermos exaustivos, passaremos, 
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pois, a algumas considerações sobre os postulados do filósofo, especificamente, na sua 

obra Investigações Filosóficas em que o autor trata do que denomina de “jogos de 

linguagem”. Vejamos, inicialmente, as asserções formuladas acerca do conceito de 

significação: 

 

Pode-se, para uma grande classe de casos de utilização da palavra 

“significação” – se não para “todos” os casos de sua utilização -, explicá-la 

assim: a significação de uma palavra é seu uso na linguagem. E a 

“significação” de um nome elucida-se muitas vezes apontando para o 

portador. (WITTGENSTEIN, 1991, p.28) 

 

Vemos assim a proposição de que a significação de uma palavra é dada por seu 

“uso” na linguagem. Na perspectiva que o autor desenvolve, a noção de “uso” está 

intimamente ligada à elaboração do conceito de “jogos de linguagem”. Esse aspecto 

pode ser evidenciado nos seguintes parágrafos: 

 

Na práxis do uso da linguagem (2)
18

, um parceiro enuncia as palavras, o 

outro age de acordo com elas; na lição de linguagem, porém, encontrar-se-á 

este processo: o que aprende denomina os objetos. (...) Podemos também 

imaginar que todo o processo do uso das palavras em (2) é um daqueles jogos 

por meio dos quais as crianças aprendem sua língua materna (...) Pense os 

vários usos das palavras ao se brincar de roda (...) Chamarei também de 

“jogos de linguagem” o conjunto da linguagem e das atividades com as quais 

está interligada. (WITTGENSTEIN, 1991, p.12) 

 

Nota-se, assim, que a maneira de entender o significado de uma palavra é 

estudá-la no “jogo de linguagem” ao qual ela pertence e, dessa maneira, o significado de 

uma palavra não é o objeto que a palavra representa, mas seu uso na linguagem. 

Seguindo-se a proposição do autor, é por meio desses “jogos de linguagem” que os 

indivíduos aprendem, na infância, a usar certas palavras ou expressões. Nesse sentido, 

haveria inúmeros “jogos” que permeiam nossa prática social diária, como, por exemplo, 

as situações em que usamos a linguagem para ordenar, pedir, perguntar, responder, 

descrever, desculpar-se entre uma infinidade de “ações” possibilitada pela linguagem.  

Tais formas de “jogos de linguagem” possuem em comum o que o autor chama de 

                                                 
18

 (2) refere-se ao exemplo dado por Wittgenstein para ilustrar como as palavras adquirem significação: 

“pensemos numa linguagem para a qual a descrição dada por Santo Agostinho seja correta: a linguagem 

deve servir para o entendimento de um construtor A com um ajudante B. A executa a construção de um 

edifício com pedras apropriadas; estão à mão cubos, colunas, lajotas e vigas. B passa-lhe as pedras, e na 

sequência em que A precisa delas. Para esta finalidade, servem-se de uma linguagem constituída das 

palavras “cubos”, “colunas”, “lajotas”, “vigas”. A grita essas palavras; - B traz as pedras que aprendeu a 

trazer ao ouvir esse chamado. – Conceba isso como linguagem totalmente primitiva. 

(WITTGENSTEIN,1991, p.12) 
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“semelhança de família”, a exemplo do que ocorre com os jogos de cartas e de xadrez 

entre outros. Wittgenstein (1991) explica a noção de “semelhança” da seguinte forma: 

 

Considere, por exemplo, os processos que chamamos de “jogos”. Refiro-me a 

jogos de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos, etc. O que é 

comum a todos eles? Não diga: “algo deve ser comum a eles, senão não se 

chamariam jogos”, - mas veja se algo é comum a eles todos. Pois, se você os 

contempla, não verá na verdade algo que fosse comum a todos, mas verá 

semelhanças, parentescos, e até toda uma série deles. (...) - Considere, por 

exemplo, os jogos de tabuleiro, com seus múltiplos parentescos. Agora passe 

para os jogos de cartas: aqui você encontra muitas correspondências com 

aqueles da primeira classe, mas muitos traços comuns desaparecem e outros 

surgem (...) Pense agora nos brinquedos de roda: o elemento de divertimento 

está presente, mas quantos dos outros traços característicos desapareceram! E 

assim podemos percorrer muitos, muitos outros grupos de jogos e ver 

semelhanças surgirem e desaparecerem. (WITTGENSTEIN,1991, p.38-39) 

 

O autor considera que os “jogos” formam uma família, pois criam-se entre eles 

uma rede de semelhanças que se envolvem e se cruzam mutuamente, como as que 

existem entre os membros de uma família: estatura, traços fisionômicos, cor dos olhos, 

o andar, o temperamento etc. De forma similar, os “jogos de linguagem” podem ser 

caracterizados por seus traços: 

 

Pode-se representar facilmente uma linguagem que consiste apenas de 

comandos e informações durante uma batalha. - Ou uma linguagem que 

consiste apenas de perguntas e de uma expressão de afirmação e negação. E 

muitas outras. - E representar uma linguagem significa representar-se uma 

forma de vida. (WITTGENSTEIN, 1991, p.15) 

 

Constatamos assim, que ao fazermos uso da linguagem estamos agindo num 

contexto social e as significações são construídas nas interações entre os sujeitos. 

Conforme observa Harré (2001, p.117),  

 

Wittgenstein (1953) e, mais tarde, Harris (1982) estabeleceram que as 

palavras são empregadas em conjuntos de situações similares, mas não 

idênticas, e com fins que, para serem similares, nem sempre são semelhantes. 

Isto significa que os repertórios e os léxicos não podem ser compreendidos, 

considerando-se a psicologia das representações sociais, simplesmente como 

listas de itens aprendidos. Um repertório deve ser estudado em seu uso, a 

fim de que se possa apreender as representações sociais que veicula. 
Ainda uma vez, Wittgenstein compreendeu isso claramente e o exprimiu em 

seu conceito de jogo de linguagem. As palavras são utilizadas como 

instrumentos para realizar objetivos no interior de atividades humanas 

relativamente complexas cuja descrição deve ser integrada em nosso exame 

dessas palavras. (Grifos nossos) 
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Podemos notar que a proposição de Harré (2001) está em consonância com a 

ideia defendida por Wittgenstein (1991) de que o significado de uma palavra não é o 

objeto que ela representa, mas seu uso na linguagem.  

As contribuições de Wittgenstein para os estudos da linguagem e as críticas aos 

seus pressupostos podem ser encontradas em Oliveira (2008), na sua obra Manual de 

Semântica. De acordo com o autor, Wittgenstein foi um dos primeiros a discutir a 

relação entre o significado e o uso linguístico, visando criticar os estudiosos que 

insistiam em se debruçar sobre o significado das palavras em lugar de analisar o uso 

dessas na linguagem. Oliveira (2008) assevera que a proposição de Wittgenstein de que 

“a significação de uma palavra é seu uso da linguagem” seduziu a muitos estudiosos na 

segunda metade do século XX. No entanto, o filósofo austríaco teria sofrido recorrentes 

críticas por não ter explicado como fazer para determinar o significado de uma palavra, 

tendo por base o pressuposto de que a significação só é dada no uso da palavra. Em 

suma, pergunta Oliveira (2008, p. 105) “Afinal, como uma pessoa pode usar uma 

palavra se ela não souber seu significado?”. 

O autor assevera que as ideias de Wittgenstein trouxeram importantes 

implicações para o estudo da linguagem, uma vez que é notória a falta de uma 

correspondência unívoca entre formas linguísticas (palavras, locução ou sentença) e os 

jogos de linguagem. Conforme as proposições wittgensteiniana, é possível usar a 

mesma forma linguística para expressar significados diferentes, ou seja, jogar diferentes 

jogos da linguagem, como no seguinte exemplo fornecido por Oliveira (2008, p. 106): 

 

Eu posso usar a expressão, você tem relógio? para recriminar alguém pelo 

seu atraso, para dizer que está muito cedo e que não é necessário apressar-se 

ou para saber se alguém tem um relógio. Como para Wittgenstein, o 

significado de uma palavra é o uso que se faz dela, só é possível falar de 

significado da palavra estando essa palavra em um contexto de uso.  

 

A crítica a essa proposição de Wittgenstein é de que a rigor alguém poderia 

desejar utilizar a expressão “Você tem relógio?” para significar qualquer coisa, isto é, 

para jogar qualquer “jogo de linguagem”, o que, na prática, não se realizaria. Oliveira 

(2008) complementa seu raciocínio afirmando que embora não tenha elaborado 

nenhuma teoria do uso das palavras, o filósofo acabou por contribuir sobremaneira para 

a discussão acerca da relação entre o uso que se faz das palavras na linguagem e os 

processos de comunicação. O autor reitera que “esses jogos são, em última análise, 
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aquilo que John Austin e John Searle chamariam, posteriormente, de atos de fala” 

(OLIVEIRA, 2008, p. 106). 

Retornando ao texto de Harré (2001), este, aproximando-se das proposições de 

Wittgenstein (1991), postula que um vocabulário ou repertório lexical deve ser 

analisado, considerando-se seu “uso” nas situações de interação. Conforme Harré (2001, 

p. 118) uma análise do léxico inglês sobre as emoções poderia ser feita por meio da 

análise de agrupamentos de palavras que traduzam a emoção, o que permitiria ao 

analista “captar as representações sociais transmitidas pelo léxico”. Chamamos a 

atenção para a afirmação do autor, tendo em vista que ela corrobora a tese que vimos 

defendendo de que uma análise da organização semântica do léxico ou do “agrupamento 

de palavras” empregado pelos sujeitos para caracterizar a avaliação proporciona mostras 

da RS dos sujeitos sobre esse objeto social, o que significaria “captar as 

representações”, nas palavras de Harré (2001). Contudo, a nosso ver, não somente o 

léxico em si mesmo, mas também o processo cognitivo relacionado ao uso do léxico, 

assim como as motivações e as crenças compartilhadas desvelam a representação que o 

grupo possui sobre o objeto em estudo.  

Dessa forma, em nosso procedimento de análise, quando pedimos aos sujeitos 

que justificassem os itens lexicais que empregaram para representar o termo indutor: 

avaliação, durante a aplicação da técnica de associação livre de palavras, estamos, na 

realidade, solicitando que eles confrontem seu próprio dizer, que o problematizem e, ao 

pensar de forma espontânea sobre sua própria fala, deem pistas tanto da sua 

compreensão cognitiva sobre o termo indutor como da inter-relação que constroem 

entre os termos evocados e, em última análise, da RS que compartilham. 

Segundo Bardin (2010), o tipo mencionado de técnica serve para o estudo dos 

estereótipos sociais espontaneamente partilhados pelos membros de um grupo. Convém 

salientar que para a autora, um estereótipo é “a idéia que temos de..., a imagem que 

surge espontaneamente, logo que se trate de...” (BARDIN, 2010, p.53). Trata-se, em 

suma, da representação partilhada pelos membros de um grupo social acerca de um 

dado objeto (coisas, pessoas, ideias), tornando-se útil, essencialmente, para fazer surgir 

espontaneamente associações relativas às palavras exploradas.  

No que se refere à organização semântica do léxico, também consideramos 

pertinente para nossa pesquisa a noção de campo associativo, uma vez que nos 

propomos a fazer uma análise da rede de sentidos que podemos formular a partir dos 

itens lexicais evocados em função do termo indutor: avaliação. A fim de explicitar essa 
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noção, vejamos a diferenciação feita por Oliveira (2008, p. 73) entre a ideia de campo 

associativo e campo lexical: 

 

Um bom exemplo de campo associativo é o seguinte, que provavelmente vem 

à cabeça de muitos brasileiros quando pensam na palavra político: político, 

congresso, partido, ladrão, corrupto, propina. Fica claro, portanto, que 

campos associativos e campos lexicais não são a mesma coisa. Enquanto os 

campos lexicais se estruturam de forma exclusivamente linguística, os 

campos associativos se organizam a partir de fatores extralinguísticos. 

 

Conforme explica Oliveira (2008), os campos lexicais se estruturam de forma 

exclusivamente linguística, na medida em que os itens que os compõem estão 

relacionados por componentes de significação. O autor dá como exemplo, as palavras 

livro, revista e jornal, as quais fazem parte do mesmo campo lexical pelo fato de 

compartilharem os componentes [ENTIDADE INANIMADA] e [PARA SER LIDO]; já 

palavras como professor e professora participam de um campo lexical em que são 

compartilhados os componentes [HUMANO] e [QUE LECIONA]. 

Por sua vez, palavras como professor, professora, livro e aula não pertencem a 

um mesmo campo lexical, embora possam facilmente ser associadas umas as outras por 

qualquer pessoa que conheça o funcionamento de uma escola, diz-se, então, que elas 

formam um campo associativo. O autor esclarece, ainda, que “as associações feitas 

entre palavras para se criar um campo associativo não são essencialmente linguísticas, 

pois elas envolvem as ideias que os falantes têm sobre o mundo, evidenciando uma 

questão extralinguística” (OLIVEIRA, 2008, p.72). 

Cumpre, pois, ressaltar que nos interessará propor a análise dos campos 

associativos criados pela junção das palavras elencadas pelos professores e tutores ao 

responderem ao formulário para a associação livre de palavras. Buscamos, com esse 

procedimento, desvelar suas ideias sobre o objeto de estudo proposto, o que significa ir 

além de uma análise puramente linguística. Entendemos que tal procedimento nos 

fornecerá elementos que podem constituir o núcleo figurativo, ou seja, a imagem 

construída da representação analisada. Postulamos, assim, que a análise do campo 

associativo gerado por meio da técnica de associação livre de palavras, mais 

especificamente a rede de sentidos que se pode estabelecer entre o termo indutor 

(avaliação) e os itens lexicais evocados, ser-nos-á fundamental para a compreensão da 

RS partilhada pelos sujeitos. 
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2.4.2 O LÉXICO: UM VETOR PARA AS IDEOLOGIAS 

 

Consideramos igualmente importante, as considerações de van Dijk (2006) 

acerca do léxico, tendo em vista de que se trata de um suporte tanto para as 

representações sociais quanto para as ideologias. O autor considera ser este o 

componente mais produtivo para uma análise ideológica do discurso. Nesse sentido, 

postula que, 

 

A análise lexical é, portanto, o componente mais óbvio (e também frutífero) 

da análise ideológica do discurso. O simples fato de explicar todas as 

implicações das palavras utilizadas em um discurso e contexto específicos 

provê, quase sempre, um amplo conjunto de significados ideológicos. Como 

método prático, a substituição de uma palavra por outras mostra 

imediatamente a diferença semântica e, frequentemente, os “efeitos” 

ideológicos de dita substituição. Teoricamente, isto significa que a variação 

de elementos léxicos (isto é, o estilo léxico) é um importante meio de 

expressão ideológica no discurso. (VAN DIJK, 2006, p. 259, tradução 

nossa)
19

 

 

Em relação à variação dos itens lexicais, o autor observa que dependendo de 

determinados fatores contextuais como, idade, classe, posição, status, poder, relação 

social etc., os usuários da língua podem empregar diferentes palavras para se expressar 

quer seja sobre coisas, pessoas, ações ou acontecimentos. Além disso, essas variações 

reforçam tanto as opiniões pessoais como as de grupos de participantes, daí poder-se 

afirmar que atitudes e ideologias são uma restrição contextual importante e, em 

consequência, uma fonte importante de variação léxica. 

Van Dijk (2005) também chama a atenção para o fato de que em determinados 

contextos a seleção das palavras de um discurso são muitas vezes escolhidas em função 

das pressuposições e implicações ideológicas que carrega, nesse sentido, escreve que, 

 

Assim, em geral a seleção de um tema é evidentemente mais “intencional” 

que a estrutura sintática detalhada ou a entonação de uma frase. A seleção de 

palavras está a meio caminho (entre a seleção do tema e a estrutura sintática) 

– a lexicalização é principalmente automática uma vez que tem como base os 

modelos mentais subjacentes e o léxico, mas geralmente as palavras 

                                                 
19

 El análisis léxico es, por lo tanto, el componente más obvio (y también fructífero) del análisis 

ideológico del discurso. El simple hecho de explicar todas las implicaciones de las palabras utilizadas en 

un discurso y contexto específicos provee, a menudo, un amplio conjunto de significados ideológicos. 

Como método práctico, la sustitución de una palabra por otras muestra inmediatamente la diferencia 

semántica e, a menudo, los “efectos” ideológicos de dicha sustitución. Teóricamente, esto significa que la 

variación de elementos léxicos (esto es, el estilo léxico) es un importante medio de expresión ideológica 

en ele discurso. (VAN DIJK, 2006, p. 259) 
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específicas são deliberadamente escolhidas, e dependem do gênero e o 

contexto (que são) bastante controlados, sobretudo na comunicação escrita. 

(VAN DIJK, 2005, p. 16, tradução nossa)
20 

 

O autor cita como exemplo os discursos políticos, como, por exemplo, o de um 

presidente ou de candidatos à presidência em que praticamente cada palavra é escolhida 

em função dos valores ideológicos que lhe podem ser atribuídos. Segundo defende van 

Dijk (2005), a ideologia se expressa no discurso valendo-se do léxico, por meio da 

seleção de termos positivos ou negativos. Os primeiros, para referir-se a “nós”, isto é, 

ao nosso grupo e os termos negativos aplicando-se a “eles”. O autor dá como exemplo a 

seleção “terrorista” vs “lutador pela liberdade”, em que a carga semântica é alterada, 

segundo seja a intenção de quem produz o discurso, de quem se deseja qualificar ou 

desqualificar.  

Vemos, assim, que as ideologias se manifestam no discurso por meio de 

diferentes formas de expressão, como, por exemplo, pela entonação, sintaxe, morfologia 

ou pelo léxico. Muitas vezes pode ser facilmente depreendida, em outras, pode aparecer 

de maneira indireta, implícita ou escondida em estruturas do discurso menos óbvias 

como a entonação ou o uso de um pronome (van Dijk, 2003). Cabe assim, ao analista do 

discurso estar atento aos diferentes usos e possibilidades de articulação e, para tanto, 

faz-se crucial conhecer as condições de produções em que se dão os eventos 

comunicativos. 

Consideramos que examinar o discurso sobre a avaliação requer conhecer que se 

trata de um discurso estreitamente relacionado com a naturalização das relações de 

poder e ideologia. Nas palavras do autor “as ideologias são as crenças fundamentais que 

formam a base das representações sociais de um grupo” (VAN DIJK, 2003, p. 57, 

tradução nossa)
21

. 

Consoante o exposto, postulamos que um exame do léxico, tendo em vista os 

sentidos que evocam, permitir-nos-á depreender as crenças socialmente compartilhadas 

(ideologias) pelos sujeitos que constituem a representação social construída sobre a 

avaliação. Durante a análise nos interessará enfocar a forma como os sujeitos 

                                                 
20

 Así, en general la selección de un tema es evidentemente más “intencional” que la estructura sintáctica 

detallada o la entonación de una frase. La selección de palabras está a medio camino (entre la selección de 

tema y la estructura sintáctica) – la lexicalización es principalmente automática dado que tiene como base 

los modelos mentales subyacentes y el léxico, pero a menudo las palabras específicas son 

deliberadamente escogidas, y dependen del género y el contexto (que son) bastante controlados, sobre 

todo en la comunicación escrita. (VAN DIJK, 2005, p. 16) 
21

 “las ideologías son creencias  fundamentales que forman la base de las representaciones sociales de un 

grupo” (VAN DIJK, 2003, p. 57) 
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caracterizam o objeto de representação que vimos analisando, e, para tanto, importa-nos 

examinar os termos usados para referenciá-lo, tendo em vista os valores avaliativos 

envolvidos nos posicionamentos tomados. 
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CAPÍTULO 3 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA PESQUISA 
 

Neste capítulo, de caráter teórico-metodológico, abordaremos os seguintes 

aspectos: 1. a área em que se insere a pesquisa e sua natureza; 2. o perfil e a 

caracterização dos sujeitos; 3. os procedimentos e instrumentos utilizados na geração 

dos dados; e 4. as bases teóricas da Análise de Conteúdo, com foco nas etapas da 

pesquisa: pré-análise, análise do material e interpretação dos dados.  

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PESQUISA 

 

Quanto à área em que se insere nosso trabalho, destacamos sua inclusão na linha 

de pesquisa em Linguística Aplicada (LA), articulando-a ao proposto pela Teoria das 

Representações Sociais (TRS) e pelos Estudos Críticos do Discurso (ECD). Conforme 

esclarecemos anteriormente, essa articulação se faz necessária, dada a complexidade e o 

alcance teórico do objeto a ser pesquisado. Ensejamos abordar temas de interesse dos 

campos citados, LA, TRS e ECD, uma vez que visamos analisar o discurso docente em 

torno da avaliação, em um contexto de formação de professores de E/LE, as ideologias 

compartilhadas e a construção da representação social desse objeto. 

Quanto à natureza da pesquisa, trata-se de uma investigação analítico-discursiva, 

de natureza interpretativista e interdisciplinar. No que se refere à análise da 

representação social, apoiar-nos-emos na Teoria das Representações Sociais, segundo 

Moscovici (1976, 2009) e Jodelet (2001), e, no tocante ao conceito de ideologia e poder 

em torno do discurso docente, tomaremos como base os Estudos Críticos do Discurso, 

conforme van Dijk (2008). Cabe esclarecer que, em relação ao corpus adotado, de 

acordo com Coracini (2003, p. 235), as pesquisas de cunho discursivo vinculam-se a 

uma concepção de Linguística Aplicada entendida como área de investigação que 

prioriza o processo em lugar do produto, enquanto objeto de estudo. Nessa perspectiva, 

seu objetivo consiste em, 

 

[...] problematizar as situações naturalizadas pelo hábito e, por isso mesmo 

inquestionáveis. Analisam-se, enquanto corpus destas pesquisas, recortes 

das falas realizadas num dado contexto de interação, os textos escritos 

que constituem práticas discursivas, isto é, manifestações concretas de regras 

anônimas que constituem, num dado momento histórico-social e num dado 

lugar, as formas de agir, pensar e dizer de um grupo social [...] (CORACINI, 

2003, p. 235, grifos nossos) 
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Em nosso trabalho, tomaremos como corpus de investigação as entrevistas 

concedidas por docentes de língua espanhola, priorizando recortes de suas falas que nos 

permitam desvelar seu posicionamento sobre o objeto pesquisado. Também se faz 

necessário ressaltar que situamos nosso trabalho no campo da pesquisa qualitativa, 

tendo em vista a natureza dos dados analisados, uma vez que estes se compõem das 

manifestações discursivas de dois grupos de docentes, acerca do tema proposto.  

Ainda no tocante às pesquisas em LA, consideramos pertinente esclarecer que 

estamos em consonância com o preconizado por autores como Evensen (2007), 

Signorini (2007), Celani (2007) e Moita Lopes (2007) entre outros, os quais consideram 

o campo da LA, na atualidade, como sendo de natureza interdisciplinar. A esse respeito, 

Evensen chega mesmo a afirmar que “a natureza interdisciplinar da Linguística 

Aplicada tem sido reconhecida, já há algum tempo, e é uma das poucas áreas em que 

um consenso parece ter sido alcançado” (EVENSEN, 2007, p.83). Nessa mesma 

coleção, organizada por Signorini e Cavalcanti (2007), Linguística Aplicada e 

Transdisciplinaridade, discute-se o estado atual da LA, tendo-se em vista a proposição 

de uma concepção transdisciplinar que se coadune com a área da LA.  Celani (2007, 

p.117) explica as implicações da mudança proposta, da seguinte forma, 

 

Em uma postura multi/pluri/interdisciplinar, disciplinas plurais colaboram no 

estudo de um objeto, de um campo, de um objetivo (Durand 1993), em uma 

situação de integração. (...) Uma visão transdisciplinar, no entanto, tenta 

destacar nessa colaboração de disciplinas um fio condutor e até mesmo uma 

filosofia epistemológica, a “filosofia” da descoberta. (...) 

Transdisciplinaridade envolve mais do que a justaposição de ramos do saber. 

Envolve a coexistência em um estado de interação dinâmica, o que Portella 

(1993) chamou de esferas de coabitação. A mera justaposição de saberes não 

leva à interação, condição essencial para a transdiciplinaridade. Não se 

buscam contribuições de outras áreas, mas sim, a participação ativa de 

pesquisadores das áreas envolvidas, a fim de se dar conta da problematização 

que a abordagem do objeto de estudo proposto provoca em cada área. 

 

Pelo exposto, observamos que em uma perspectiva interdisciplinar, diferentes 

disciplinas contribuem para o estudo de um dado objeto. O foco é a integração dessas 

diferentes disciplinas. Na perspectiva da transdisciplinaridade, o aspecto central é a 

interação por meio da participação ativa dos pesquisadores de diferentes áreas, isto é, 

torna-se necessário um trabalho conjunto. Nesse sentido, entendemos que uma pesquisa 

transdisciplinar é em primeiro lugar interdisciplinar, contudo, vai além disso, uma vez 

que além de congregar diferentes disciplinas, requer um trabalho articulado entre 

pesquisadores. 
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Na concepção de Moita Lopes (2007), a LA, sendo uma área de investigação 

interdisciplinar, pode se engajar em processos de investigação transdisciplinares. 

Segundo o autor, 

 

Está claro que transdisciplinaridade é um modo de investigação que envolve 

uma forma de produção de conhecimento que corta várias disciplinas, ou 

seja, não se pode fazer LA transdisciplinarmente. Pode-se, contudo, como 

linguista aplicado, atuar em grupos de pesquisa de natureza transdisciplinar 

que estão estudando um problema em um contexto de aplicação específico 
para cuja compreensão as intravisões do lingüista aplicado possam ser úteis. 

(MOITA LOPES, 2007, p. 109). 

 

Ressaltamos, pois, que embora nossa pesquisa não seja de natureza 

“transdisciplinar”, o que seria possível e desejável realizar em outra circunstância, nosso 

trabalho caracteriza-se por sua natureza interdisciplinar e seu enquadre no campo 

teórico da LA. Enfatizamos que nosso objeto de estudo enfoca questionamentos sobre a 

linguagem, o discurso docente e as práticas pedagógicas em contexto de sala de aula no 

ensino de língua estrangeira. Abordamos a avaliação como parte indissociável do 

processo de ensino e aprendizagem e, por essa perspectiva, interessa-nos verificar a 

existência de uma RS partilhada pelos grupos de docentes. Partimos do pressuposto de 

que tal RS condiciona as práticas e o discurso docente em torno da temática abordada e, 

dessa forma, propomos a articulação dos campos teóricos citados, a fim de obtermos 

uma compreensão mais aprofundada de um fenômeno em si mesmo tão multifacetado. 

Passemos à caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

 

3.2 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos participantes desta pesquisa estão divididos em dois grupos dispostos 

da forma como segue: o primeiro foi composto por 05 (cinco) professores que atuam na 

modalidade de ensino presencial, no Curso de Letras (habilitação em Português e 

Espanhol), na Universidade Federal do Ceará. O segundo grupo foi formado por 05 

(cinco) professores (tutores) que atuam na modalidade de ensino semipresencial, no 

Curso de Letras (habilitação em Espanhol), na Universidade Federal do Ceará, em 

parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Esclarecemos que utilizaremos, durante a 

análise das manifestações discursivas, a denominação “professores tutores” ou 

simplesmente “tutores” para nos referirmos aos professores que atuam na modalidade 

semipresencial de ensino. 



102 

 

Esclarecemos que selecionamos do universo de professores que compõe a 

Instituição Superior de Ensino e os Cursos pesquisados, um total de 10 (dez) sujeitos, 

05 (cinco) que atuam no Curso de Letras (habilitação língua espanhola e suas 

literaturas) na modalidade presencial e 05 (cinco) na modalidade semipresencial. Todos 

os professores consultados concordaram em participar de todas as fases da geração de 

dados. 

A escolha deveu-se basicamente a dois fatores que são mutuamente 

complementares: por tratar-se de professores de língua espanhola que exercem suas 

atividades no ensino superior, na formação inicial de professores de espanhol como 

língua estrangeira, e por atuarem, respectivamente, nas modalidades de ensino 

investigadas. Interessou-nos ao definir os sujeitos, descrever e interpretar sua 

representação sobre a avaliação, considerando-se o fazer docente e os saberes 

partilhados no interior das práticas docentes. 

Também assinalamos que Spink (1994), ao tratar da utilização das técnicas 

qualitativas para o estudo da associação de ideias nas representações sociais, salienta 

que a coleta de dados exige longas entrevistas semiestuturadas e que a análise, “centrada 

na totalidade do discurso, é demorada e consequentemente estes estudos têm utilizados 

poucos sujeitos”. (p.129). A autora ressalta que os sujeitos participantes dessa forma de 

investigação são chamados de “sujeitos genéricos” e que, “se devidamente 

contextualizados, tem o poder de representar o grupo no indivíduo”. Dessa forma, 

consideramos a amostra coletada representativa do universo de sujeitos em que 

realizamos a pesquisa. 

Ressaltamos, ainda, que para fins de análise será preservada a identidade dos 

sujeitos participantes, bem como foi solicitada a sua anuência por meio da assinatura de 

um termo de livre de consentimento para a realização da presente investigação. 

 

3.2.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

Apresentaremos, a seguir, as informações coletadas por meio de um questionário 

que os sujeitos colaboradores da pesquisa responderam acerca dos seus dados pessoais. 

Visamos, com a aplicação desse instrumento, obter informações que possibilitassem a 

caracterização dos participantes, tendo em vista, principalmente, sua formação 

acadêmica, tempo de atuação no magistério e área de atuação. As informações 
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solicitadas tiveram a função de ajudar a compor um breve perfil dos sujeitos 

participantes, mas essas não foram determinantes para a análise dos dados
22

.  

 

Grupo 01 – Docentes que atuam na modalidade de ensino presencial 

 

Professor 01 – 33 anos, solteiro, graduado em Letras (Português e Espanhol), 

tem Especialização em Linguística Aplicada e é aluno de Mestrado em Linguística. 

Atua como professor de língua espanhola há treze anos e tem experiência nos níveis 

básico, técnico e superior de ensino. Área de interesse: produção de materiais didáticos 

e formação de professores. 

 

Professor 02 – 28 anos, solteiro, graduado em Letras (Português e Espanhol), 

tem Mestrado em Linguística e é aluno de Doutorado em Linguística. Atua como 

professor de língua espanhola há nove anos, tendo lecionado em cursos livres e no nível 

médio e superior de ensino. Área de interesse: estudos críticos do discurso e mídia. 

 

Professor 03 – 28 anos, solteiro, graduado em Letras (Português e Espanhol), 

tem Mestrado em Linguística Aplicada e é aluno de Doutorado em Linguística. Leciona 

como professor de língua espanhola há nove anos e tem experiência em cursos livres, 

supletivos e no nível superior de ensino. Área de interesse: análise de discurso crítica e 

ensino para alunos especiais. 

 

Professor 04 – 37 anos, casado, graduado em Letras (Português e Espanhol), tem 

Mestrado em Linguística Aplicada e é aluno de Doutorado em Linguística. Atua como 

professor de língua espanhola há dez anos, em cursos livres e nos níveis médio e 

superior de ensino. Área de interesse: fonética e fonologia de espanhol como língua 

estrangeira. 

 

Professor 05 – 29 anos, solteiro, graduado em Letras (Português e Espanhol), 

tem Especialização e Mestrado em Linguística Aplicada e é aluno de Doutorado em 

Linguística. Leciona como professor de língua espanhola há oito anos, atuando nos 

                                                 
22

 Os referidos questionários constarão dos anexos da pesquisa. 
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níveis médio e superior de ensino. Área de interesse: descrição e análise linguística e 

linguística aplicada. 

 

Grupo 02 – Docentes que atuam na modalidade de ensino semipresencial. 

 

Tutor 01 – 24 anos, solteiro, graduado em Letras (Português e Espanhol), aluno 

de Mestrado em Linguística. Atua como tutor há dois anos no Curso de Licenciatura em 

Letras (Espanhol), modalidade semipresencial de ensino. Área de interesse: formação de 

professores. 

 

Tutor 02 – 27 anos, solteiro, graduado em Letras (Português e Espanhol), aluno 

de Mestrado em Linguística. Atua como tutor há dois anos e meio, no Curso de 

Licenciatura Plena em Letras (Espanhol), modalidade semipresencial de ensino. Área de 

interesse: linguística ampliada com foco nas questões em torno do letramento crítico, 

ensino de espanhol como língua estrangeira e avaliação. 

 

Tutor 03 – 36 anos, solteiro, graduado em Letras (Português-Literatura) e aluno 

da graduação Plena em Letras (Português e Espanhol). Atua como tutor há dois anos e 

meio, no Curso de Licenciatura Plena em Letras (Espanhol), modalidade semipresencial 

de ensino. Área de interesse: linguística aplicada e formação leitora em língua 

estrangeira. 

 

Tutor 04 – 30 anos, casado, graduado em Letras (Português e Espanhol), tem 

Especialização em Linguística Aplicada. Atua como tutor há um ano no Curso de 

Licenciatura Plena em Letras (Espanhol), modalidade semipresencial de ensino. Área de 

interesse: análise do discurso e formação de professores de espanhol como língua 

estrangeira. 

 

Tutor 05 – 25 anos, solteiro, graduado em Letras (Português e Espanhol), tem 

Especialização em Formação de Tradutores. Atua como tutor há um ano e meio no 

Curso de Licenciatura Plena em Letras (Espanhol), modalidade semipresencial de 

ensino. Área de interesse: Língua e cultura hispânica. 
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3.3 A GERAÇÃO DOS DADOS: PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

 

No tocante à obtenção dos dados para análise, inicialmente, procedemos à 

seleção dos sujeitos colaboradores. Nessa fase, consideramos importante contar com um 

grupo de sujeitos que tivessem experiência comprovada no ensino superior em ambas as 

modalidades examinadas e que estivessem dispostos a participar de três processos 

constantes da nossa metodologia: 1. preencher um questionário com informações 

pessoais, a fim de que pudéssemos coletar dados que nos permitissem traçar um breve 

perfil dos sujeitos; 2. participar do teste de associação livre de palavras, posteriormente, 

comentando e justificando suas escolhas lexicais em ordem de relevância e 3. conceder 

uma entrevista gravada em áudio e vídeo sobre o tema da pesquisa. Além da 

participação nas diferentes etapas da geração dos dados, os participantes assinaram um 

“Termo de Livre Consentimento” para veiculação de seus depoimentos e imagens. 

Após a fase mencionada, procedemos à análise da mostra constituída pela 

aplicação da técnica de associação livre de palavras e por cinco entrevistas concedidas 

por professores do Curso de Letras, habilitação em Português e Espanhol e suas 

Literaturas (modalidade presencial) da Universidade Federal do Ceará, e cinco, por 

professores tutores do Curso de Letras, habilitação em Espanhol e suas Literaturas 

(modalidade semipresencial) da Universidade Federal do Ceará, em cooperação com a 

Universidade Aberta do Brasil. 

Realizamos, inicialmente, uma pré-análise do corpus coletado, seguindo-se uma 

etapa de exploração do material e uma terceira etapa dedicada ao tratamento dos 

resultados obtidos e à interpretação. Passemos ao próximo tópico em que explicitaremos 

a base teórica em que ancoramos nosso procedimento de análise. 

 

3.4 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE ANÁLISE 

 

A escolha do método de análise dos dados para este trabalho resultou de diversas 

leituras que empreendemos sobre pesquisas que objetivaram analisar representações 

sociais sobre diferentes objetos sociais. Dessa forma, centramo-nos na busca de um 

instrumento de investigação que nos permitisse responder aos objetivos de pesquisa 

propostos, quais sejam: 1. Analisar a forma como professores se posicionam acerca da 

avaliação no contexto de ensino de formação de professores de língua estrangeira. 2. 

Reconhecer a representação social que emerge no discurso dos professores ao se 
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posicionarem sobre o tema. 3. Identificar e examinar os itens lexicais mais recorrentes, 

nas manifestações discursivas dos sujeitos, que dão mostras, isto é, constituem-se em 

vetores da representação social compartilhada sobre a avaliação. 

Nossa opção teórico-metodológica para o processo de análise dos dados foi pelo 

método da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2010), cujas bases 

epistemológicas explicitamos a seguir.    

 

3.4.1 A PROPOSTA TEÓRICO-METODOLÓGICA DA ANÁLISE DE 

CONTEÚDO 

 

Precisaremos nesse tópico o que é a Análise de Conteúdo, doravante AC, e como 

ela se aplica a nossa pesquisa.  Iniciamos pontuando os aspectos mais relevantes do seu 

surgimento e história, para, em seguida, detalharmos as partes do método. 

O percurso da Análise de Conteúdo desvela o processo de desenvolvimento de 

um instrumento de análise das comunicações. É o resultado de pesquisas que visam a 

responder uma necessidade antiga de estudiosos da linguagem sobre como interpretar 

textos, ou ainda, em identificar o que é passível de interpretação nos textos. 

Antes do surgimento da AC, empregavam-se, na análise dos textos, técnicas 

advindas da hermenêutica, da retórica e da lógica. A primeira interessava-se pela 

interpretação dos textos sagrados ou misteriosos; a retórica, por sua vez, estudava as 

modalidades de expressão que obtinham maior êxito na declamação persuasiva; já a 

lógica dedicava-se à análise dos enunciados de um discurso e do seu encadeamento, a 

fim de depreender quais as regras formais do raciocínio lógico. Bardin (2010) ressalta 

que a “atitude interpretativa” presente nessas maneiras de abordar os textos continua 

também na AC, embora estas façam uso constante de processos técnicos de validação. 

Vale lembrar que algumas análises de conteúdo incipientes já podiam ser 

observadas em 1640, em estudos isolados, como, por exemplo, a pesquisa realizada na 

Suécia acerca do surgimento e influência de determinados hinos religiosos, cujo 

objetivo consistia em saber se estes podiam surtir efeitos negativos sobre os Luteranos. 

Buscou-se fazer uma análise dos temas religiosos presentes nos hinos, dos seus valores 

e da sua complexidade estilística. Outro exemplo dos primeiros trabalhos em que se 

empregou a AC foi a pesquisa realizada, entre 1908 – 1918, por um professor em 

Chicago e um antropólogo Polaco, em um estudo sociolinguístico profundo a respeito 

da integração dos imigrantes polacos na Europa e na América. Os pesquisadores 
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analisaram materiais diversificados como cartas, diários íntimos, relatórios oficiais e 

artigos de jornais. 

Será, entretanto, nas primeiras décadas do século XX, nos Estados Unidos, que a 

AC irá desenvolver-se. O principal nome, nessa fase é o de H. Lasswel devido às 

análises que o investigador realizou sobre a imprensa e as propagandas do período. 

Segundo Bardin (2010), a AC expandiu-se em meio a uma época em que o rigor 

científico era constantemente invocado. Durante esse período, nos Estados Unidos, o 

behaviorismo ditava a sua lei fazendo valer o máximo de rigor como prova de 

cientificidade e rejeitando a introspecção intuitiva em favor de uma psicologia 

comportamental objetiva. Por essa razão, segundo a autora, a AC experimentou as 

mesmas pressões de ciências como a Linguística, durante a consolidação do seu objeto 

de estudo. 

Bardin (2010, p. 20) destaca a definição de AC proposta, já no final dos anos 40-

50, por E. Berelson e P. Lazarsfeld: “A análise de conteúdo é uma técnica de 

investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto da comunicação”. Depois desse período, segundo a autora, a AC foi 

outra vez fortemente afetada nos anos 60-70, dessa vez, pela ação de três importantes 

fenômenos: 1. O uso do computador - que ofereceu novas possibilidades de 

aprimoramento das análises; 2. O interesse pelos estudos respeitantes à comunicação 

não verbal; e 3. A inviabilidade de precisão dos trabalhos linguísticos. Os pesquisadores 

do período dedicaram-se a tratar desses temas, tendo em vista propor alternativas 

viáveis de análises. Assim é que, após a década de 70, a AC alargou seu campo de 

aplicação, fornecendo subsídios para diferentes campos de estudos como, por exemplo, 

lexicometria, enunciação, linguística, análise da conversação, documentação e bases de 

dados, entre outros. 

De forma resumida, vimos que no seu percurso histórico, a AC encontrou um 

fértil campo de atuação nos Estados Unidos, no contexto behaviorista das ciências 

humanas, atendendo, inicialmente, a um interesse dos governos em descobrir as 

orientações políticas e estratégicas dos países estrangeiros por meio da análise de 

documentos coletados na imprensa, rádio e outras formas de captação de dados. Inserida 

nesse contexto, a AC possuía duas claras funções: 1. Uma função heurística - voltada 

para a exploração e para a descoberta e 2. Uma função de administração da prova – cujo 

objetivo consistia em confirmar ou negar as hipóteses firmadas. 
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Da forma como descrita, a Análise de Conteúdo, ou como sustenta Bardin 

(2010), seria melhor falar de “análises de conteúdo”, é um método empírico, dependente 

do tipo de “fala” que se quer analisar e do tipo de interpretação que se pretende tomar 

como objetivo. Quanto a sua definição e campo de aplicação, conforme a autora,  

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 

apetrechos; ou, com mais rigor, será um único instrumento, mas marcado por 

uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação 

muito vasto: as comunicações.  (BARDIN, 2010, p. 33) 

 

Trata-se, em suma, de um “conjunto de técnicas de análise” não totalmente 

formatado à priori, sendo dependente do tipo de análise que se pretenda realizar. Bardin 

(2010, p. 34) cita, ainda, Henry e Moscovici (1968) para quem “tudo que é dito ou 

escrito é susceptível de ser submetido a uma análise de conteúdo”. 

Considerando-se o exposto, nossa opção por empregar os pressupostos da AC, 

no presente trabalho, deveu-se, principalmente, aos seguintes fatores: 1. por se tratar de 

um método amplamente empregado em pesquisas sobre representação, veja-se, a título 

de exemplificação, os trabalhos de Souza Filho (1995) e Souto (1995) e 2. pelo rigor 

científico preconizado nas diferentes etapas da análise, o que nos possibilitou um olhar 

mais crítico e reflexivo acerca  dos dados coletados.  

No tópico, a seguir, apresentaremos uma exposição acerca das etapas que 

constituem o método da Análise de Conteúdo e de como estamos desenvolvendo essas 

etapas em nossa pesquisa. 

 

3.4.2 AS FASES DA ANÁLISE DE CONTEÚDO (AC) 

 

A AC constitui-se de três fases que se organizam em torno de três pólos 

cronológicos, quais sejam: 1. a pré-análise; 2. a exploração do material; e 3. o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Passemos a apresentação de 

cada uma dessas fases, vale ressaltar que, conforme dissemos anteriormente, tomaremos 

como base o trabalho de Bardin (2010). Inicialmente, faremos uma exposição da teoria, 

e, na sequência de cada tópico, descreveremos a forma como cada etapa da AC está 

sendo observada em nosso trabalho. 
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1.         A PRÉ-ANÁLISE 

 

Trata-se da fase de organização propriamente dita. Nesta etapa, o analista deve 

ter os seguintes objetivos: i) proceder à escolha dos documentos que serão submetidos a 

exame; ii) sistematizar suas ideias e hipóteses iniciais e iii) elaborar os indicadores que 

irão fundamentar sua interpretação final. É importante observar que esses três fatores 

não obedecem, necessariamente, a uma ordem cronológica. 

Considerando-se os objetivos propostos, nesse momento, as seguintes atividades 

devem ser levadas a cabo pelo analista:  

 

a) A leitura flutuante - consiste nos primeiros contatos do analista com os 

documentos que compõem seu corpus de análise, a fim de se conhecer o texto e 

tomar notas das primeiras impressões. Nas fases seguintes, a leitura deixará de 

ser “flutuante” e tornar-se-á mais precisa em função das hipóteses traçadas e da 

aplicação de aportes teóricos adaptados à pesquisa.  

b) A escolha dos documentos – nesse momento, o analista deverá atentar para as 

seguintes regras na seleção do corpus de análise: 1. Regra da exaustividade – 

todos os critérios de coleta previamente estabelecidos devem ser rigorosamente 

observados e anotados; 2. Regra da representatividade – deve-se efetuar uma 

amostragem representativa do universo inicial. Os resultados obtidos serão 

generalizados ao todo; 3. Regra da homogeneidade – por esta regra, os 

documentos selecionados devem ser homogêneos, isto é, devem obedecer a 

critérios precisos de escolha, sem que apresentem demasiada singularidade não 

prevista nos critérios de seleção; 4. Regra de pertinência – consiste na 

observância da adequação de todos os documentos do corpus ao tema 

pesquisado. 

c) A formulação das hipóteses e dos objetivos – a formulação das hipóteses e 

objetivos constará de perguntas ou problemas levantados a priori e que 

dependerão da análise para confirmação ou negação. Contudo, durante a pré-

análise, a depender da natureza da pesquisa, nem sempre são estabelecidas 

hipóteses nessa fase. Algumas têm origem intuitiva, antes mesmo da leitura 

flutuante ou da seleção dos documentos. A propósito da formulação de 
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hipóteses, Bardin (2010, p. 125-126) chama a atenção para a necessidade de se 

fazer prova dessas formulações, 

(...) em muitos casos, o trabalho do analista é insidiosamente orientado por 

hipóteses implícitas. Daí a necessidade das posições latentes serem reveladas 

e postas à prova pelos factos, posições estas susceptíveis de introduzir 

desvios nos procedimentos e nos resultados. Formular hipóteses consiste, 

muitas vezes, em explicitar e precisar – e, por conseguinte, em dominar – 

dimensões e direções de análise, que apesar de tudo funcionam no processo. 

 

d) A preparação do material – o material deverá ser totalmente preparado antes 

de ser submetido à análise. Dessa forma, se o corpus compõe-se de entrevistas 

gravadas, estas deverão ser transcritas na íntegra. Nesse momento, é 

aconselhável a retirada de cópias e a numeração de fichas entre outros 

procedimentos organizacionais que zelam pelo rigor da pesquisa. 

 

Conhecidas as considerações dessa fase, e antes de passarmos à descrição da 

segunda fase da AC, convém explicitarmos as condições do presente trabalho, no que se 

refere à etapa de pré-análise. 

Na fase de pré-análise da nossa pesquisa, procedemos à aplicação dos 

instrumentos que nos permitiram obter os dados que seriam posteriormente analisados. 

Seguimos os seguintes passos:  

 

1. Definição dos objetivos;  

2. Escolha dos sujeitos;  

3. Seleção dos instrumentos para a geração de dados (entrevista semiestruturada, 

questionário e técnica de associação livre de palavras);  

4. Contato com os sujeitos para agendamento do dia, hora e local de aplicação da 

entrevista e dos demais instrumentos;  

5. Gravação das entrevistas; 

6. Audição e transcrição das entrevistas; 

 

No tocante aos instrumentos para a geração dos dados, julgamos pertinente 

esclarecer que utilizamos a entrevista semiestruturada por ser esta uma ferramenta que 

permite ao entrevistado manter-se atento às questões pertinentes à pesquisa e, ao mesmo 

tempo, dispor de liberdade para posicionar-se diante do tema tratado. Além disso, trata-

se de um instrumento bastante utilizado em pesquisas de natureza qualitativa, já que 
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possibilita ao analista interpretar os dados obtidos, com vistas a responder às perguntas 

que orientam sua pesquisa.  

Quanto à técnica de associação livre de palavras, nossa opção por empregá-la 

deveu-se ao fato de que se trata de um teste projectivo
23

, facilitando o estudo dos 

estereótipos sociais espontaneamente partilhados pelos sujeitos. Bardin (2010) explica 

que a aplicação desse instrumento consiste em pedir aos sujeitos que “associem, livre e 

rapidamente, a partir da audição das palavras indutoras (estímulos), outras palavras 

(respostas) ou palavras induzidas” (BARDIN, 2010, p.54). A lista suscitada por cada 

palavra indutora colocará o analista diante de um conjunto heterogêneo de unidades 

semânticas. Para que as informações coletadas possam ser analisadas, torna-se 

necessário organizá-las segundo critérios que possibilitem um tratamento acessível e 

manejável dos dados, de modo a que se tenha acesso a representações condensadas e 

explicativas, entretanto, antes de proceder a um agrupamento por classificação, isto é, a 

uma divisão das unidades significativas em categorias, será preciso reunir e subtrair as 

palavras idênticas ou muito próximas semanticamente. Esse procedimento permite 

representar a informação de maneira condensada por meio de diferentes tipos de 

diagramas, como, por exemplo, o uso de diagramas em barras organizado por ordem 

crescente ou decrescente de frequência.  

Ainda no que se refere aos instrumentos de pesquisa, recorremos a Sá (1998, p. 

86). O autor argumenta que 

 

A prática articulada mais comum de pesquisa – quase o “Romeu e Julieta” 

das representações sociais – combina a coleta de dados através de entrevistas 

individuais com a técnica para o seu tratamento conhecida como “análise de 

conteúdo”.  

 

Em consonância com Sá (1998), optamos por empregar o conjunto descrito 

(entrevistas individuais para a geração de dados e a análise de conteúdo para o seu 

tratamento) por considerarmos que se trata de uma metodologia profícua na análise de 

manifestações discursivas, como afirma Bardin (2010). Ambos os instrumentos nos 

possibilitaram analisar a representação social presente nos discursos produzidos, 

conforme propusemos em nossos objetivos de pesquisa.  

                                                 
23

 Segundo definição do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, esse tipo de teste tem por fim levar o 

indivíduo a exteriorizar a sua personalidade, a sua afetividade, as suas tendências.  
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Anterior à fase de pré-análise, submetemos nosso projeto de pesquisa ao Comitê 

de Ética da Universidade Federal do Ceará que publicou parecer favorável à realização 

da pesquisa. 

 

2.            A EXPLORAÇÃO DO MATERIAL 

 

A AC preconiza que nessa etapa, far-se-á a aplicação sistemática das decisões 

tomadas na fase de pré-análise. Geralmente longa e fastidiosa consiste essencialmente 

na realização de operações de codificação, decomposição ou enumeração dos dados 

para análise em função de regras previamente estabelecidas. 

Tendo em vista a necessidade de, durante a investigação, deixar claro quais as 

motivações da pesquisa, faz-se necessário determinar ou propor hipóteses iniciais, sobre 

qual seja a razão ou o porquê de se analisar o objeto proposto e quais procedimentos 

metodológicos deverão ser adotados. Nesse caso, há a necessidade de se enquadrar a 

técnica que será empregada dentro de um quadro teórico, dito de outra forma, o como é 

justificado pela teoria. À exceção a esse procedimento são as chamadas fisinhing 

expeditions ou análises exploratórias para ver o que há, em que é a técnica ou o como 

que precisa o porquê. 

Após as seleções operadas em relação aos sujeitos e aos instrumentos de coleta 

ou geração de dados; a etapa seguinte consiste no tratamento do material ou na sua 

codificação. Nas palavras de Bardin (2010, p. 129), 

 

A codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras 

precisas – dos dados em bruto do texto, transformação esta que, por recorte, 

agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou 

da sua expressão; susceptível de esclarecer o analista acerca das 

características do texto, que podem servir de índices, ou, como diz O. R. 

Holsti – a codificação é o processo pelo qual os dados em brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem 

uma descrição exacta das características pertinentes do conteúdo.  

 

Ressaltamos da citação da autora, o fato de que é o tratamento ou codificação do 

material analisado que permitirá ao analista observar os dados diante de si e analisá-los, 

permitindo-lhe tomar decisões e basear suas conclusões tendo em vista os objetivos 

propostos. 

Interessa-nos, portanto, responder à pergunta como e em que consiste o processo 

de codificação? De acordo com a autora, a codificação compreende três escolhas: 1. O 
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recorte ou escolha das unidades (de registro e de contexto); 2. A enumeração ou escolha 

das regras de contagem e 3. A classificação e a agregação ou escolha das categorias. 

Vejamos como se caracteriza cada uma delas. 

A primeira escolha diz respeito a sabermos quais elementos do texto deverão 

ser levados em conta e em como recortá-los. Trata-se, pois, de determinar a “unidade de 

registro”, ou a unidade de significação, a ser codificada e que será considerada como 

unidade de base, visando à categorização e à contagem frequencial. Na AC, o recorte 

feito é de ordem semântica, sem excluir a correspondência com unidades formais da 

língua. Entre as unidades de registro mais utilizadas podem ser citadas: as palavras 

usadas na construção de um texto; a noção de tema, largamente utilizada em análises 

temáticas; os objetos ou referentes em torno dos quais o discurso se organiza; o 

personagem em obras ficcionais e o acontecimento, no caso de relatos e de narrações.  

Além da unidade registro, o pesquisador deverá também selecionar a unidade de 

contexto, isto é, o segmento que serve para codificar a unidade de registro. Citemos, 

como exemplo, a frase (que serve de contexto) para a palavra ou o parágrafo para o 

tema. São, pois, segmentos maiores que permitem compreender o sentido das unidades 

de registro. Um exemplo proposto por Bardin (2010) consiste na análise de palavras 

como liberdade, ordem, progresso, democracia e sociedade presentes em discursos 

políticos, as quais precisariam de uma análise contextual para a “compreensão do seu 

verdadeiro sentido” (BARDIN, 2010, p. 133). 

A segunda escolha trata da enumeração ou regras de contagem. No tratamento 

dos dados, é necessário fazer a distinção entre a unidade de registro – o que se conta – e 

a regra de enumeração, isto é, o modo como se dará a contagem ou frequência de 

ocorrência dos itens analisados. Para tanto, é possível utilizar-se diversos tipos de 

enumeração: a) para indicar presença ou ausência – pode-se indicar em um texto a 

presença ou não dos elementos a, b, c, d e e, enquanto unidades significativas que 

servem como um indicador; b) para indicar frequência – sendo esta a medida mais 

comumente utilizada, corresponde ao postulado: “a importância de uma unidade de 

registro aumenta com a frequência de aparição” (BARDIN, 2010, p. 134); c) elementos 

notacionais também podem ser utilizados para indicar a intensidade, a direção, a ordem 

e a co-ocorrências das unidades de registro numa determinada unidade de contexto. 

Por fim, quanto à terceira escolha, a seleção das categorias, deve-se, 

inicialmente, fazer a opção por uma análise quantitativa ou qualitativa, ou, ainda, uma 

mescla de ambas. Nesse sentido, é preciso considerar que 
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A abordagem quantitativa funda-se na freqüência de aparição de 

determinados elementos da mensagem, enquanto que uma abordagem não 

quantitativa recorre a indicadores não frequenciais susceptíveis de permitir 

inferências; por exemplo, a presença (ou a ausência) pode constituir um 

índice tanto (ou mais) frutífero que a freqüência de aparição. (BARDIN, 

2010, p. 140) 

 

A autora chama a atenção para o fato de ambas as abordagens, quantitativa e 

qualitativa, não possuírem o mesmo campo de ação. A primeira se utiliza de métodos 

estatísticos para coletar seus dados, sendo considerada uma análise mais exata e 

objetiva, visto que realiza um monitoramento mais controlado das unidades; já a 

qualitativa corresponde a um procedimento mais intuitivo e mais adaptável a índices 

que não tenham sido previstos à priori, ou a mudanças nas hipóteses elencadas. Esta 

forma de análise é válida, sobretudo, na elaboração de deduções específicas sobre um 

acontecimento ou variáveis de inferências precisas, como também para o tratamento de 

corpus reduzido, possibilitando ao analista estabelecer categorias mais discriminantes, 

uma vez que não está relacionada a medições quantitativas ou a categorias que 

dependam de ocorrências elevadas para que os cálculos se tornem possíveis. 

Quanto à relação que se estabelece entre ambas as abordagens, a autora 

considera que, 

 

Por último, precisemos que a análise qualitativa não rejeita toda e qualquer 

forma de quantificação. Somente os índices é que são retidos de maneira não 

frequencial, podendo o analista recorrer a testes quantitativos: por exemplo, a 

aparição de índices similares em discursos semelhantes. Em conclusão, pode 

dizer-se que o que caracteriza a análise qualitativa é o facto de a inferência – 

sempre que é realizada – ser fundada na presença do índice (tema, palavra, 

personagem etc), e não sobre a frequência da sua aparição, em cada 

comunicação individual. (BARDIN, 2010, p. 142) 

 

Além da definição por uma das abordagens citadas, nessa etapa, faz-se 

necessário precisar as categorias de análise que serão enfocadas na investigação. De 

acordo com Bardin (2010, p.145), embora o estabelecimento de categorias não seja uma 

etapa obrigatória de toda e qualquer análise de conteúdo, a maioria dos procedimentos 

de análise se organiza em torno de um processo de categorização. Dessa forma, o 

analista deve ter em mente a forma como se constitui o processo de categorização. 

Trata-se, em suma, de uma operação de classificação dos elementos que constituem um 

dado grupo, o que pode ser feito por um procedimento de diferenciação e 

reagrupamento observando-se os critérios previamente estabelecidos. Como exemplo de 
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classificação possível, a autora cita que em uma pesquisa sobre ansiedade, foram 

relacionados todos os temas que significam a ansiedade na categoria “ansiedade”, 

enquanto que os que significam “descontração” ficaram agrupados na categoria 

“descontração”. 

Dessa forma, a categorização poderá ser constituída por critérios semânticos - 

como os do exemplo dado; sintáticos - nesse caso, têm-se categorias como verbos, 

adjetivos etc; expressivos – critério utilizado quando as categorias estabelecidas visam a 

classificar as diversas perturbações da linguagem; e lexicais – quando ocorre a 

classificação das palavras segundo o seu sentido.  

Em relação à forma de classificação dos elementos, Bardin (2010, p. 146) 

considera que classificar os diversos elementos em categorias pressupõe a investigação 

do que cada um deles tem em comum, uma vez que é essa relação que vai permitir a 

formação de agrupamentos. A autora explica, ainda, que a categorização é um processo 

de tipo estruturalista, comportando duas etapas: o inventário – que corresponde à 

identificação e isolamento dos elementos e a classificação – que implica repartir os 

elementos, dessa forma, impondo uma certa organização ao corpus examinado. 

No tocante à qualidade das categorias elencadas, considera que um conjunto de 

boas categorias se caracteriza por possuir os seguintes atributos: 1. Exclusão mútua: 

condição que estipula que um elemento não pode estar presente em mais de uma 

divisão; 2. Homogeneidade: um único princípio de classificação deve governar a 

organização das categorias; 3. Pertinência: as categorias propostas deverão ser 

relacionadas a um quadro teórico definido e devem refletir os objetivos da pesquisa; 4. 

Objetividade e fidelidade: princípio que postula que as categorias propostas devem ser 

codificadas da mesma maneira, devendo-se, para tanto, definir claramente as variáveis e 

os índices que determinam a entrada de um elemento numa categoria; 5. Produtividade: 

essa qualidade está presente quando um conjunto de categorias fornece resultados 

férteis para o analista, tendo em vista responder às suas questões de pesquisa. 

Por fim, antes de seguirmos para a fase dedicada ao tratamento dos resultados 

obtidos e da interpretação, cumpre explicitar, com base no exposto para essa seção, 

como estamos explorando o material selecionado para a presente pesquisa.  
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Quanto às nossas hipóteses iniciais: 

 

Partindo de nossa experiência pessoal como docente no Ensino Superior em um 

Curso de formação de professores de língua(s), das nossas leituras e pesquisas prévias 

sobre a avaliação e acerca da Teoria das Representações Sociais, postulamos que há 

entre os docentes uma representação social partilhada sobre a avaliação e que embora 

essa oriente as atitudes, a conduta e o discurso docente, não é criticamente analisada. 

Sendo as representações sociais uma forma de conhecimento socialmente 

elaborada e partilhada, ligada ao universo consensual, postulamos que uma maneira 

possível de acessar a tais representações é por meio da análise da organização semântica 

do léxico presente nas manifestações discursivas dos sujeitos, em conformidade com 

Harré (2001). Nesse contexto, os docentes ao elencarem palavras em função do termo 

indutor “avaliação” e ao se posicionarem sobre o tema em entrevistas individuais, 

deixam marcas de tal RS.  

Uma vez que as representações sociais nascem, propagam-se e se naturalizam 

nas interações cotidianas, podemos inferir que os docentes concorrem para a 

naturalização dessas representações no exercício da sua prática pedagógica, e, dessa 

forma, influenciam diretamente nas concepções que orientarão a práxis dos futuros 

professores. Nossa hipótese é de que promovendo uma reflexão sobre as representações 

sociais construídas e partilhadas na esfera dos grupos mencionados, formadores e 

formandos poderão dirigir um olhar mais crítico e centrado sobre suas próprias práticas 

e representações. 

Pensamos, igualmente, que tal reflexão redundará em aprimoramento das 

práticas levadas a cabo, ou mesmo em transformações que visem a melhorar o trabalho 

realizado pelos atores envolvidos com o processo educacional. Conhecendo-se a 

importância e a abrangência dessa esfera para o contexto social em que vivemos, 

podemos pensar que as mudanças aí ocorridas terão implicações relevantes para a 

sociedade em geral. 

 

Quanto à escolha das unidades de registro e de contexto: 

 

Como unidade de registro a ser analisada, elegemos enfocar as palavras 

evocadas por meio da técnica de associação livre de palavras, como também proceder a 

uma análise temática, tendo em vista analisar o posicionamento expresso pelos sujeitos 
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sobre o tema em estudo. Embora, já tenhamos nos referido ao “tema” como unidade de 

registro, vale, ainda, enfatizarmos alguns esclarecimentos. Segundo explicita Bardin 

(2010), a análise temática é característica da análise de conteúdo. A autora baseia-se em 

Berelson, para quem a noção de tema pode ser entendida como as afirmações feitas 

acerca de um assunto. Vejamos em que consiste essa modalidade de análise, segundo as 

considerações da autora: 

 

Na verdade, o tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de 

um texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de 

guia à leitura. O texto pode ser recortado em ideias constituintes, em 

enunciados e em proposições portadores de significações isoláveis. [...] Fazer 

uma análise temática consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que 

compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de aparição podem 

significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. [...] O tema é 

geralmente utilizado como unidade de registro para estudar motivações de 

opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências, etc. (BARDIN, 

2010, p. 131, grifos nossos). 

 

Bardin (2010) explica que o tema, enquanto unidade de registro, corresponde a 

uma regra de recorte do sentido em lugar da forma. O recorte feito pelo analista 

dependerá do nível de análise e não da aparição de manifestações formais reguladas. 

Frequentemente, as respostas a questões abertas, as entrevistas (não diretivas ou mais 

estruturadas) individuais ou de grupo são analisadas tendo o tema por base. Em 

consonância com os postulados apresentados pela autora, concluímos que uma análise 

temática das respostas dadas às entrevistas que realizamos com os sujeitos da nossa 

pesquisa seja a mais adequada, uma vez que enfocamos as enunciações dos docentes 

sobre o tema em análise, notadamente aquelas em que se pode inferir um 

posicionamento dos docentes.  

No que se refere ao contexto em que se operou o recorte, este corresponde ao 

material gerado por meio das técnicas mencionadas, conforme descrevemos no item 3.4 

“A geração dos dados: procedimentos e instrumentos”. No que concerne a uma noção 

mais ampla de contexto, precisamos que os dados foram coletados entre professores, em 

Cursos de formação de professores de língua, em uma Instituição Superior de Ensino. 

 

Quanto aos procedimentos de categorização: 

 

No que se refere à seleção das categorias síntese operadas também pautamo-nos 

pelo proposto pela AC. Propusemos quadros sínteses, em consonância com os pré-
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requisitos de “exclusão mútua, homogeneidade, pertinência e objetividade”, conforme 

apresentaremos no capítulo, a seguir, dedicado à análise.  

 

3. TRATAMENTO DOS RESULTADOS OBTIDOS E INTERPRETAÇÃO 

 

No quadro da AC, os resultados das análises empreendidas, em sua forma bruta, 

precisarão ser tratados de modo a que sejam significantes e válidos. Durante sua 

obtenção, podem ser empregadas operações estatísticas simples, como as percentagens, 

ou mais complexas, utilizando-se a análise fatorial. Estas operações permitem 

estabelecer quadros de resultados, diagramas e figuras, os quais evidenciam os 

resultados fornecidos pela análise. Estes, para um maior rigor, poderão ser submetidos 

ainda a provas estatísticas e a provas finais de validação dos dados. 

Caberá ao analista, por fim, de posse dos resultados, propor inferências e fazer 

interpretações a propósito dos objetivos traçados para a pesquisa, como também, por em 

relevo novas descobertas eventualmente surgidas durante a análise. Para uma melhor 

compreensão do quadro de análise descrito, Bardin (2010, p. 128) apresenta a seguinte 

síntese gráfica: 
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O quadro proposto pela autora nos permite visualizar tanto as três etapas da 

análise de conteúdo, como também seus desdobramentos e inter-relações. Dessa forma, 

podemos perceber como as diferentes fases da análise seguem uma ordem cronológica e 

possibilitam a manutenção de um rigor científico. 

Até esse momento, apresentamos os pressupostos da Análise de Conteúdo, 

enfatizando suas principais etapas e objetivos e os parâmetros assumidos em nossa 

pesquisa. No entanto, para uma maior ênfase, importa-nos, ainda, procedermos a uma 
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descrição, mais específica das técnicas que empregamos para a geração e interpretação 

dos dados. 

 

Procedimentos na aplicação da técnica de associação livre de palavras 

 

Tendo em vista as considerações feitas sobre a metodologia de análise 

empregada, passamos a alguns esclarecimentos sobre os passos que seguimos na fase de 

geração dos dados. Associamos as entrevistas semiestruturadas à aplicação da técnica 

mencionada, conforme mencionamos anteriormente, considerando dois momentos 

específicos, quais sejam, em um primeiro momento, antes de concederem a entrevista, 

pedimos tanto aos professores que escrevessem em um formulário as 04 (quatro) 

primeiras palavras ou expressões que lhe viessem imediatamente à memória ao ouvirem 

a palavra indutora: avaliação. Em seguida, solicitamos que reescrevessem as palavras 

evocadas em ordem de relevância.  

Em um segundo momento, após o final da entrevista, retomamos o formulário de 

associação livre de palavras e solicitamos que os participantes da pesquisa justificassem 

oralmente as opções que haviam feito. Enfatizamos que fizemos a opção, por também 

gravar a justificativa fornecida pelos sujeitos, a fim de mantermos o máximo de rigor e 

exatidão no registro dos dados. Obtivemos desse procedimento um total de 40 

(quarenta) evocações, formadas pelos itens lexicais que se diferenciaram e os que se 

repetiram. Vale também observar que embora se trate de uma técnica que favorece um 

enfoque quantitativo, optamos por fazer uma aplicação mais ampla da técnica, com 

ênfase numa análise essencialmente qualitativa.  

A análise dos dados coletados por meio da associação livre de palavras seguiu as 

seguintes etapas: 

 

1 Pré-análise das evocações com o fim de identificar os termos que 

apresentam similaridade semântica;  

2 Proposição de categorias tomando como base a associação entre os 

termos evocados;  

3 Leitura das justificativas apresentadas para a relação de termos evocados 

(04) por cada sujeito;  

4 Interpretação dos dados. 
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Procedimentos na aplicação da entrevista individual semiestruturada  

 

Quanto às entrevistas individuais, vale lembrar que essas são consideradas por 

Sá (1998) como uma forma eficaz para coletar material espontâneo. A esse respeito, 

Spink (1995) destaca a relevância desse material para a análise das representações 

sociais. A autora reporta-se a Moscovici (1984) para quem a conversação está situada 

no epicentro do nosso universo consensual, isso acontece porque ela molda e anima as 

RS, conferindo-lhes vida própria.  

De acordo com Spink (1995, p. 100), as técnicas verbais, a exemplo dos 

questionários e entrevistas, constituem a forma mais comum de acessar representações. 

A autora afirma que há uma clara preferência dos pesquisadores em utilizar questões 

abertas conduzidas a partir de um roteiro mínimo. Deve-se dar voz ao entrevistado, 

evitando, contudo, impor as pré-concepções e as categorias elencadas pelo pesquisador. 

Tal procedimento, na concepção da autora, permite coletar um rico material 

“especialmente quando este é referido às práticas sociais relevantes ao objeto da 

investigação e às condições de produção das representações em pauta” (SPINK, 1995, 

p. 100). 

Após preencherem o formulário para a associação livre de palavras, os sujeitos 

participaram de uma entrevista gravada em áudio e vídeo. Inicialmente, foi pedido que 

eles se apresentassem dizendo seus nomes e profissão. Em seguida, foram feitas 

perguntas direcionadas sobre o tema da entrevista, as quais citamos a seguir: 1.  Em que 

instituição de ensino atua como professor de língua espanhola? Há quanto tempo? 2. 

Quais disciplinas geralmente ministra? 3. O que entende por avaliar? 4. Qual o papel da 

avaliação no processo de ensino e de aprendizagem? 5. Como você avalia? 

As respostas às perguntas foram gravadas sem que houvesse interrupção. 

Permitimos que os participantes falassem livremente sobre o tema, dando um tom 

informal à entrevista. Advertimos que durante a etapa de transcrição das entrevistas, 

mantivemos o registro de todas as informações pertinentes, omitindo apenas aquelas em 

que os sujeitos se distanciavam do tema.  

A análise dos dados coletados por meio das entrevistas individuais seguiu as 

seguintes etapas: 

 

 



122 

 

1 Audição e transcrição – esclarecemos que, no tocante à codificação que 

empregamos ao transcrever as entrevistas, utilizamos reticências (...) para 

indicar as pausas dos sujeitos durante suas falas e ponto final (.) para 

mudança de tópico ou para indicar uma pausa mais longa na fala; 

2 Leitura flutuante - feita com o objetivo de se conhecer o texto e tomar 

notas das primeiras impressões; 

3 Seleção dos itens lexicais usados para referenciar o tema abordado; 

4 Proposição de categorias síntese, tomando como referência o 

posicionamento dos docentes sobre o tema;  

5 Inferência e proposição de hipóteses com vistas a interpretar os 

posicionamentos assumidos. 

 

Conforme salientamos, utilizamo-nos da combinação entre a técnica de 

associação livre de palavras e a entrevista semiestruturada, o que nos permitiu um maior 

rigor e sustentabilidade tanto na geração quanto na interpretação dos dados. 

Ressaltamos que tal triangulação de dados favoreceu o alcance dos objetivos propostos 

para a presente pesquisa. 

No capítulo, a seguir, apresentaremos o resultado das análises empreendidas em 

nossa pesquisa e também proporemos inferências e hipóteses interpretativas dos dados 

obtidos. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

4.1 ANÁLISE DOS ELEMENTOS GERADOS PELA TÉCNICA DE 

ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 

 

Nossa proposta, neste tópico, consiste em fazer uma análise dos itens lexicais 

que os docentes empregaram para se referir ao tema: avaliação. Objetivamos identificar 

aqueles mais recorrentes e o campo associativo potencializado pelo termo indutor 

(avaliação), tendo em vista considerarmos que tais palavras se constituem em vetores da 

representação social enfocada, podendo ser tomadas como elementos constitutivos do 

núcleo figurativo do objeto de representação.   

No quadro 01, a seguir, relatamos os 04 (quatro) itens lexicais escritos pelos 

sujeitos que compõem o grupo 01 (modalidade presencial), primeiramente constando as 

evocações imediatas, ou seja, aquelas em que os docentes pensaram imediatamente tão 

logo leram o termo indutor; em seguida, no quadro 02, apresentamos os mesmos termos 

reescritos pelos professores em ordem de relevância, totalizando 20 (vinte) evocações. 

Nos quadros 03 e 04, indicamos os 04 (quatro) itens apontados pelos sujeitos do 

grupo 02 (modalidade semipresencial), também totalizando 20 (vinte) evocações; por 

fim, no quadro 06, apresentamos as frequências dos termos (40 no total, associados por 

repetição e aproximação semântica).  

Vale ressaltar que no quadro 06, contamos juntamente o número de evocações 

dos dois grupos, uma vez que constatamos uma grande proximidade semântica entre as 

respostas dadas por ambos os grupos ao elemento indutor: avaliação. Salientamos que 

os dois grupos são formados por professores de espanhol como língua estrangeira, 

diferenciando-se especificamente quanto à modalidade de ensino em que atuam, o que, 

conforme podemos observar, não resultou em mudanças consideráveis na resposta dada 

ao termo indutor. Nossa hipótese é de que os sujeitos ao pensarem sobre o tema 

avaliação partilham de certa RS, sem que a modalidade de ensino altere 

significativamente suas representações. 

Esclarecemos que devido ao número relativamente reduzido de sujeitos, não se 

fez necessária a aplicação de softwares de análise, a exemplo do Evoc, comum nos 

trabalhos que utilizam como corpus um grande número de itens lexicais, sendo-nos 
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possível contar manualmente os itens evocados por cada sujeito, como também 

construir grupos por aproximação semântica, tendo em vista propor a categorização dos 

dados. 

 

Tabela 01 - GRUPO 01 (Evocações resultantes da técnica de associação de palavras) 

 

P1 P2 P3 P4 P5 

Feedback Processo Aprendizagem Aprendizagem Processo contínuo 

Conhecimento Construção do 

conhecimento 

Falha  Andamento de um 

processo 

Planejamento  

Prova Conjunto Dificuldade  Fase necessária Atividade 

formativa 

Medição Qualitativa Medição Estudo  Ensino-

aprendizagem 

 

 

 Tabela 02 - GRUPO 01 (Evocações reescritas em ordem de relevância) 

 

P1 P2 P3 P4 P5 

Feedback Processo Aprendizagem Aprendizagem Processo contínuo 

Conhecimento Construção  Medição  Estudo Atividade 

formativa  

Prova Conjunto Dificuldade Andamento de um 

processo 

Planejamento 

Medição Qualitativa Falha  Fase necessária Ensino-

aprendizagem 

 

 

Tabela 03 - GRUPO 02 (Evocações resultantes da técnica de associação de palavras) 

 

T1 T2 T3 T4 T5 

Avaliar Prova  Mediação  Exame  Aprendizagem  

Aplicação  Autoritarismo Consolidação Verificação  Processo 

Exame Poder Análise Sentimento de reflexão Critérios  

Processual  Formação Observação Certo sentimento de 

apreensão/Ansiedade 

Nota 
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Tabela 04 - GRUPO 02 (Evocações reescritas em ordem de relevância) 

 

T1 T2 T3 T4 T5 

Avaliar Formação  Observação Sentimento de 

reflexão 

Processo 

Processual Prova  Consolidação Ansiedade Aprendizagem  

Aplicação Poder Mediação Verificação Critérios  

Exame Autoritarismo Análise Exame Nota 

 

 

Analisando-se as evocações de cada sujeito, podemos traçar um quadro 

interpretativo considerando a relação que se estabelece entre o termo indutor e os itens 

evocados (campo associativo).  

 

Quadro 01 – Campo associativo gerado a partir da análise das respostas à técnica de 

associação livre de palavras. 

 

GRUPO 1 – 

(professores 

modalidade de 

ensino 

presencial) 

TERMOS 

EVOCADOS 
HIPÓTESE INTERPRETATIVA 

P1 Feedback,  

conhecimento,  

prova,  

medição. 

Avaliar para P1 consiste na aplicação de provas (testes) 

para medir o conhecimento do aluno, sendo necessário, 

posteriormente, dar-lhe um feedback. Vemos, contudo, que 

a ordem de relevância dos termos propostos traz o 

feedback em primeiro lugar, o que nos permite inferir que 

a concepção de P1 de que fornecer esse retorno ao aluno 

seria a principal função da avaliação. 

 

P2 Processo,  

construção do 

conhecimento,  

conjunto,  

qualitativa. 

A ênfase dada por P2 recai sobre o aspecto processual da 

avaliação. Com o segundo termo evocado, o docente 

aponta para o papel da avaliação na construção do 

conhecimento, para, em seguida, destacar o caráter 

qualitativo ou formativo da avaliação. 

 

P3 Aprendizagem,  

medição,  

dificuldade, 

falha. 

A associação entre os termos apresentados por P3 remete-

nos a uma visão tradicional de avaliação, em que essa pode 

ser vista apenas como “medição da aprendizagem”. 

Contudo, mesmo fazendo referência a uma visão de 

mensuração da avaliação, o docente adota uma postura 

crítica ao qualificá-la de difícil e falha. 

 

P4 Aprendizagem, estudo,  

andamento de um 

processo,  

Os termos “aprendizagem” e “estudo” apontam para uma 

compreensão da avaliação como estando a serviço da 

aprendizagem do aluno. Tal aspecto faz referência a uma 
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fase necessária. compreensão da avaliação como parte do processo de 

ensino e aprendizagem. “Andamento de um processo” e 

“fase necessária”, por sua vez, remete-nos à ideia de que o 

processo avaliativo deve constar de diferentes etapas e 

também aponta para um aspecto de obrigatoriedade no 

processo. 

 

P5 Processo contínuo, 

atividade formativa, 

planejamento,  

ensino-aprendizagem. 

Os termos elencados por P5 conotam a ideia de 

processualidade e salientam o aspecto qualitativo da 

atividade avaliativa. “Planejamento” e “ensino-

aprendizagem” permitem-nos inferir que P3 considera a 

avaliação como parte integrante desses processos, fazendo 

sobressair a ideia de que faz-se necessário planejar 

previamente as ações avaliativas. 

 

GRUPO 2 – 

(tutores 

modalidade de 

ensino 

semipresencial) 

  

T1 Avaliar,  

processual,  

aplicação, 

exame. 

Com os termos “avaliar” e “processual”, podemos inferir 

que T1 considera a avaliação como uma ação implicada no 

ato mesmo de avaliar por meio de exames. Quanto ao 

modo de execução, enfatiza a idéia de que esta se 

desenvolve de forma processual, isto é, em diferentes 

etapas. 

 

T2 Formação,  

prova,  

poder,  

autoritarismo. 

T2 associa diferentes dimensões a sua noção de avaliação. 

Destaca inicialmente a ideia de “formação”, o que nos 

remete à problemática da composição do currículo dos 

cursos de formação de professores e à relevância de tomar 

a avaliação da aprendizagm como objeto de estudo durante 

o período de formação do docente. Permanece, no entanto, 

a relação entre o ato de avaliar e a aplicação de provas. 

Outro enfoque é o de remeter a avaliação à noção de 

poder, o que consequentemente, implica relações 

assimétricas, isto é, de autoritarismo entre os sujeitos 

professores e alunos. 

 

T3 Observação, 

consolidação,  

medição, 

análise. 

Ao elencar o termo “observação”, T3 remete-nos à ideia de 

uma avaliação diagnóstica, o que apontaria para a 

necessidade de “observar o aluno”; já com o termo 

“consolidação”, podemos pensar no exercício de uma 

sistemática de avaliação mais voltada para a 

aprendizagem, possibilitando-nos inferir que a função da 

avaliação seja verificar se houve aprendizagem, ou ainda, 

dentro de um enfoque tradicionalista se os alunos são 

capazes de responder da forma como se espera ao 

instrumento de avaliação proposto. Podemos fazer tal 

inferência, tendo em vista os dois últimos termos evocados 

“medição e análise” que nos remetem a tais inferências. 

 

T4 Sentimento de reflexão,  

ansiedade,  

verificação,  

exame. 

T4 associa a avaliação com questões subjetivas aos 

sujeitos. Os termos “sentimento de reflexão” e “ansiedade” 

demonstram a preocupação do tutor pela maneira como a 

situação de avaliação pode afetar alunos e professores, 

especialmente os primeiros, já que esses sofrem mais 

comumente o processo avaliativo. “Verificação” e 

“exame” reportam à concepção tradicional, que podemos 

chamar de “senso comum” que define a avaliação como 
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processo de verificação do conhecimento do aluno por 

meio de exames.  

 

T5 Processo,  

aprendizagem,  

critérios,  

nota. 

T5 elenca termos bastante tradicionais ao ambiente 

escolar, os quais denotam uma concepção de avaliação 

desenvolvida em diferentes etapas, com vistas a avaliar a 

aprendizagem do aluno por meio de certos critérios. O 

resultado do processo de avaliação deve ser traduzido em 

uma nota.  Os termos evocados remetem a uma concepção 

de avaliação como mensuração do conhecimento, mais 

tradicionalmente voltada para a classificação do aluno e 

para sua promoção. Vale destacar que a nota consiste no 

aspecto mais comum de representação dos resultados 

encontrados pelo professor ao avaliar o aluno. Ao lado 

desta, também é comum o uso de conceitos como 

satisfatório ou insatisfatório, ou ainda, adjetivos como 

excelente, ótimo, bom, regular e insuficiente, embora a 

notação numérica seja a mais comum e talvez por essa 

razão tenha sido a evocada pelo tutor. 

 

 

 

Conforme vemos das hipóteses interpretativas, que propusemos a partir da 

associação semântica dos termos evocados, sobressai-se uma visão do conceito de 

avaliação entendido como parte necessária do processo de ensino e aprendizagem, mas, 

também, como verificação da aprendizagem do aluno. Procuramos nos ater aos sentidos 

socialmente construídos no âmbito da esfera educacional em relação ao léxico evocado. 

Mais adiante, poderemos confrontar nossa leitura inicial com as justificativas dadas 

pelos próprios sujeitos, os quais formularam uma explicação para cada termo 

expressado. Nessa etapa do processo de geração dos dados, devolvemos o teste 

previamente respondido pelos sujeitos e pedimos que eles comentassem cada termo 

evocado. Interessou-nos saber qual a relação que os sujeitos construíam entre os termos 

elencados e se os entediam como forma de caracterizar o ato de avaliar. 

Procuramos, de igual modo, identificar os termos comuns e a frequência com 

que foram citados, uma vez que sendo as representações sociais, uma forma de 

conhecimentos elaborada socialmente, elas também se definem pela existência de um 

vocabulário comum, conforme postula Harré (2001). 

A pré-análise das evocações permitiu-nos observar a similaridade semântica 

entre os itens lexicais citados. Tal aproximação possibilitou-nos construir um quadro 

apresentando o somatório das evocações feitas entre os dois grupos 
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Quadro 02 - Grupos 01 e 02 – frequência dos termos evocados ordenados por 

aproximação semântica 

 
 

TERMOS EVOCADOS – Ordenados por aproximação semântica No. de 

evocações 

% 

Processo (05); construção do conhecimento (02); aprendizagem (03); ensino-

aprendizagem; processo contínuo; processual, conjunto, fase necessária; 

atividade formativa; formação, estudo; observação; planejamento; feedback; 

qualitativa. 

22 55% 

Medição (03), prova (02); exame (02); aplicação; avaliar, consolidação; 

verificação; análise;   

12 30% 

Dificuldade, ansiedade, sentimento de reflexão, falha, autoritarismo, poder. 06 15% 

No. de termos evocados  40 100% 

 

 

Conforme Bardin (2010), esta primeira análise, organizada por aproximação 

semântica, permite-nos representar a informação de maneira condensada. Além disso, a 

frequência de evocações dos termos nos possibilita propor um quadro síntese de 

categorias que podem desvelar a RS analisada. Aqui, é importante lembrar que, segundo 

Bardin (2010, p.57), “um sistema de categorias é válido se puder ser aplicado com 

precisão ao conjunto da informação e se for produtivo no plano das inferências”. Dessa 

forma, analisando-se as aproximações semânticas no conjunto de informações coletados 

e os itens com maior frequência de evocações, propomos que essas informações se 

organizam em torno dos seguintes pólos (ou categorias). 

 

Quadro 03 - Relação das categorias para análise de conteúdo e o léxico evocado por 

meio da técnica de associação livre de palavras. 

 
 

CATEGORIAS LÉXICO RELACIONADO 

Avaliação como processo e atividade formativa. Processo (05); construção do conhecimento (02); 

aprendizagem (03); ensino-aprendizagem; 

mediação, processo contínuo; processual, 

conjunto, fase necessária; atividade formativa; 

formação, estudo; observação; planejamento; 

feedback; qualitativa. 

 

Avaliação como aplicação de instrumentos para 

“medição” do saber do aluno. 

 

Medição (02), prova (02); exame (02); aplicação; 

avaliar, consolidação; verificação; análise.  

Avaliação como forma de subjetividade Dificuldade, ansiedade, sentimento de reflexão, 

falha, autoritarismo, poder. 
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As categorias propostas são, pois, resultantes da associação estabelecida a partir 

dos itens lexicais evocados. Observaremos na análise das justificativas dos sujeitos 

concernentes aos termos evocados se há correspondência entre as inferências que 

empreendemos a partir do campo associativo gerado pelos itens lexicais e as respostas 

dadas pelos próprios sujeitos. 

O quadro síntese (Quadro 02) apresentado nos permite postular, como sendo os 

elementos que, devido ao maior número de evocações, podem ser considerados 

constitutivos do núcleo figurativo, isto é, da estrutura imagética da representação 

construída pelos sujeitos, os seguintes itens lexicais: 1º. Processo (que propomos por 

aproximação semântica entre os itens relacionados no quadro 06, os quais juntos somam 

22 evocações), 2º. Instrumento (12 evocações). Os itens destacados carregam 

respectivamente a ideia de processualidade e instrumentalidade.  

O primeiro, propomos por associação semântica a partir dos itens: Processo 

(05); construção do conhecimento (02); aprendizagem (03); ensino-aprendizagem; 

processo contínuo; processual; conjunto; fase necessária; atividade formativa; 

formação, estudo; observação; planejamento; feedback; qualitativa. O segundo, por 

sua vez, a partir dos itens: Medição (03), prova (02); exame (02); aplicação; avaliar, 

consolidação; verificação; análise. Nossa opção por condensar os itens lexicais 

apontados deve-se a nossa consideração de que estes permitem desvelar o núcleo 

figurativo, em outras palavras, a principal ideia ou imagem que os sujeitos constroem 

acerca do tema (MOSCOVICI, 2009, p.72).  

Consideramos, igualmente, que tais itens lexicais dão mostras de dois aspectos 

que ganham centralidade na fala dos sujeitos, quando esses são solicitados a caracterizar 

a avaliação enquanto objeto de representação: 

 

1º Considera-se a avaliação como sendo parte inerente ao processo de ensino e 

aprendizagem e, dessa forma, deverá ser planejada com vistas a facilitar o êxito 

desses processos. Além disso, o processo avaliativo deve ter um caráter 

processual, ou seja, que se realiza em diferentes etapas e para o qual concorrem 

diferentes fatores.  

 

2º A avaliação é também entendida como aplicação de instrumentos, tanto de 

“medição” da aprendizagem do aluno, como um índice que deve servir para 

fornecer dados que possam orientar a ação docente. Vale destacar que entender 
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a avaliação como mera aplicação de instrumento de verificação significa pensá-

la, não como um processo, mas como sendo o próprio instrumento, nesse 

sentido, aplicar uma avaliação pode ser entendido como aplicar uma prova. 

 

Vejamos, adiante, a análise que realizamos das justificativas dos docentes em 

relação aos itens lexicais evocados. Optamos por fazer um contraste em busca de 

similaridades e/ou diferenças entre as justificativas fornecidas pelos sujeitos. Por essa 

razão, expomos em bloco as respostas obtidas e, em seguida, as analisamos 

conjuntamente. Lembramos que tais justificativas constituíram a terceira fase da técnica 

de associação livre de palavras. 

Vale aqui recapitularmos o procedimento adotado: 1. em um primeiro momento, 

os participantes preencheram o teste com as quatro palavras que foram evocadas pelo 

termo indutor avaliação; 2. em um segundo momento, ordenaram os termos por ordem 

de relevância e 3. por fim, justificaram oralmente os termos lexicais apontados. Essa 

etapa mostrou-se importante para consolidar nossa inferência acerca da RS que os 

sujeitos possuem sobre o tema. Com esse procedimento, os sujeitos puderam refletir 

sobre a noção construída, tendo espaço para reafirmá-la, alterá-la ou mesmo 

desconstruí-la. Passemos ao texto transcrito das justificativas apresentadas pelos 

docentes e às nossas hipóteses inferenciais propostas. 

 

P1. Bem... eu escrevi quatro palavras que me vieram a cabeça... foi difícil 

colocar, mas eu vou tentar explicar. Feedback... eu coloquei a palavra 

feedback porque eu acredito que a avaliação é esse retorno para o 

professor do que está acontecendo com o aluno. Conhecimento... porque a 

avaliação tem a ver com a questão do conhecimento...de que forma esse 

conhecimento está sendo construído. Eu acho que você pode não medir 

totalmente esse conhecimento... é complicado...mas você tem de certa forma 

como compreender de que forma o aluno está construindo esse 

conhecimento. Dependendo do instrumento, claro né?... que vai ser 

utilizado. Prova... porque na maioria das vezes a gente acaba recaindo pra 

esse instrumento... a prova escrita como um instrumento de avaliação... e 

medição, porque no final das contas as instituições em que nós 

trabalhamos...eu acho que todas as brasileiras, elas pedem que nós 

tenhamos... que a gente numerifique... que a gente quantifique... que a gente 

estabeleça um número matemático que seja equivalente... que traduza o 

conhecimento do aluno ou o nível de conhecimento do aluno. Por mais que 

você tente utilizar vários instrumentos de avaliação, no final... por isso que 

eu coloquei em último lugar... no final a gente tem que fazer uma medição 

do aluno...é inevitável...a gente tem que numerificar, tem que traduzir em 

número matemático o que a gente compreende que é o nível do aluno. 
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P2. Na verdade... as duas primeiras palavras foram mais fáceis... que seria 

processo e construção... eu vejo a avaliação como processo, como parte de 

um processo e como construção de um conhecimento... porque no momento 

em que eu avalio, eu dou um retorno para o meu aluno. Não adianta eu 

ficar com o que eu pensei, com o que eu observei do texto do aluno ou da 

comunicação oral do aluno e eu ficar pra mim. Eu tenho que dar um 

retorno, tenho que mostrar pra ele o que ainda precisa ser melhorado. 

Então... assim... a avaliação é esse processo...é esse receber do aluno uma 

produção e devolver para o aluno as minhas observações e refletir com 

ele... por que não?... perceber qual a melhor maneira ou qual a estratégia 

que ele pode desenvolver pra melhorar o que  precisa. Então como 

processo, como construção desse conhecimento... né?... por que se eu dou 

um retorno... se ele reflete... ele tem a possibilidade de desenvolver esse 

aprendizado, então vai ser a construção desse conhecimento também. Como 

um conjunto, porque faz parte das etapas da aquisição, do aprendizado, e 

qualitativa... porque eu vejo a avaliação não como um número, mas como 

um instrumento como uma das etapas pra que eu desenvolva a qualidade do 

ensino-aprendizagem.   

 

P3. Eu escrevi aprendizagem porque eu acredito que o processo de ensino e 

aprendizagem e a avaliação é algo junto... eu tenho que medir como é que 

está se dando a avaliação desse aluno... eu empreguei o verbo medir... é 

necessário quantificar... e aí que acho interessante ver aqui aprendizagem e 

medição...eu me lembrei de nós trazermos também o método da 

triangulação aqui pras nossas práticas de avaliação, porque se você usa 

instrumentos vários para uma análise  qualitativa e quantitativa... no 

momento que eu uso uma triangulação, eu posso ter uma visão mais 

panorâmica desse aluno. Dificuldade porque há uma dificuldade pra mim 

como professora e dificuldade para o aluno não no que diz respeito ao 

conteúdo, mas será que o aluno quando vê aquela nota, ele tem consciência 

do que ele precisa melhorar?... Eu acho que não... então isso é uma 

dificuldade pra mim e para o aluno. E coloquei falha também, porque eu 

acho que o instrumento é falho... as avaliações que eu emprego, por 

exemplo, ela não contempla realmente o que é aquele aluno... o que ele 

precisaria melhorar... dar mais ênfase... eu acho falha ainda a forma como 

a gente trabalha com a avaliação na universidade. 

 

P4. Eu coloquei em ordem... aprendizagem e estudo estão bem 

relacionados...mas eu coloquei primeiro aprendizagem porque não deixa de 

ser um processo que é necessário...essa avaliação pode ser processual... 

então eu coloquei aprendizagem, andamento de um processo, ou seja, algo 

que não tem um momento fixo... e uma fase necessária tanto para o 

professor quanto para o aluno. Para o professor... até porque a instituição 

exige isso, a gente tem que fazer formalmente... e para o aluno também. 

Agora, uma coisa interessante é que a avaliação sendo uma fase 

necessária... que o professor ao fazer a avaliação... que haja esse retorno 

para o aluno... por que muitas vezes há uma nota, mas não se discute com o 

aluno o que poderia ser melhorado... quais foram os problemas... porque, 

às vezes, o aluno está crente que está tudo muito bem, mas de repente ele se 

assusta com a nota... então... assim... pra que o professor também possa 
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esclarecer... se é pra dar uma nota, porque está sendo dada aquela nota, 

aquela avaliação. 

 

P5. Quando eu penso a avaliação, a primeira coisa que me vem à mente é 

um processo contínuo... eu acho que a avaliação não é aquela coisa que 

você chega... trabalha com o aluno e emprega aquela prova escrita... e tem 

aquele produto final... não é isso... você trabalha a avaliação no dia a dia... 

eu sempre digo para os alunos, quando eu trabalho língua e vou dar a nota 

de uma prova oral... digo o que ele demonstrou no dia da prova oral.. é 

uma formalidade... um instrumento a mais... mas eu vejo o desenvolvimento 

dele em sala de aula... é um processo contínuo... até porque tem toda essa 

questão psicológica, o lado emocional no dia da prova oral, aquela 

tensão... e ele acaba não desenvolvendo o que ele sabe. Atividade formativa 

porque é isso... forma parte de um processo e quando eu citei aqui 

planejamento é porque avaliação, pra mim, você tem que planejar... 

explicar para os alunos quais são os critérios... tem que pensar muito bem 

como é que vai avaliar... não é chegar e pedir para o aluno escrever uma 

produção textual e aí vai lá e dá uma nota e fica por isso... qual o retorno 

disso? E ensino e aprendizagem porque é uma etapa do processo de ensino 

de aprendizagem... não é o final do processo, mas é uma etapa. 

 

Analisando-se as justificativas fornecidas, podemos destacar alguns 

posicionamentos que são comuns no discurso do grupo de professores. Destacamos, 

inicialmente, a concepção de que avaliar consiste em medir o conhecimento do aluno, 

atribuindo-lhe uma nota. Tal declaração é recorrente na fala dos entrevistados, à 

exceção de P2. Vale notar que não se tratou aqui de resposta dada a uma pergunta 

específica, mas sim da seleção espontânea dos termos evocados durante a aplicação da 

técnica de associação livre de palavras. No entanto, chama-nos a atenção o fato de que 

os sujeitos também assinalam que tal modo de avaliar, que se concretiza por meio da 

emissão de uma nota, ou seja, de um valor numérico, é feito por exigência da Instituição 

de Ensino e, com isso, aludem à existência de normatizações que se sobrepõem à 

atividade docente, por terem um caráter de regulação dessa atividade. 

Tais normatizações, geralmente, chegam aos docentes em forma de resoluções, 

regimentos e/ou regulamentações e adquirem um caráter que pode ser definido como 

não simplesmente norteador, mas, antes, como delimitador e redutor da atuação do 

professor, uma vez que os instrumentos a serem aplicados são, nos casos normatizados, 

decididos à priori e, quase sempre, sem consulta aos docentes e alunos. Em tais 

situações, algumas questões, como as que expomos a seguir, fundamentais para uma 

avaliação que seja realmente formativa e que esteja a serviço da aprendizagem são 

negligenciadas. Instrumentos de avaliação pré-determinados geralmente não preveem, 
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por exemplo, a heterogeneidade do grupo de alunos como também não abrem espaço ao 

professor para a aplicação de outras formas de avaliação que este considere mais 

eficiente, tendo em vista a particularidade do seu grupo de alunos.  

A avaliação aparece como um item do processo de ensino e aprendizagem 

sempre presente entre as normatizações institucionais. A título de exemplificação, para 

nossa pesquisa consultamos a LDB (1996), o Regimento Geral da UFC (atualizado em 

Junho de 2011), o Decreto no. 5.622 (de 10 de dezembro de 2005) do MEC, e ainda as 

orientações encontradas nos PCN (2000) e nas OCEM (2006). Tal recorrência da 

menção dada à avaliação chama-nos a atenção para a importância dada as práticas 

avaliativas e sua função, fazendo sobressair as relações que se estabelecem entre os 

sujeitos na esfera educacional.  

Outro posicionamento do grupo de professores, igualmente relevante, é a noção 

de que a avaliação caracteriza-se por se desenvolver em diferentes etapas, devendo, 

ainda, ser vista como parte inerente do processo de ensino e aprendizagem. Todos os 

sujeitos, à exceção de P1, enfatizaram, durante suas justificativas, tal concepção para a 

noção de avaliação. Já P3, mesmo não tendo escrito o termo processo ao fazer o teste, 

ressalta que avaliação, ensino e aprendizagem são processos interligados. Nas palavras 

de P3 “Eu escrevi aprendizagem porque eu acredito que o processo de ensino e 

aprendizagem e avaliação é algo junto...”.  

P4, por sua vez, deixa claro que avaliar não tem um momento fixo, deve ser uma 

prática constante. Vemos, no entanto, que embora P4 e os demais professores 

destaquem a ideia de processo e a necessidade de que a avaliação seja uma prática 

constante, tal ação é vista como totalmente a cargo do professor, nada é dito sobre que 

papel caberia ao aluno ou à própria instituição desempenhar.  

Por fim, P5 também manifesta a ideia de processualidade e de diferentes etapas 

ao expressar que essa é de fato a primeira coisa que lhe vem à mente, “Quando eu penso 

a avaliação, a primeira coisa que me vem à mente é um processo contínuo... eu acho 

que a avaliação não é aquela coisa que você chega... trabalha com o aluno e emprega 

aquela prova escrita... e tem aquele produto final... não é isso... você trabalha a 

avaliação no dia a dia...”.  

Vemos nas falas dos docentes que estes compartilham de determinadas ideias 

sobre que práticas avaliativas empregar: utilizam mais de um tipo de instrumento 

(provas escritas, seminários, portfólios), recorrem a diferentes momentos durante a 

disciplina para aplicação de instrumentos de avaliação, creditam a observação 
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individual como um recurso importante de avaliação e dedicam tempo para dar feedback 

dos resultados obtidos por meio dos exames aos alunos. 

Quanto ao termo evocado, feedback, consideramos relevante salientar a 

preocupação que os sujeitos demonstram com a necessidade de que seja dado ao aluno 

um retorno daquilo que o professor observa do desempenho alcançado. Nas palavras de 

P4 “porque, às vezes, o aluno está crente que está tudo muito bem, mas de repente ele 

se assusta com a nota... então... assim... pra que o professor também possa esclarecer... 

se é pra dar uma nota, porque está sendo dada aquela nota, aquela avaliação.” Tal 

compreensão nos permite inferir que esta parece ser uma das maiores preocupações dos 

sujeitos: avaliar requer que se dê feedback ao avaliado.  

Examinando esse papel dado ao processo de avaliação, notamos que os docentes 

partilham a crença de que é por meio desse retorno que a avaliação feita, independente 

do instrumento utilizado, poderá adquirir utilidade para o aluno, e, dessa forma, estará a 

serviço da aprendizagem. Vale ressaltar que embora os sujeitos enfatizem a dinâmica de 

uma avaliação processual e a importância do feedback  para  a aprendizagem do aluno, 

todavia não se questiona o fato de que ainda se limita a apenas verificar a aprendizagem, 

entendendo-a como algo observável e passível de ser plenamente mensurada.  

O feedback é visto na fala dos docentes como forma de interação e mediação 

entre professor e aluno. Consideramos que é nesse espaço que o professor pode 

contribuir para facilitar a aprendizagem do aluno, indicando-lhe pontos falhos, 

deficiências e estratégias de superação. É o que podemos depreender também nas 

palavras de P2:  

 

Não adianta eu ficar com o que eu pensei, com o que eu observei do texto do 

aluno ou da comunicação oral do aluno e eu ficar pra mim. Eu tenho que dar 

um retorno, tenho que mostrar pra ele o que ainda precisa ser melhorado. 

Então... assim... a avaliação é esse processo...é esse receber do aluno uma 

produção e devolver para o aluno as minhas observações e refletir com ele... 

por que não?... perceber qual a melhor maneira ou qual a estratégia que ele 

pode desenvolver pra melhorar o que  precisa.” 

 

A respeito desse “retorno” dado ao aluno, salientamos que Hoffman (2005) 

assinala que ao mediar a construção de sentido pelo educando, o educador assume um 

papel essencial no desencadeamento de processos cognitivos. Conforme a autora “o 

aluno precisa ser mobilizado pelo professor à tomada de consciência sobre a qualidade 

de suas respostas e estratégias de aprendizagem” (HOFFMAN, 2005, p. 113). 
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A preocupação dos docentes em dar um feedback ao aluno além de demonstrar o 

interesse pela  aprendizagem deste, também revela a preocupação em que o aluno tenha 

um bom desempenho ao lidar com os instrumentos de avaliação, evitando assim a 

reprovação no final do curso. Vale ressaltar que a reprovação, muitas vezes, é tida como 

sinônimo de fracasso escolar. Conforme observa Perrenoud (2000), normalmente, 

define-se esse “fracasso” como sendo resultante das dificuldades de aprendizagem do 

aluno e como a expressão de uma “falta objetiva” de conhecimentos e de competências. 

Tal visão, no entanto, desconsidera o fato de que o aluno recebe o título 

“reprovado” por não ter correspondido a uma meta previamente traçada pela escola, o 

que, na verdade, não diz nada do conhecimento que o aluno possui, daquilo que 

efetivamente construiu em seu processo de aprendizagem, apenas salienta a falta, o fato 

de não haver chegado lá. Conforme, já discutimos anteriormente, o ato de avaliar 

quando cumpre apenas uma função classificatória, não auxilia o processo formativo e a 

construção do conhecimento do educando.  

Por fim, vale destacar, das justificativas formuladas pelo grupo de professores 

que atuam na modalidade presencial, um aspecto que, embora apareça somente na fala 

de P5, chamou-nos a atenção pela importância de que se reveste. Trata-se da noção de 

planejamento. P5 coloca a questão da seguinte forma:  

 

Atividade formativa porque é isso... forma parte de um processo e quando eu 

citei aqui planejamento é porque avaliação, pra mim, você tem que planejar... 

explicar para os alunos quais são os critérios... tem que pensar muito bem 

como é que vai avaliar... não é chegar e pedir para o aluno escrever uma 

produção textual e aí vai lá e dá uma nota e fica por isso... qual o retorno 

disso? 

 

P5 coloca de forma bastante explícita o que entende por planejar uma avaliação. 

Trata-se de se ter em mente o que se vai fazer e como fazer. Além disso, é primordial, 

conforme esse professor, dar conhecimento aos alunos de toda a dinâmica que envolve o 

processo avaliativo a que este deverá submeter-se. 

Passemos à análise das justificativas fornecidas pelo grupo de professores 

tutores para os itens lexicais indicados durante a aplicação da técnica de associação livre 

de palavras. 

 

T1. Primeiro... avaliação como ato de avaliar... como ação mesmo... não é? 

Pensando a avaliação no sentido de algo concreto, que se realiza, que se 

executa como uma ação, de modo contínuo... por isso, processual... algo 
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que se propaga de modo concreto, como uma ação. A aplicação estaria 

relacionada a tudo isso, porque quando eu penso a avaliação, eu penso em 

instrumentos que estariam sendo aplicados de forma processual na ação de 

avaliar... e quando eu penso em um desses instrumentos de aplicação que 

me vem à cabeça inicialmente seria o exame... indiretamente a prova... no 

sentido que a gente entende... eu acho que é essa a relação. 

 

T2. Eu penso em prova, porque no contexto escolar quando você pensa em 

avaliar associa-se diretamente à prova... esse instrumento avaliativo... que 

não é a avaliação em si... e se você chega pros professores... numa sala de 

professores e vai comentar sobre avaliação... a primeira coisa que eles 

falam é a prova, ou então outro instrumento que vá ter uma medição...ah! 

vamos fazer uma prova oral...vamo fazer um teste..ah!... sempre nesse 

sentido. Autoritarismo... eu coloquei aqui porque assim que eu associei 

teste... eu lembrei do texto do Cipriano Luckesi... que sempre fala que a 

prova é algo autoritário, às vezes injusta... é um instrumento que o 

professor utiliza como poder em sala de aula... então eu já coloquei 

associado autoritarismo e poder. Até depois eu fiquei assim... nossa... eu fiz 

tudo associado como se fosse a primeira... prova... mas foi assim né?... as 

que vieram primeiro a minha mente. E formação... porque eu acho assim... 

é necessário uma formação continuada de professores para entender essa 

avaliação... como avaliar?... por que avaliar?... como é que eu posso fazer 

essa avaliação ter sentido?... Né? Dentro da sala de aula... Não é uma 

prova por uma prova, não é um fim em si mesmo... né?... como o pessoal 

costuma dizer... então quando eu fui ordenar, eu pensei primeiramente 

nessa formação que esse professor precisa para poder justamente adequar 

melhor essa prática avaliativa em sala de aula. Eu elenquei formação, 

prova, poder e autoritarismo... porque uma prova acaba não deixando de 

ter um certo autoritarismo... um certo poder. 

 

T3. Eu coloquei por ordem de relevância observação, consolidação, 

mediação e análise. Observação porque... antes mesmo quando você 

entregou aquela prova física, o aluno tá fazendo, eu acho que você começa 

a avaliar já desde o primeiro dia de aula.. então você já tá observando... no 

segundo dia de aula você já começa com um diagnóstico... você tá 

observando, você já tá avaliando... é por isso que faz parte da avaliação... a 

observação. A consolidação... acredito que seja nas primeiras aulas, nas 

segundas e terceiras aulas, etc... que você depois de expor os 

conhecimentos... você faz exercícios, dá aquele tempo pra dar o devido 

feedback... então você tá sempre consolidando, você tá mediando... daí vem 

a palavra mediação,  posteriormente... aí você terá instrumentos pra fazer 

uma melhor análise e aí sim, a prova, o instrumento físico. Porque o que 

não adianta é você fazer prova de maneira irresponsável, e jogar... faça... 

se vire... eu acho que a prova, ela tem que... não é porque você vai fazer 

uma avaliação, uma prova física, é... que menospreza a capacidade dos 

alunos, vai baixar o nível, mas você vai fazer uma que esteja mais próximo 

da maneira como eles se mostraram... então aí, sim, você vai ter a plenitude 

da avaliação... eu acredito que seja... como dizem alguns... espremer a 

laranja...  extrair  o suco... né? Tirar a essência... o que eu acho que é 
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essencial aqui... é a aprendizagem... aí sim, a avaliação não será pressão, 

ela não será nem pressão, nem opressão... ela será mediação. 

 

T4. Eu imaginei as palavras exame, verificação... imaginei um sentimento 

de reflexão... eu fico refletindo sobre todos esses pontos né? Que é um 

exame, uma verificação, e o sentimento que pesa na gente... sentimento de 

apreensão... de ansiedade... primeiro, vem a reflexão...eu mesma fico 

refletindo.. ah! Vai ser um exame.. eu vou ser avaliada... vão verificar o quê 

que eu conheço, o quê que eu sei e o que eu não sei... será que eu falei tanta 

besteira? Depois, vem a ansiedade...  a verificação, e, , por fim, o exame... 

que eu coloquei nessa ordem... geralmente, eu me sinto dessa forma. 

 

T5. Eu coloquei primeiro processo... porque para que possamos avaliar o 

aluno, o processo é muito importante... eu não posso dar uma  nota... 

atribuir uma nota ao aluno, devido a uma única atividade, a um único 

momento... a uma única situação... então... o processo, essa continuidade 

da verificação do aluno, do conhecimento do aluno por meio de um 

processo é muito importante... cada etapa né? Que eu possa atribuir 

características positivas ou negativas durante todo o processo do aluno... 

então isso é muito importante, eu colocaria em primeiro lugar. Em segundo 

lugar, a aprendizagem... porque através desse processo, eu vou verificar a 

aprendizagem do meu aluno. Será que durante esse semestre que eu tô 

trabalhando com ele, essa aprendizagem, ela está se verificando? Será que 

o aluno está realmente assimilando o conteúdo? Então isso se dá aos 

poucos, né? Então todos os dias eu posso... através de uma pergunta... 

através da frequência do aluno... através da resolução das atividades, eu 

vou poder verificar essa aprendizagem de uma maneira individual. 

Terceiro, eu coloquei os critérios... porque durante esse processo vou 

atribuir esses critérios para o aluno... critérios da avaliação, por exemplo, 

eu vou atribuir de 0 a 10... quanto eu vou atribuir com relação à 

freqüência... quanto eu vou atribuir com relação a uma atividade ... a um 

seminário... então, todos esses critérios devem estar desde o início... eu até 

fiquei um pouco na dúvida se eu colocava os critérios antes. Porque na 

realidade, os critérios são um ponto de partida... são muito importante... 

porque às vezes, o aluno se dedica mais a algo, por exemplo, na língua 

estrangeira... às vezes, o aluno se dedica muito a questão da escrita, então 

passa a estudar bastante regra, mas deixa de lado algum ponto importante 

da teoria do campo de estudo... mas se você expor os critérios e trabalhar  e 

disser para o aluno, desde o início, que a nota vai ser atribuída com 

relação ao conhecimento do aluno, a oralidade... se explicarmos desde o 

início, isso vai ser muito importante para a aprendizagem dele. E, por fim, a 

nota... pra mim é o que tá no final mesmo, porque a nota é algo 

burocrático... assim... mas que pra o aluno é algo muito importante, porque 

às vezes se não houver uma nota, o aluno pode achar que não houve uma 

avaliação. Muitos alunos pensam que a avaliação é só a nota... então a 

avaliação tem que existir. Tem que existir essa nota, porque, às vezes, 

também tem o conceito... bom, eficaz ou insuficiente... mas eu acho que a 

nota ainda é melhor que um conceito... então a nota vem por último... 
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porque ela também é importante... é importante pro aluno, para o 

professor... pra essa questão burocrática. 

 

Das justificativas apresentadas pelo grupo de professores tutores, destacamos 

inicialmente na fala de T1, T3 e T5 o posicionamento de que a avaliação é algo 

processual, devendo pautar-se por diferentes etapas. Essa mesma ideia de 

processualidade, veiculada pelos itens lexicais relacionados (processo, processual, 

modo contínuo, observação), foi também encontrada nas justificativas dadas pelos 

docentes que atuam no sistema presencial, o que nos mostra tratar-se de um senso 

comum para a maioria dos sujeitos. 

Outro posicionamento, presente na fala de todos os professores do segundo 

grupo, é o de que provas e exames são instrumentos usados para verificar a 

aprendizagem dos alunos, devendo dar como resultado uma nota. Parece-nos 

interessante observar que T5 destaca a nota como algo burocrático, no entanto, chama a 

atenção para o fato de que ela se faz necessária, tendo em vista sua utilidade para 

professores e alunos. Inferimos que essa aparente contradição na fala de T5 deve-se ao 

fato de que este concorda com a ideia de que é possível quantificar ou “numerificar” a 

aprendizagem e o progresso do aluno. De modo similar ao que observamos no discurso 

dos professores que atuam na modalidade presencial, a compreensão de que avaliar é 

verificar, em outras palavras, medir o conhecimento do aluno, sobressai-se também 

nos discursos dos professores tutores. 

Conforme já discutimos anteriormente, o uso de provas para aferir a 

aprendizagem é uma prática corrente em contexto escolar, sendo a nota, muitas vezes, o 

resultado final do processo avaliativo. A esse respeito, vale lembrar que, conforme 

Luckesi (2010, p.92), o ato de verificar encerra-se com a obtenção do dado ou da 

informação que se está buscando. Em si mesma, a verificação não implica que o sujeito 

retire dela consequências novas e significativas. T5 defende, ainda, que haja variação 

nos critérios adotados para a constituição da nota, nesse sentido, salienta que é 

fundamental que os alunos sejam informados sobre os aspectos que conformam os 

critérios pré-estabelecidos. Esse ponto nos parece relevante, uma vez que para o aluno 

saber o que o espera, de que forma e por quais meios está sendo examinado, em tese, 

traz mais segurança e tranquilidade para ele que sabe que seu progresso será verificado 

de forma equilibrada e, ainda, que eventuais pontos fracos podem ser compensados por 

outros melhor desempenhados. 
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Usualmente, após aplicar um instrumento de verificação, como, por exemplo, 

um teste, o professor atribui uma nota ao desempenho demonstrado pelo aluno. A 

problemática reside na interpretação que se faz da nota dada, fazendo sobressair 

variados questionamentos, como os que citamos a seguir: o que a nota significa para 

alunos e professores? O que ela significa para a instituição de ensino? Em que medida 

essa nota, conferida pelo professor, pode ser tomada como um dado fiável a respeito dos 

conhecimentos do aluno? O que significa tê-la como um registro permanente em um 

currículo? Essas e outras questões desvelam o alcance e relevância do tema para os 

sujeitos envolvidos com o contexto educacional. 

Com relação à diferença que se pode estabelecer entre o que seja verificar e 

avaliar, vale lembrar o disposto por Luckesi (2010, p.93), 

 

A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a 

obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer ante ou 

com ele. A verificação é uma ação que “congela” o objeto; a avaliação, por 

sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação. (Grifos do autor) 

 

Avaliar na concepção do autor é ir além da mera verificação, implica tomar o 

resultado encontrado como fonte de informação, com vistas à regulação do processo de 

aprendizagem. No tocante à avaliação, o mesmo autor assevera que, 

 

O ato de avaliar implica coleta, análise e síntese dos dados que configuram o 

objeto da avaliação, acrescido de uma atribuição de valor ou qualidade, que 

se processa a partir da comparação da configuração do objeto avaliado com 

um determinado padrão de qualidade previamente estabelecido para aquele 

tipo de objeto. O valor ou qualidade atribuído ao objeto conduzem a uma 

tomada de posição a seu favor ou contra ele. E o posicionamento a favor ou 

contra o objeto, ato ou curso de ação, a partir do valor ou qualidade atribuído, 

conduz a uma decisão nova: manter o objeto como está ou atuar sobre ele. 

(LUCKESI, 2010, p. 93) 

 

Luckesi (2010) posiciona-se a favor de uma “avaliação diagnóstica”, isto é, que 

forneça dados relevantes para uma tomada de decisão segura em relação aos passos que 

professores e alunos precisam dar para garantir uma aprendizagem efetiva. Nesse 

sentido, o autor postula que os professores deveriam trabalhar, tendo em vista um 

padrão mínimo de conhecimentos, habilidades e hábitos que o educando precisa 

adquirir, em lugar da média mínima de notas, como costuma ocorrer na prática escolar. 

Dessa forma, evitar-se-ia equívocos como considerar acima da média um aluno que 

tenha tirado nota 10,0 no primeiro semestre em um determinado conteúdo; 10,0 no 
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segundo; mas 4,0 no terceiro e 0,0 no quarto. Tais notas lhe garantiriam média 6,0, 

colocando-o acima da média. No entanto, fica claro que o aluno não consolidou sua 

aprendizagem no último semestre e, portanto, desconhece o tema tratado nesse período. 

Sua aprendizagem foi, pois, deficitária e a média final 6,0, que o classificaria como 

aprovado, não diz nada sobre quais as habilidades e conhecimentos o aluno adquiriu e 

os que lhe falta ainda aprender. 

A proposição apresentada pelo autor é, a nosso ver, uma alternativa viável, ou 

pelo menos complementar para o professor ter em mente ao formular os critérios que 

levará em conta ao compor a média final do aluno. Essa parece ser, em parte, a 

preocupação apontada por T5:  

 

Terceiro, eu coloquei os critérios... porque durante esse processo, vou 

atribuir esses critérios para o aluno... critérios da avaliação, por exemplo, eu 

vou atribuir de 0 a 10... quanto eu vou atribuir com relação à frequência... 

quanto eu vou atribuir com relação a uma atividade ... a um seminário... 

 

Considerando os pontos de vista expressos pelos tutores, vemos que, de modo 

geral, estes demonstram certa preocupação com a necessidade de se atribuir notas aos 

alunos, a fim de classificá-los como aprovados ou reprovados. Embora aleguem fazê-lo 

por uma exigência das instituições de ensino, em alguns momentos de suas falas 

parecem ainda confortáveis em perpetuar uma modalidade avaliativa arraigada em 

práticas tradicionais que estão em consonância com uma pedagogia voltada para a 

conservação de um modelo social. 

Outro aspecto que vale salientar é a caracterização feita por T2, T3 e T4 acerca 

das provas, tomadas como instrumento de avaliação da aprendizagem, como sendo uma 

prática autoritária que envolve relações de poder.  T2, concordando com Luckesi, 

caracteriza a prova como algo autoritário e “às vezes injusta”. Trata-se para T2 de “um 

instrumento que o professor utiliza como poder em sala de aula...” De modo similar, 

T3 lembra que para que a avaliação não seja “nem pressão, nem opressão”, ela deve ser 

vista como “mediação” e, dessa forma, posta a serviço da aprendizagem do aluno. Já T4 

refere-se a um sentimento de “apreensão” e “ansiedade” que o aluno sofre ao se sentir 

examinado. Esse seria um aspecto negativo do processo de avaliação.  

Por fim, a noção de planejamento, que nos chamou a atenção na fala de P5, 

também se pode notar na justificativa fornecida por T3:  
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Porque o que não adianta é você fazer prova de maneira irresponsável, e 

jogar... faça... se vire... eu acho que a prova, ela tem que... não é porque você 

vai fazer uma avaliação, uma prova física, é... que vai menosprezar a 

capacidade dos alunos, vai baixar o nível, mas você vai fazer uma que esteja 

mais próximo da maneira como eles se mostraram.  

 

 O tutor argumenta que o precisa observar os alunos, desde as primeiras aulas, e 

que é necessário fazer um diagnóstico inicial e consolidar os conhecimentos estudados, 

para então formular instrumentos de avaliação adequados que lhe permitam ter uma 

análise objetiva do quadro de aprendizagem do aluno. As diferentes etapas que 

apresenta mostram que o docente pensa a avaliação de forma planejada e integrada aos 

processos de ensino e aprendizagem, estando a avaliação a serviço desses processos. 

Nas palavras do tutor: “aí sim, a avaliação não será pressão, ela não será nem pressão, 

nem opressão... ela será mediação”. Vale ressaltar que pensar o processo de avaliação 

de forma a que este esteja a serviço da aprendizagem, conforme Hoffman (2005), 

pressupõe pensá-lo como mediação. 

Antes de passarmos adiante para a análise das entrevistas, consideramos 

importante assinalar que não observamos na justificativa dos sujeitos, ao se reportarem 

aos termos evocados, uma menção particularizada à avaliação em língua estrangeira. 

Esse fato nos causou estranheza, uma vez que esperávamos que houvesse uma remissão 

aos aspectos específicos da avaliação em E/LE. Nossa hipótese para esse fato é que os 

docentes, ao refletirem sobre a avaliação, pensam primeiramente no processo 

tradicionalmente levado a cabo para aferir a aprendizagem dos alunos nas situações 

escolares. Tal constatação nos indica que os sujeitos partilham uma representação social 

sobre a avaliação que a considera da forma descrita. 

 Vale ainda ressaltar que as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

assinalam que a avaliação, no ensino de LE, deve observar as especificidades e os 

objetivos propostos para esse âmbito. Entre as particularidades desse contexto de ensino 

está, por exemplo, a noção de “erro”. De acordo com o citado documento, 

 

É preciso lembrar ainda que o erro deve ser entendido de várias formas: 

como efeito do confronto do aprendiz com a nova língua e dela com aquela 

em que ele se constituiu simbolicamente; como efeito de formas de aprender 

consolidadas pela tradição escolar. Todas elas devem ser consideradas na 

hora de se analisar, corrigir e avaliar um determinado dado da produção em 

língua estrangeira. Na mesma linha de raciocínio deve caminhar a avaliação 

da aprendizagem: seu papel é de indicador do estágio em que se encontra o 

estudante [...]. Nesse sentido, a avaliação deve utilizar diferentes 

instrumentos, tanto para o diagnóstico do progresso do aluno quanto para a 

mensuração dos resultados alcançados em determinado momento, e deve 
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revestir-se de um caráter positivo de modo a trazer à tona o potencial que o 

aprendiz tem para avançar no seu estudo da língua estrangeira. OCEM (2006, 

p. 143) 

 

Conforme observamos pelo exposto, o foco da avaliação no ensino de língua 

estrangeira deve ser seu caráter formativo e a finalidade proposta é a de levar o aprendiz 

a avançar na aquisição da língua meta. Nesse contexto de ensino, o “erro” é visto como 

um indicador do estágio em que o aluno se encontra e deve ser avaliado considerando-se 

essa especificidade do processo de ensino e aprendizagem em língua estrangeira. 

Em síntese, a análise das explicações que os sujeitos participantes da pesquisa 

forneceram para os itens lexicais evocados, permitiu-nos observar os seguintes 

posicionamentos que se mostraram como sendo de senso comum para os sujeitos:  

 

1 a concepção de que avaliar consiste em medir o conhecimento do aluno, 

atribuindo-lhe uma nota;  

2 a noção de que a avaliação da aprendizagem deve ser processual e caracteriza-se 

por se desenvolver em diferentes etapas;  

3 a relevância do feedback para alunos e professores; 

4 a importância de se planejar o processo de avaliação (instrumentos, quando e 

como avaliar). 

 

Outro aspecto a destacar consiste no fato de que as inferências que fizemos da 

análise inicial dos termos evocados manteve-se durante a exposição feita pelos próprios 

sujeitos. A etapa da justificativa teve assim o objetivo de ser um espaço de reflexão 

sobre o objeto de representação, em que os sujeitos expressassem seus posicionamentos, 

e destacassem os elementos que julgavam mais importantes, inegociáveis, e, portanto, 

os elementos nucleares da RS partilhada.  

Durante a análise das entrevistas, no próximo tópico, interessar-nos-á verificar 

além dos posicionamentos expressos pelos docentes, se as categorias e os itens lexicais 

decorrentes da técnica de associação livre de palavras se mantiveram durante as 

manifestações discursivas. 

 

 

 



143 

 

4.2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A AVALIAÇÃO NAS 

ENTREVISTAS: ANÁLISE DOS POSICIONAMENTOS. 

 

Faremos, neste tópico, a exposição das entrevistas concedidas pelos professores 

colaboradores da pesquisa. Explicitaremos, inicialmente, o objetivo de cada pergunta e, 

em seguida, transcreveremos as respostas obtidas, seguidas da nossa análise sobre o 

posicionamento dos sujeitos. Antes, porém, de passarmos à exposição e análise das 

entrevistas, cumpre fazermos alguns esclarecimentos iniciais. 

Seguindo os procedimentos de identificação adotados na aplicação da técnica de 

associação livre de palavras, os membros do primeiro grupo, composto por professores 

que atuam no Curso de Letras (habilitação em Português e Espanhol e suas Literaturas), 

na modalidade presencial, foram identificados com as iniciais P1, P2, P3, P4 e P5; e, 

designamos por T1, T2, T3, T4 e T5 os professores que atuam como tutores, no Curso 

de Letras a distância (habilitação em Espanhol e suas Literaturas), na modalidade 

semipresencial de ensino. Esclarecemos que, nesse momento, interessar-nos-á tecer 

inferências e propor hipóteses sobre os posicionamentos observados na fala de cada 

docente, como também verificar se há recorrência dos elementos que identificamos 

como constitutivos do núcleo figurativo da RS: instrumento e processo. Também 

ressaltamos que nos ateremos às respostas específicas a cada pergunta, uma vez que em 

alguns momentos, por se tratar de uma entrevista espontânea, os sujeitos mudarem de 

assunto ou tecerem comentários alheios ao tema pesquisado. 

Vale lembrar que todos os participantes da pesquisa são professores de língua 

espanhola e com experiência comprovada na formação de professores de espanhol como 

língua estrangeira. Outro ponto que convém salientar diz respeito ao fato de que não 

estamos tratando o tema avaliação, tomando-o a partir de uma perspectiva geral, 

desvinculado de um contexto e de práticas específicas. Abordamos o tema relacionando-

o ao contexto educacional, em um curso de formação de professores de línguas e, dessa 

maneira, estamos nos referindo à avaliação dentro desse contexto. Observamos nas 

respostas dos docentes que estes, na maioria das vezes, referem-se à avaliação 

associando-a ao ensino e à aprendizagem de conteúdos. 

Conforme explicitamos no capítulo 3, referente aos aspectos teórico-

metodológico da pesquisa, segundo Bardin (2010, p. 146), em uma Análise de 

Conteúdo faz-se necessário codificar o material de análise, por meio da proposição de 

um sistema de categorias, cujo objetivo consiste em fornecer, de forma condensada, 
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uma representação simplificada dos dados obtidos. Dessa forma, após a análise de cada 

pergunta que compõe a entrevista, proporemos categorias sínteses e, para tanto, 

partiremos dos posicionamentos assumidos ao longo das entrevistas, uma vez que se 

trata de questões subjetivas sobre um tema comum a todos os sujeitos participantes da 

pesquisa.  

Advertimos que as duas primeiras perguntas têm como objetivo fornecer dados 

para a identificação dos sujeitos em relação aos seguintes aspectos: 1. Tempo de 

experiência docente e 2. Disciplinas que geralmente ministram.  

Na primeira pergunta, nosso objetivo foi o de coletar informações sobre a 

experiência de cada colaborador com o ensino da língua espanhola. 

1 Há quanto tempo atua como professor de língua espanhola? 

 

P1 Tá com 13 anos que eu dou aulas de espanhol. 

 

P2 Dou aulas já há 9 anos. 

 

P3 Desde fevereiro de 2009... 3 anos. 

 

P4 Trabalho na Universidade Federal do Ceará há 4 anos. 

 

P5 Estou há 1 ano como efetivo na UFC e fui substituto aqui por quase 2 

anos... depois fiquei 1 ano e meio na UFRN. 

 

No segundo grupo, obtivemos as seguintes respostas: 

 

T1 Eu atuo como tutor no Instituto UFC virtual... pelo menos há 2 anos. 

 

T2 Atuo como professora desde 2004...e como tutora desde 2009...são 3 

anos. 

 

T3 Atuo como tutor de espanhol desde agosto de 2010, no curso 

semipresencial de língua espanhola.... e como professor já há 11 

anos. 

 

T4 Eu ensino espanhol há quase 10 anos... como tutor 1 ano e meio. 

 

T5 Eu atuo como tutor desde 2010... tem 1 ano e meio já. 
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Na segunda pergunta, visamos conhecer as disciplinas com que cada docente 

trabalha, o que pode nos dar uma mostra dos seus interesses e área de atuação. 

 

2 Quais disciplinas geralmente ministra? 

 

P1 Na universidade, eu trabalho com as disciplinas de língua...tenho 

trabalhado com fonética e fonologia e, atualmente, também com a 

prática de ensino. 

 

P2 Sou professora da área de prática de ensino e língua 

espanhola...geralmente ministro Língua VI e Língua I...também já 

trabalhei com Compreensão e análise de textos e Tradução. 

 

P3 Língua... embora eu tenha feito minha graduação e meu Mestrado 

com tendência mais pra Literatura... mas a minha trajetória... desde 

substituta... tem sido ensinando as disciplinas de língua, desde o 

Espanhol II até semestres mais avançados. 

 

P4 Eu já ministrei disciplinas de língua, especificamente língua VIII... as 

disciplinas de estágio... estágio I e II... produção oral... geralmente eu 

trabalho, e agora, fonética e fonologia. 

 

P5 Geralmente as disciplinas de língua... eu também já ministrei 

disciplinas de literatura espanhola... e atualmente uma disciplina de 

linguística aplicada ao ensino de espanhol. 

 

No segundo grupo, temos as seguintes disciplinas contempladas: 

 

T1 Desde quando eu comecei a atuar, eu trabalho com as disciplinas 

B....língua espanhola B...já ministrei 1B, 2B, 3B, 4B, 5B...ministrei 

todas as disciplinas de compreensão e produção escrita e com as 

oficinas de oralidade. 

 

T2 Tenho trabalhado mais com as disciplinas de escrita, mas já ministrei 

as disciplinas de oralidade 1A, 3A e já participei das oficinas de 

oralidade. 

 

T3 Na EaD, eu comecei com a disciplina introdutória da literatura... 

fundamentos da literatura... e atuei também em algumas disciplinas 

de produção escrita... e estou trabalhando com as oficinas de 

oralidade. 

 

T4 Eu trabalho com as oficinas de oralidade...com as disciplinas de 

compreensão e produção escrita 1B e 4B...  com a disciplina de 
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compreensão oral para o primeiro semestre e também com a disciplina 

de linguística aplicada. 

 

T5 A primeira disciplina na EaD em que atuei foi a de linguística 

aplicada... e agora eu trabalho com as disciplinas de língua... língua 

espanhola 1B... língua espanhola 4 A... também a língua espanhola 

3B e a 4B. 

 

 

Convém esclarecer que após a coleta dos dados iniciais que nos permitiu 

conhecer a formação e a área de atuação dos sujeitos, conforme apresentamos no tópico 

3.3.1, começamos a tratar, mais propriamente, o tema da entrevista a partir da terceira 

questão. Objetivamos proporcionar aos professores e tutores espaço para que eles 

falassem de forma espontânea e sem, necessariamente, lançar mão de um linguajar 

técnico, como cada um entende o processo de avaliação. Essa pergunta foi fundamental 

para cotejarmos a RS sobre a avaliação, a partir dos posicionamentos de cada sujeito. 

Passemos às análises das questões propostas. 

 

3 O que você entende por avaliar? 

 

P1 Eu compreendo avaliação como um instrumento do processo de 

ensino e aprendizagem, como um instrumento usado pelo professor 

pra compreender se os alunos conseguiram ou não alcançar os 

objetivos que ele traçou...para o curso dele...na disciplina...enfim...se 

é um curso ou uma disciplina...se ele conseguiu atingir os objetivos 

dele...aliás, se os alunos conseguiram atingir os objetivos traçados... 

 

P2 Eu entendo avaliar como um processo..não...não como um fim, mas 

como parte de um fim geral que seria a aquisição da língua que aqui 

no nosso caso...que é um curso de formação de 

professores...é...formar esses alunos pra trabalhar com a língua nas 

escolas, nos cursos livres, por que não nas graduações...né?...mas 

como um processo...avaliar não é o objetivo nem do curso, nem da 

disciplina... 

 

P3 Pra mim ainda é algo complicado como professora...avaliar, certo?... 

eu acho que os instrumentos de medição que nós temos ainda são 

bastante falhos, como eu trabalho com disciplina de língua...então 

todo semestre tem prova escrita, prova auditiva, prova oral... 

principalmente no que diz respeito à avaliação oral, eu acho bastante 

complicado, porque é uma gama muito grande de conteúdos, eu 

sempre faço questão de sempre terminar todo conteúdo com os 

alunos...sinto falta de uma prática oral mais efetiva e de repente ter 

que avaliar aquele aluno... e no que diz respeito às provas escritas, 
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embora eu procure...trabalho sempre com a produção escrita, os 

temas... como é que eu posso dizer?... os temas mais 

gramaticais...mas eu acho nosso sistema de avaliação bastante falho 

ainda. Eu procuro...eu tenho procurado realizar algo mais 

processual... mas eu acho que isso faltou na minha formação...eu não 

vi nada sobre essa questão da avaliação nem na graduação, nem na 

Pós... meu Mestrado foi em Linguística Aplicada, mas eu não vi nada 

de avaliação...talvez não, com certeza faltou isso na minha formação, 

isso se reflete hoje na minha prática. 

 

P4 Avaliar pra mim seria um processo necessário, tanto para o professor 

como para o aluno... e seria uma fase do processo de 

aprendizagem...não a única, mas uma delas. 

 

P5 Avaliar é uma atividade bem complexa do processo de ensino e 

aprendizagem... e a avaliação não é um produto final... ela é 

processual... no decorrer de todo o processo de ensino-

aprendizagem... e aí eu sempre penso a avaliação da seguinte forma... 

no início do semestre a gente faz uma avaliação diagnóstica pra ver 

como eles estão... ou de língua ou de conhecimento da literatura... e 

aí no meio do semestre eu vou avaliando com o uso de diferentes 

instrumentos... correção de atividade... apresentação de seminário... 

nas avaliações mais formais escritas... e no final do semestre, eu 

gosto de verificar o quanto o aluno progrediu e em que áreas ele 

precisa melhorar.  

 

Na análise que faremos dessa questão, examinaremos os posicionamentos dos 

sujeitos e os itens lexicais empregados para fazer referência ao termo avaliar. As 

palavras e expressões destacadas em itálico constituem o léxico que sintetiza o 

posicionamento dos sujeitos com relação ao tema analisado. Inicialmente, no que 

concerne a P1, vemos que o professor considera a avaliação como um instrumento do 

processo de ensino e aprendizagem, cujo fim é proporcionar a obtenção de dados que o 

ajudem a verificar se os alunos alcançaram as metas traçadas ao longo do curso. 

Também observamos que P1 associa avaliação com o próprio instrumento usado para 

esse fim. Nesse sentido, a avaliação, vista como sinônimo de prova, é tratada sempre da 

perspectiva do professor. Não considera, por exemplo, que o aluno também tem 

objetivos pessoais que busca alcançar durante o curso ou disciplina, e que a sistemática 

de avaliação empregada também deve ser-lhe útil como indicativo de sucesso ou 

insucesso. 

Outra implicação que propomos do posicionamento de P1 diz respeito ao fato de 

que não é raro que se confunda avaliar com a simples aplicação de provas ou outros 

instrumentos de medição, como também observa Fernández e Baptista (2010). A esse 
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respeito, ressaltamos que, além de Luckesi (2010), a quem nos referimento 

anteriormente acerca da diferenciação entre as ações de avaliar e examinar, Romão 

(2009) também trata dessa questão, chamando a atenção para o fato de que a avaliação 

consiste num processo mais amplo que a simples medida ou valoração do conhecimento 

sobre um dado objeto. Segundo o autor, 

 

Quando falamos em “avaliação da aprendizagem”, geralmente estamos nos 

referindo a todo o conjunto de procedimentos, que vão da formulação das 

questões – qualquer que seja o método adotado e os instrumentos escolhidos 

– à análise dos resultados alcançados pelos avaliados. Contudo, usamos a 

mesma expressão, de forma mais técnica, para nos referirmos à fase do 

professo de verificação que diz respeito à comparação entre os desempenhos 

constatados e a escala de desempenhos desejados. De fato, medida e 

avaliação são dois momentos de um mesmo processo mais global, que 

também denominamos “avaliação”.  (ROMÃO, 2009, p. 71, grifos do autor) 

 

P2, P3 e P5 partilham do mesmo posicionamento de P1 no que se refere à 

necessidade de que a avaliação seja feita ao longo da disciplina ou curso ofertado; no 

entanto, P3 é mais explícito em identificar avaliação com as provas. Para P3, avaliar 

consiste em aplicar instrumentos de medição. É interessante observar, sobre o discurso 

de P3, o fato de que este considera que sua formação foi falha porque o tema avaliação 

nunca foi objeto de estudo em sala e, como uma consequência pessoal para P3, este se 

sente despreparado para atuar como avaliador. Embora demonstre consciência de que a 

avaliação deve ser algo processual, P3 considera que não alcança seu objetivo. 

Ao mesmo tempo, referindo-se à sistemática de avaliação que emprega como 

sendo bastante falha e, ainda, que é algo extremamente complicado de se fazer, P3 

reconhece o caráter subjetivo da avaliação e a impossibilidade de uma avaliação 

totalmente fiável. A esse respeito, lembramos que Hadji (2001) assinala que não 

podemos esperar uma total objetividade no julgamento professoral expresso durante 

uma operação de avaliação. Tal fato só seria possível, na opinião do autor, “quando se 

acredita que o corretor, em sua essência de examinador puro, liberto do que corrompe 

essa essência, é uma máquina de medir objetivamente os trabalhos” (HADJI, 2001, 

p.32). Coisa, que sabemos, ele não é. 

De forma similar a P2 que caracteriza a avaliação como parte de um fim geral, 

P4 considera que se trata de uma fase do processo de aprendizagem e, por essa razão, 

um processo necessário. A formulação de P2 e P4 remete a uma compreensão de que a 

avaliação concorre para o processo de aprendizagem, sendo uma fase constitutiva desse 

processo e, nesse sentido, vital para o êxito do aluno. 
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Outro aspecto que consideramos relevante, nas respostas dadas à terceira 

pergunta, consiste em que para P1 as práticas avaliativas servem de instrumento para a 

coleta dos dados que deverão nortear as ações dos professores. Já P3 considera que se 

trata de um instrumento para medição do conhecimento do aluno, embora P3 não 

chegue a destacar qual a relevância dos dados obtidos por essa “medição”. 

Apesar dos aspectos divergentes nas respostas obtidas, notamos um consenso em 

torno da compreensão de que a avaliação deve estar a serviço da aprendizagem. Vale 

notar que tal entendimento está de acordo com os postulados de Perrenoud (1999) sobre 

a necessidade de se promover uma avaliação que esteja, em primeiro lugar, a serviço 

das aprendizagens. O autor aponta para a importância de uma avaliação formativa cujo 

objetivo consiste em servir de índice para promover um mínimo de regulação em função 

das aprendizagens. 

Em síntese, vemos que a ideia de processualidade, isto é, a representação da 

avaliação como um processo constituído de diferentes etapas, que deve ser visto tanto 

como um instrumento de verificação da aprendizagem como um instrumento facilitador 

desse processo, perpassa a fala de todos os professores do primeiro grupo. Podemos 

ainda constatar que os sujeitos ancoram a representação construída nas suas 

experiências pessoais, tanto aquelas adquiridas durante seu período de formação inicial 

como nas que leva a cabo em suas práticas de sala de aula. Trata-se, pois, de um 

conhecimento prático, conforme postulado por Jodelet (2001). 

 

Passemos à análise das respostas fornecidas pelo grupo de professores tutores à 

pergunta 03. 

T1 É... quando se fala em avaliar, a primeira palavra que vem a minha cabeça é 

examinar..né?...ah...a avaliação como exame...apesar de que eu acredito que 

essa avaliação como exame, tem que ser um exame...eu costumo colocar em 

prática no meu cotidiano, enquanto professor, a avaliação enquanto exame 

contínuo e processual... diminuindo o peso da prova em si...que comumente a 

gente toma como exame, né? Mas quando eu penso em avaliar, penso em avaliar 

de modo contínuo, de modo qualitativo... 

T2 Bom... num primeiro momento...avaliar pra mim era sinônimo de prova...eu 

aprendi mais a desmistificar, a desconstruir esse sinônimo quando eu entrei na 

Pós...então assim...a vivência da Pós e a leitura do grupo de estudo também fez 

que eu modificasse esse conceito de avaliação...então eu, hoje eu vejo o conceito 

de avaliação muito parecido com o conceito de avaliação formativa que a todo 

momento você está avaliando...você está vivenciando esse conhecimento, esse 

aprendizado..e vislumbrando também como isso está acontecendo, então, não é 
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algo especificamente de um único momento como é na prova...então no ensino a 

distância eu vejo também, por exemplo, não adianta a gente só entregar aquela 

atividade de portfólio...eu sempre comento...se vocês entregarem antes eu estar 

comentando, eu posso já dar um feedback pra vocês e assim agente vai 

discutindo...quando a gente tem chat, a gente também faz isso...como no ensino 

presencial...eu tenho um laboratório de redação e eu trabalho com a refacção de 

texto justamente pensando nessa questão de a avaliação não ser somente essa 

nota final, mas que ela possa ser esse processo, ela renderá melhores frutos, mas 

que o objetivo seja a aprendizagem...é nesse sentido. 

T3 Avaliar... eu acredito que é dar ao professor subsídios de consolidar o 

conhecimento que foi ministrado durante um certo período... e corroborar as 

práticas de aprendizagem, de mediação. Eu acho que avaliar seria antes de tudo 

mediar um aprendizado concreto. Não é somente a prova tradicional... mas eu 

acho que a avaliação você faz no dia a dia... né? Seria a processual... deve ser 

frisado isso... mas eu acho um instrumento muito rico e não é fácil avaliar... 

afinal de contas você está julgando o outro e é muito complicado... 

principalmente se for na escrita, por exemplo... às vezes eu percebo nas aulas de 

redação que mexe com a autoestima do aluno porque ele exterioriza a idéia dele 

no papel e muitas vezes ali tem alguma deficiência que já vem desde a escola 

básica... então isso se torna muito complicado. 

T4 Eu acredito que avaliar é um processo... é um processo que requer tempo... não 

dá pra avaliar rapidamente e num curto período de tempo... e dá, mas chega a ser 

assim uma avaliação que deixa de perceber determinados critérios que ao longo 

de um processo seria mais perceptível... então... pra mim avaliar pesa critérios 

como flexibilidade... tempo... considerar o conhecimento do aluno... a história do 

aluno... o que o aluno já conhece, o que ele já traz de conhecimento e depois o 

que ele adquiriu a partir das suas experiências... a partir dos seus estudos... em 

sala de aula e extra sala de aula... eu considero muito os conhecimentos prévios... 

esses conhecimentos colaboram muito pra avaliação como um todo.  

T5 Na minha opinião, avaliar é verificar a aprendizagem do aluno de uma forma 

contínua... observando o seu processo de aprendizagem... quais foram as 

dificuldades em cada etapa... é preciso observar as dificuldades através de alguns 

critérios que desde o início eles são expostos para os alunos... e durante esse 

processo haverá uma avaliação que no caso será uma verificação das 

dificuldades dos alunos para que possam melhorar... e no final... uma nota... que 

se possa estabelecer uma nota... de forma que essa nota será avaliada 

quantitativa e também qualitativa né?... então é uma série de critérios que são 

estabelecidos... pra que haja um resultado final. Eu acho que avaliar é ver todo 

esse desempenho do aluno durante todo o processo... de ensino. 

 

Entre o grupo de tutores, destacamos inicialmente o posicionamento de T1. Este 

define avaliação como exame, em suas palavras avaliação como exame. Em seguida, 

explica que esta é a primeira palavra que lhe vem à mente quando pensa em avaliação, e 

ressalta que em sua opinião deve tratar-se de um exame contínuo e processual. Abrimos 

aqui um parêntese para assinalar que embora T1 associe avaliação à prática de exames, 
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ele não questiona a qualidade ou a adequação dos instrumentos empregados para 

examinar, parece ser suficiente fazer várias aplicações desses, isto é, o grupo de alunos 

deve ser submetido a vários momentos de avaliação, ou, a diferentes exames. Sobre esse 

ponto, chamamos a atenção para o fato de que, segundo Romão (2009), a primeira etapa 

do processo de avaliação deve consistir na identificação do que vai ser avaliado, isto é, 

do objeto de avaliação, somente após ser determinado o objeto deve-se proceder à 

escolha do instrumento. Nesse sentido, entendemos que a mera aplicação repetida de um 

mesmo instrumento poderá não fornecer os resultados esperados pelo professor, caso 

não haja adequação entre objeto e instrumento. 

Já T2 também explica que em um primeiro momento assimilava avaliação às 

provas, avaliar pra mim era sinônimo de prova, mas que, ao estudar o tema, modificou 

seu posicionamento, hoje eu vejo o conceito de avaliação muito parecido com o 

conceito de avaliação formativa. A resposta de T2 é interessante para nossa análise pela 

reflexão que nos possibilita: vemos que o tutor é ciente de que tinha uma visão pouco 

clara sobre o tema, no início da sua formação e do seu trabalho. Sua visão era então 

restritiva e consistia apenas em tomar a avaliação como aplicação de uma prova de 

verificação. Graças ao seu interesse posterior em estudar o tema, T2 amplia sua 

compreensão e explicita que agora entende a avaliação de maneira formativa, o que para 

ele consiste em um processo que envolve a refacção do aluno - eu trabalho com a 

refacção de texto - e o feedback do professor. T2 assinala que no ensino a distância as 

ferramentas ou instrumentos utilizados para avaliação (fóruns, portfólios, chats e 

provas) são oportunidades para observação do progresso do aluno e para o refazimento 

de atividades que contarão para sua média final. 

Outra reflexão a que a resposta de T2 nos remete é sobre a necessidade de que a 

avaliação seja tomada como objeto de estudo nas Licenciaturas. Aparentemente, os 

currículos de tais Cursos não enfocam a avaliação dessa perspectiva, no entanto, não 

podemos perder de vista que avaliar é uma função a ser desempenhada pelos docentes, 

independente do nível de ensino e da modalidade em que esse atue. Faz-se, pois, 

necessário promover espaço em tais Cursos para que a avaliação seja pensada, estudada 

e praticada pelos futuros professores. 

T3, por sua vez, enfatiza que avaliar seria antes de tudo mediar um aprendizado 

concreto. A avaliação, conforme T3, é uma forma de consolidar o conhecimento que foi 

ministrado durante um certo período, seria então uma etapa importante do processo de 
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ensino e aprendizagem uma vez que é também um momento de mediação e não apenas 

de verificação dos conteúdos estudados. 

Por fim, T4 e T5 salientam a importância de que haja critérios a partir dos quais 

os professores possam nortear o processo de avaliação. T4 elenca elementos como 

flexibilidade... tempo... considerar o conhecimento do aluno... a história do aluno... o 

que o aluno já conhece, o que ele já traz de conhecimento e depois o que ele adquiriu a 

partir das suas experiências... a partir dos seus estudos... em sala de aula e extra sala 

de aula. Já T5 aponta para a relevância de se observar as dificuldades através de alguns 

critérios que desde o início são expostos para os alunos. Depreendemos dos 

posicionamentos expressos que ambos os professores apontam para a necessidade de se 

ter uma visão holística do aluno e da aprendizagem como um processo de construção do 

conhecimento, daí a relevância tão enfatizada de se examinar o processo de 

aprendizagem do aluno e não apenas o produto final geralmente exposto pela prova. 

Nesse sentido, ganha espaço os saberes de que o aluno dispõe, notadamente aqueles 

construídos na sua relação com os objetos de aprendizagem. Diante de uma avaliação 

holística, que não objetive apenas comprovar a aquisição de um conceito ou informação, 

saímos de uma visão da avaliação como mensuração e emissão de juízos de valor, para 

uma que seja considerada formativa. 

Podemos depreender do discurso dos professores (grupos 01 e 02) entrevistados 

que esses compartilham uma determinada representação de avaliação, que, além dos 

aspectos referentes à regulação do processo de ensino e aprendizagem, é também vista 

como sendo um processo que envolve fornecer dados indicativos de sucesso ou 

insucesso dos alunos com vistas a sua classificação e/ou promoção e ainda medir 

conhecimentos.  

Também observamos na fala do grupo de professores (P1, P2 e P3) a 

preocupação em se usar os instrumentos empregados para avaliar, de forma útil para o 

processo de ensino e aprendizagem, entretanto, toda a centralidade e responsabilidade 

pela condução da sistemática de avaliação, como também pela possibilidade de 

regulação dos processos, a partir dos dados fornecidos pelos instrumentos de avaliação 

adotados, parece estar totalmente a cargo do professor. Essa condição naturaliza e 

legitima o uso de certa forma de “poder” pelos professores. 

A análise da terceira pergunta permitiu-nos destacar a emergência dos seguintes 

posicionamentos expressos, os quais, em nossa compreensão, caracterizam a RS 

construída e partilhada pelos sujeitos sobre a avaliação: 
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 avaliação como um instrumento do processo de ensino e aprendizagem (P1, P5); 

 avaliar como parte de um fim geral (P2) ; 

 avaliação como um instrumento de medição (P3) ; 

 avaliação como um processo necessário e uma fase do processo de aprendizagem 

(P4) ; 

 avaliação como exame contínuo e processual (T1) ; 

 avaliação como avaliação formativa (T2) ; 

 avaliação como mediação(T3) ; 

 avaliação como verificação da aprendizagem por meio da proposição de critérios 

(T4, T5). 

 

Depreendemos, pelo exposto, a concepção de que avaliar consiste em aplicar 

instrumentos para obtenção de dados informativos sobre o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Na terceira pergunta, procuramos saber como professores significam o termo 

avaliar, que valores e que concepção de avaliação estão presente em seus discursos. 

Para a quarta questão formulada, visamos de modo mais específico, saber se os sujeitos 

compreendiam a avaliação como parte do processo de ensino e aprendizagem ou a viam 

como dissociada desses processos. Para não influenciarmos nas respostas, não 

definimos avaliação dessa forma, optamos por perguntar pelo papel que a avaliação 

cumpre nesses processos. 

 

4 Para você, qual o papel da avaliação no processo de ensino e de 

aprendizagem? 

 

P1 Eu acho que a avaliação fornece... tem um valor fundamental no 

seguinte...ela mostra ao professor, quais são as dificuldades...onde 

ele deve melhorar... ou o caminho que ele deve seguir...então...é 

como se avaliação mostrasse o lugar pra onde ele deve ir...isso se se 

compreende a avaliação não como um final...mas como parte de um 

processo...se ela é aplicada só no final, fica difícil de se ver dessa 

forma...se for vista como parte do processo...então ela vai ser 

aplicada várias vezes...durante esse processo e cada vez que ela é 

aplicada durante esse processo, ela fornece os dados pra eu que eu 

trace novos caminhos a partir ‘do resultado que ela me dá. 
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P2 Avaliação... ela vem pra perceber o que está funcionando no 

processo de ensino...ver o que pode ser melhorado, se as estratégias 

precisam ser modificadas por que...de acordo com o que se trabalha 

numa turma, pode não funcionar em outra..ou...ah! não funcionar 

com todos os alunos. A avaliação vem pra perceber se a qualidade do 

trabalho ta realmente suprindo a necessidade e vai ao encontro de 

objetivos... O aluno em geral vê a avaliação como 

punição...infelizmente...né?...mas...é...pra alguns isso já ta 

começando a mudar, pra alguns a avaliação é vista como 

verificação de aprendizagem e não como aquela punição...que vai 

levar um conceito ou uma nota...mas vai verificar o 

aprendizado...muitos deles procuram a mim pra saber porque  não 

acertou determinada questão..ou a questão não foi completamente 

correta pra ver se melhora e o que precisa fazer pra melhorar... 

 

P3 A avaliação deve ser algo mais processual e também que o aluno 

pudesse ter um feedback mais... mais constante, pra que..poxa... é 

aqui que eu tenho mais dificuldades, eu mesma como aluna...né?... 

durante a graduação, se eu tivesse tido esse 

acompanhamento...sempre foi muito pra área das literaturas e na 

parte de língua... talvez eu tivesse um pouco mais de dificuldade... se 

eu tivesse tido esse feedback dos professores durante a graduação... 

talvez tivesse sido menos traumático... quando chegou a minha 

prática. 

 

P4 O papel da avaliação geralmente é uma... primeiro, é uma exigência 

da instituição... o professor tem que colocar uma nota porque ele vai 

ter um histórico e vai constar essa nota... e acaba que... a gente por 

mais que você tente ser mais flexível em relação à avaliação, você 

acaba voltando a forma mais tradicional de avaliar, né?... que é ter 

aquele momento de para que você marca com o aluno... geralmente a 

avaliação é vista como um teste e dali sai a nota. Muitas vezes o 

processo não é... não é avaliado... o processo de aprendizagem... 

existe um dia único, específico de avaliar e por ali então o professor 

dá aquela nota. 

 

P5 Olha a avaliação ela é... assim... aplicando todos os instrumentos que 

a gente pode usar... é como se fosse um termômetro que nos orienta 

em todo o processo de aprendizagem no sentido de ver como o aluno 

está assimilando... de repensar a nossa prática, que procedimentos, 

que técnicas poderiam ser utilizadas para melhorar a aprendizagem 

do aluno. 

 

Quanto à relação que se estabelece entre avaliação e o processo de ensino e 

aprendizagem, tivemos os seguintes posicionamentos entre o grupo de professores que 

atuam na modalidade presencial de ensino. Para P1, a avaliação deve fornecer ao 

professor as informações que lhe permitirão detectar as dificuldades dos alunos, 
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indicando-lhe onde melhorar e qual caminho deverá seguir. Para tanto, a avaliação deve 

ser contínua, uma vez que caso seja aplicada somente ao final do curso, não será 

possível fazer uso dos dados coletados, no que se refere à regulação da aprendizagem. 

P2, por sua vez, considera que a avaliação serve para que o professor perceba o 

que está funcionando no processo de ensino e o que pode ser melhorado, resposta 

semelhante à dada por P1. No entanto, P2 opta por enfatizar o ponto de vista do aluno, 

sublinhando que este, de forma geral, vê a avaliação como punição e que somente 

alguns a entendem como verificação da aprendizagem. Não é raro ouvirmos relatos de 

alunos que se consideram “punidos” pelo professor quando estes lhe atribuem uma nota 

de desempenho “ruim”. Além das notas, ameaças veladas de “você não vai se dar bem 

na prova”, “vou passar uma prova, caso não prestem atenção ao que digo” etc. 

estimulam essa visão de que os instrumentos usados para avaliar podem ser usados 

como castigo, isto é, uma punição a um dado comportamento. Vemos assim constituída 

uma relação de uso de poder da qual falamos anteriormente. O discurso de P2 é 

contrário às práticas que legitimam tal conduta por parte de professores, percebemos 

isso quando o professor faz um uso enfático da expressão infelizmente né? Nessa 

relação, os alunos seriam as vítimas, os perseguidos e “punidos”, logo os professores 

são os carrascos, senhores que se arrogam donos do conhecimento e que podem “punir” 

o não-saber como também determinados comportamentos. 

P3 chama a atenção para a necessidade de que a avaliação seja mais processual e 

que haja um feedback mais constante dos professores para os alunos. É interessante 

notar que P3 opta  por citar seu exemplo pessoal ao lembrar seu período de formação 

inicial e considera que a falta de uma avaliação processual e de feedback, por parte de 

seus professores, acarretaram muitos transtornos que ele enfrenta até hoje em sua 

prática pedagógica. Tal relato nos mostra o quão importante se tornam as experiências 

vivenciadas pelos alunos durante sua formação inicial, uma vez que são essas práticas 

observadas e aprendidas que esses tendem a reproduzir no exercício da docência. 

Sobre a questão do trabalho docente vale à pena lembrar as considerações de 

Cunha (2004) em seu artigo intitulado “Avaliação e poder na docência universitária: 

campos legitimados e saberes silenciados”, em que a autora relata o depoimento de um 

professor de jornalismo para quem a docência consiste numa jornada solitária, uma vez 

que cabe a cada um dar conta de seus estudos, incluindo o aprender a ensinar. A autora 

também lembra que Pimenta e Anastasiou (2002, p. 143) chamaram a atenção para essa 

condição ao ressaltarem que a universidade reforça o trabalho solitário e individualizado 
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do professor, deixando-o à sua própria sorte. As considerações de Cunha (2004) 

também acentuam que esse caráter solitário da docência universitária cumpre o papel de 

proteger a autoridade científica do professor, garantindo-lhe um espaço de atuação 

reconhecido e legitimado. Nas palavras da autora, 

 

Os professores universitários afirmam que aprendem fazendo, já que, na 

maioria dos casos, não viveram processos de formação específica para a 

docência. Reconhecem a necessidade de múltiplos saberes para o exercício 

da profissão, mas, ao mesmo tempo, não assumem claramente o discurso da 

desprofissionalização, decorrente da falta da formação inicial para o 

magistério. Ainda que suas fragilidades digam respeito, principalmente, a 

saberes e competências do campo pedagógico, continuam a reforçar o 

território do conhecimento específico como o principal esteio de sua 

docência. (CUNHA, 2004, p. 5) 

 

As considerações de Cunha (2004), embora fazendo referência aos professores 

universitários, remete-nos ao que já mencionamos anteriormente sobre a importância de 

se tomar a avaliação como objeto de estudo durante a formação inicial dos futuros 

professores. Avaliar faz parte do conjunto de competências que o professor precisa 

desenvolver no exercício do magistério, enquanto o tema é amplamente estudado nos 

Cursos de Pedagogia, o mesmo parece não ocorrer no âmbito das Licenciaturas. 

Consideramos, pois, a relevância de pesquisas que detectem essa realidade e suas 

possíveis consequências. 

Podemos notar que P3 ancora sua representação de avaliação com base nas suas 

experiências pessoais construídas durante seu período de formação, mas é também 

interessante ver que o professor diz procurar agir, enquanto avaliador, diferentemente 

daquilo que experienciou pessoalmente.  Inferimos que embora as experiências prévias 

de P3 sejam o ponto de partida para guiar sua atuação, ele tenta estabelecer 

conscientemente uma nova forma de conduta, fazendo mudar sua atitude de 

desfavorável a favorável à aplicação de instrumentos avaliativos, isto é, como professor 

vê positivamente tanto o processo como as consequências de uma avaliação qualitativa 

da aprendizagem. 

Para P4 o papel da avaliação está atrelado às exigências impostas pelas 

instituições de ensino que exigem que o professor traduza a avaliação feita em uma nota 

que constará no histórico do aluno. Prática essa comum ao nosso sistema escolar, o que 

leva, as pessoas de modo geral, a confundir o processo de avaliação com a prática de 

exames e provas com o fim de se obter uma nota. A mesma preocupação apontada por 

P4 em relação à exigência de se conferir uma nota ao aluno pode ser vista no discurso 
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de P2 que também salienta a problemática de que essa nota se configure como uma 

forma de punição dada ao aluno devido ao seu mau desempenho em alguma prova. 

Vemos assim que a mera prática de provas e exames se distancia do real objetivo 

atualmente proposto para a avaliação, qual seja, o de concorrer para facilitar o processo 

de ensino e aprendizagem, tornando-se um momento de construção do conhecimento. 

Por fim, P5 enfatiza o papel regulador e orientador da avaliação na condução do 

processo de aprendizagem. Permanece, no entanto, de forma clara no discurso do 

docente a perspectiva do professor como único condutor do processo de avaliação. 

 

Passemos agora aos posicionamentos assumidos no discurso dos professores 

tutores. 

 

T1 Eu acho que são dois...né?...principalmente. Um é...ele é um 

instrumento institucionalizado, necessário...por questões de 

cumprimento de algumas questões burocráticas, como por exemplo a 

prova... O exame, a prova....isso... eu acredito que o processo 

avaliativo, não só a prova, não só o exame...mas...é... tudo que se 

constitui como instrumento de avaliação...pra mim...tem duas 

funções...quando eu penso em avaliar...em avaliação...eu penso em 

duas perspectivas...uma no cumprimento de uma 

burocracia...necessário pra saber se o aluno está apto ou não, por 

exemplo, apto a seguir pra etapa seguinte daquela...daquele traçado 

da sua vida estudantil e outra também como indicativo da 

aprendizagem sua né?...no caso do aluno...é...aqueles conteúdos que 

foram ministrados...aquelas habilidades que foram 

desenvolvidas...então ela pode ser um instrumento de auto-

reflexão...né?...como também um instrumento pra atender as 

burocracias daquele curso. 

 

T2 Eu acho que ela tá extremamente interligada a todo processo de 

ensino e aprendizagem...porque você não pode dissociar a avaliação 

desse momento...porque a todo momento que a gente tem uma 

interação em sala de aula, que a gente tem uma discussão... a gente 

consegue perceber que aquele aluno tá evoluindo... querendo ou não 

já é uma avaliação...agora, o grande problema que eu me questiono é 

como quantificar essa avaliação... o que já seria uma outra 

história...mas isso é a minha indagação. Acho que a avaliação ainda 

tem muito de pessoal...no seguinte sentido...de a pessoa interferir 

nesse sentido...como se não fosse uma normatização a seguir. 

 

T3 Bom... eu acho que naturalmente você avalia... você se avalia quando 

dá suas aulas...né?... você precisa se autoavaliar... saber se você faz 

um bom trabalho... mas, eu acredito que certos colegas têm assim 

uma representação muito forte de como avaliar e às vezes, deixa de 
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lado o que é o principal... que é o aprender. Avaliar por avaliar, sem 

fazer a devida mediação do conhecimento... vai tornar a avaliação 

acredito eu estanque... sem fundamentação... enfim... sem 

legitimidade... e aí acontece que a avaliação será pressão... 

opressão... e não mediação. 

T4 O processo de avaliação, ele é muito importante para o professor ter 

uma noção da evolução daquele aluno no seu processo de 

aprendizagem... como ele chegou... que vamos designar de uma 

avaliação diagnóstica e depois de todo o processo de ensino, como o 

aluno se encontra... que níveis de evolução esse aluno atingiu... se ele 

conseguiu atingir um nível ou não... e aí o próprio professor vai se 

investigar... será que as minhas metodologias... as minhas práticas 

pedagógicas... as minhas ferramentas estão sendo úteis pra esse 

aluno... aí também cabe a nós professores ver de que forma aquele 

aluno aprende... o aluno também vai nos ajudando a levar recursos 

sejam visuais... sejam escritos... seja de áudio pra trabalhar esse 

processo... pra obter uma avaliação mais justa. 

T5 Eu acho que a avaliação tem um papel muito importante até porque o 

aluno muitas vezes só se dedica realmente porque sabe que está 

sendo avaliado... então é tanto importante para o professor como 

para o aluno... mas não é tudo... não basta apenas eu avaliar o aluno 

de uma forma qualitativa observando somente a nota... não... eu tenho 

que observar todo esse processo né?... e pra mim, é algo muito 

importante... apesar de que muitos alunos creem que a avaliação é 

tudo, mas não... ela é muito importante nesse processo desde que seja 

realizada de maneira correta pelo tutor que tem que avaliar... tem que 

observar todo o desempenho do aluno em todas as etapas, buscando 

auxiliá-lo, né? 

 

Destacamos da fala de T1 as expressões instrumento institucionalizado; 

cumprimento de uma burocracia e indicativo da aprendizagem as quais expressam o 

posicionamento deste professor sobre o papel da avaliação. Para T1, a avaliação cumpre 

dois papeis relativos ao processo de ensino e aprendizagem: como um instrumento de 

classificação, nas palavras de T1, saber se o aluno está apto ou não; e como um 

instrumento que possibilita regular a aprendizagem. Além dos aspectos citados, T1 

chama a atenção para o fato de que a avaliação pode ser um instrumento de auto-

reflexão. É interessante também notar que T1 destaca um papel para a avaliação 

relacionado mais propriamente à instituição e outro voltado para o aluno.  

Consideramos pertinente refletirmos, ainda que brevemente, sobre a questão 

burocrática a que T1 se refere. De acordo com Barlow (2006), quando tratamos do tema 

avaliação, precisamos ter em mente os destinatários desse processo: os alunos, os pais, 



159 

 

os professores, a instituição educacional e a sociedade. No que diz respeito à instituição, 

o autor ressalta que a administração do estabelecimento de ensino “exige notas” 

(BARLOW, 2006, p. 151), promovendo um vínculo estreito entre o professor, a 

instituição e a sociedade, 

 

A avaliação que ele (o professor) “produz” repercute inevitavelmente na 

instituição escolar da qual ele depende. Por exemplo, a curto prazo, tantos 

alunos “passarão” de ano. Mas os efeitos da avaliação podem ter projeções 

mais amplas: se o nível escolar “sobe” ou “desce”, isso acaba tendo efeito 

sobre a sociedade. Finalmente – como efeito em retorno das ações anteriores 

-, a instituição escolar age ou reage sobre o professor por intermédio de 

programas e instruções oficiais, da inspeção, da formação inicial e contínua 

etc. (BARLOW, 2006, p. 152) 

 

Tal exigência por parte da administração das instituições escolares está presente 

nos diferentes níveis de ensino. Vale aqui destacar que os professores tutores seguem as 

orientações normatizadoras publicadas pela Coordenação Geral da UAB/UFC, 

conforme explicitamos anteriormente. Salientamos que segundo o citado documento, os 

tutores devem se orientar pelas “determinações” feitas sobre as modalidades de 

avaliação a ser empregadas e, ainda, acerca do período em que essas deverão ocorrer. 

Tal “burocracia”, no dizer de T1, precisa ser seguida. As normatizações previstas, 

contudo, não limitam a possibilidade de outros momentos de avaliação, conforme 

decisão do tutor e/ou do professor coordenador de disciplina na EaD, o que lhe garante 

um espaço de relativa autonomia. 

Outro aspecto a ser destacado, diz respeito a que o item lexical, burocracia, 

usado por T1, evoca um aspecto da ideologia neoliberal vigente em nossa sociedade 

relacionada à forma como se organiza o trabalho. A normatização mencionada tem 

como objetivo “uniformizar o sistema de avaliação de aprendizagem dos alunos dos 

Cursos de Graduação Semipresenciais”
24

. Essa tentativa de “uniformizar” nos remete ao 

caráter centralizador das ações institucionais e aponta para uma pretensa 

homogeneidade dos alunos. Afonso (2000) ao escrever sobre o “Estado avaliador” 

lembra que o interesse demonstrado, por parte de governos neoconservadores e 

neoliberais pela avaliação tem lugar a partir da década de oitenta. Referindo-se à 

expressão “O Estado avaliador”, o autor explica que,  

 

 

                                                 
24

 Disposto no OFÍCIO CIRCULAR Nº 001/2009/CGUAB/UFC 
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esta expressão quer significar, em sentido amplo, que o Estado vem adotando 

um ethos competitivo, neodarwinista, passando a admitir a lógica do 

mercado, através da importação para o domínio público de modelos de gestão 

privada, com ênfase nos resultados ou produtos dos sistemas educativos.  

(AFONSO, 2000, p. 49, grifos do autor) 

 

 

Pelo exposto, verificamos que a sistemática de avaliação adotada nas instituições 

de ensino cumpre um papel importante na implantação e manutenção da lógica 

neoliberal. Ainda de acordo com o autor, 

 
(...) com a adoção destas políticas neoliberais, a própria teoria da avaliação 

que já vinha evoluindo com base em epistemologias antipositivistas e 

pluralistas, sofre agora um novo viés positivista. Neste contexto, a fé em 

indicadores mensuráveis passa ser o exemplo paradigmático das mudanças 

neoliberais e neoconservadoras, ficando assim evidente como a mudança nas 

políticas governamentais pode, em determinadas conjunturas, resultar em 

mudanças nas práticas avaliativas. (AFONSO, 2000, p.50, grifos do autor) 

 

Vemos, pois, a consonância entre o requerido pela Instituição Superior de 

Ensino, em relação à necessidade de que lhe sejam fornecidos “índices mensuráveis”, 

por exemplo, número de alunos aprovados, de desistentes, de jubilados etc, e o pré-

estabelecido no discurso neoliberal em evidência. Mas não somente para fins de gestão, 

a exigência de que a avaliação seja quantificada também alcança à pretensa “medição” 

do conhecimento do aluno, deixando claro, conforme Afonso (2000), como a lógica 

imposta pela ideologia neoliberal direciona as práticas avaliativas. Dessa forma, é 

possível observar a relação que se estabelece entre a “avaliação normativa” e a 

“ideologia de mercado”. Para Afonso (2000, p. 34), essa parece ser a modalidade de 

avaliação mais adequada “quando a competição e a comparação se tornam valores 

fundamentais em educação” e passam a induzir a utilização de testes “estandarizados”, 

uma vez que estes fornecem dados mais facilmente quantificáveis (por exemplo, os que 

se referem ao domínio cognitivo e instrucional) os quais se transformam em índices 

úteis para a lógica de mercado. 

T2, por sua vez, é enfático em afirmar que a avaliação está extremamente 

interligada a todo processo de ensino e aprendizagem. Segundo o tutor, essa acontece 

em todo momento de interação em sala de aula. Apesar da assertividade com que 

coloca seu posicionamento sobre a relação intrínseca que se estabelece entre a atividade 

de avaliação e o processo de ensino e aprendizagem, T2 considera a necessidade de 

quantificá-la como um problema a ser enfrentado, e destaca a importância da 

subjetividade como um fator inerente a esse processo. Sobre os pontos assinalados, 
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consideramos pertinente ressaltar os postulados de Hadji (2001). No que se refere à 

questão da medida ou no dizer de T2 em como quantificar. O autor observa que, 

 

Poder-se-ia dizer que a avaliação está para a medida assim como o Canada 

Dry está para o álcool, referindo-se à publicidade dessa bebida. A nota 

cifrada tem a aparência de um resultado de medida. Ela se apresenta sob a 

mesma forma (quantitativa). Tem seu odor, sua cor. Todavia, o avaliador 

não é um instrumento de medida, mas o ator de uma comunicação social. 

(HADJI, 2001, p.34, grifos nossos) 

 

Ainda, de acordo com Hadji (2001, p. 34) “a avaliação não é uma medida pelo 

simples fato de que o avaliador não é um instrumento, e porque o avaliado não é um 

objeto no sentido imediato do termo”. O autor chama a atenção para o fato de que não é 

possível falar em “exatidão” quando se tem em mente formas de medida, 

 

O avaliador não é um instrumento de medida, mas um ator em processo de 

comunicação social. Certamente, ele precisa dizer, apesar de tudo, o valor de 

um produto. Mas o próprio uso do termo valor adverte que não se está, 

propriamente falando, no domínio da medida. A exatidão da especialização 

professoral não passa de uma crença, desmentida pelos fatos. Isso nos 

leva a compreender que a avaliação, mesmo em sua forma mais rigorosa, 

aparentemente, de notação, diz menos sobre o “verdadeiro valor” de um 

objeto (expressão sem dúvida marcada por uma contradição interna) do que 

expressa outra coisa. (HADJI, 2001, p.35, grifos nossos) 

 

Vista desta forma, a avaliação não pode ser considerada uma operação científica, 

antes, Hadji (2001, p. 44) assevera que “a avaliação, por essência, não pode ser 

objetiva”, sendo este o caráter que T2 parece querer fazer sobressair quando observa 

que a avaliação ainda tem muito de pessoal. Não sendo o avaliador um instrumento, a 

subjetividade lhe é inerente e este deverá sempre considerá-la em suas práticas de 

avaliação. 

T3 critica a preocupação constante sobre o como avaliar em detrimento do 

enfoque sobre o que seria o verdadeiro papel da avaliação, contribuir para a 

aprendizagem do aluno. Tal consideração fica evidenciada quando esse diz que Avaliar 

por avaliar, sem fazer a devida mediação do conhecimento... vai tornar a avaliação 

estanque... sem fundamentação... enfim... sem legitimidade. O posicionamento assumido 

pelo docente encontra guarida entre teóricos como Perrenoud (1999) para quem a 

avaliação oscila entre duas lógicas: uma posta a serviço da seleção e outra a serviço das 

aprendizagens. Os professores e todos os atores envolvidos com o processo de avaliação 
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na esfera educacional precisam ter claros os objetivos a serem perseguidos. Destes 

dependem o formato, a natureza e a seleção dos instrumentos a serem empregados. 

Destarte o discurso pedagógico em torno de uma avaliação que vise contribuir 

para a aprendizagem do aluno, Perrenoud (1999, p.17) exorta que 

 

Nos sistemas educativos, há uma distância significativa entre o discurso 

modernista, entremeado de ciências da educação e de novas pedagogias, e as 

preocupações prioritárias da maioria dos professores e dos responsáveis 

escolares. Raros são os que se opõem resoluta e abertamente a uma 

pedagogia diferenciada ou a uma avaliação formativa. Todavia só há adesão 

com a condição de que essas sejam efetivadas “acima do mercado’, sem 

comprometer nenhuma das funções tradicionais da avaliação, sem tocar na 

estrutura escolar, sem transtornar o hábito dos pais, sem exigir novas 

qualificações dos professores. 

 

Podemos depreender das considerações do autor que um discurso pedagógico 

sobre uma avaliação que seja formativa sem que haja mudanças reais nos diversos 

segmentos da sociedade, é um discurso vazio, ou como nos diz T3, sem 

fundamentação... enfim... sem legitimidade. 

Outro aspecto a salientar da fala de T3, que também encontramos no discurso de 

T4, consiste na importância que os professores conferem à necessidade de que o 

professor se autoavalie, tendo em vista saber se o trabalho desempenhado por ele pode 

ser considerado um bom trabalho, ou como diz T4, o próprio professor vai se 

investigar... será que as minhas metodologias... as minhas práticas pedagógicas... as 

minhas ferramentas estão sendo úteis pra esse aluno. Dessa forma, uma boa avaliação 

do desempenho do professor só pode ser alcançada mediante o êxito dos seus alunos.  

Dessa perspectiva, vemos presente na argumentação de T4 um discurso inserido 

dentro de uma lógica mercadológica que busca uma excelência sempre medida por altos 

índices de rendimento. Por essa lógica, as melhores escolas são as que aprovam mais 

nos melhores concursos, os melhores professores são aqueles cujos alunos obtêm as 

notas mais altas, o governo considera as melhores escolas aquelas com altos índices de 

promoção dos alunos. Tal lógica, no entanto, não funciona para todos, apenas para 

aqueles que alcançam os melhores lugares, tiram as maiores notas e conseguem todas as 

promoções e, nesse sentido, torna-se uma lógica da desigualdade, que insufla uma 

competição desmedida e que muitas vezes gera medo, ansiedade e frustração. Daí 

porque T3 considera que a avaliação pode tornar-se pressão... opressão... e não 

mediação. 
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Embora não use os mesmos termos de T3, T5 remete a um posicionamento 

similar quando assevera que o aluno muitas vezes só se dedica realmente porque sabe 

que está sendo avaliado... Notamos que T5 alude a uma prática muitas vezes vista em 

sala de aula em que o professor usa a avaliação, ou melhor, os instrumentos usados para 

avaliar como forma de disciplinar os alunos, de obrigá-los a manter uma conduta e a dar 

determinadas respostas. Usado com esse fim, o processo de avaliação torna-se um 

instrumento de poder empregado pelo professor em concordância com uma ideologia 

que preconiza e legitima as hierarquias sociais e a manutenção das elites. 

A análise que fizemos da resposta que os sujeitos deram para a quarta pergunta 

nos possibilitou assinalar a emergência dos posicionamentos assumidos em relação ao 

papel que a avaliação desempenha no processo de ensino e aprendizagem: 

 

 Reguladora do processo de ensino e aprendizagem (P1, P2, P5, T4, T5); 

 Processo e forma de feedback para o aluno (P3) ; 

 Instrumento institucionalizado (P4, T1) ; 

 Parte intrínseca ao processo de ensino e aprendizagem (T2) ; 

 Forma de mediação do conhecimento (T3) ; 

 Instrumento disciplinar (T5). 

 

A quinta pergunta se revestiu de um caráter mais voltado para a prática dos 

sujeitos. Visamos conhecer como cada docente caracteriza sua própria forma de avaliar. 

Ao responder à pergunta sobre como avaliam seus alunos, os professores falaram de 

suas práticas e pudemos constatar se havia consonância entre a compreensão teórica 

verbalizada nas questões 3 e 4 e o modo como estes dizem efetivamente atuar. 

Interessou-nos, também, observar como se dá a relação entre professor-aluno, do ponto 

de vista do professor, e se estas relações naturalizam práticas democráticas ou mais 

centralizadoras em relação à avaliação.  

 

5 Como você avalia seus alunos? 

 

P1 Normalmente eu... por exemplo... eu tava trabalhando com a prática de 

ensino e eu tô trabalhando com os meninos dessa forma... nós colocamos 

dentro da prática de ensino... o aluno tem que desenvolver as habilidades 

que ele vai trabalhar dentro da sala de aula....então...por exemplo...fazer 
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planejamento...o estabelecimento de metas...nós colocamos...pedimos para 

que o aluno faça um trabalho, revisamos isso, conversamos com o aluno e 

pedimos pra ele refazer, a partir do momento que ele apresenta o trabalho 

dele, então...nessa perspectiva... na prática de ensino há a refacção do 

próprio trabalho do aluno. Na disciplina de fonética e fonologia, nós temos 

feito geralmente...é...avaliações escritas, avaliações orais...apresentações 

de seminários, gravações de áudio, em que a gente faz gravações de áudio 

no início do semestre e, depois, no final do semestre a gente apresenta essa 

mesma gravação e compara as duas e faz uma análise...se ele melhorou ou 

não...ah...a pronúncia dele que é um dos objetivos do curso de fonética e 

fonologia que o aluno além de compreender a produção dos sons da língua, 

ele também melhore a pronúncia dele. 

 

P2 Eu avalio processualmente...emprego diferentes instrumentos...seminários, 

exposições, apresentações de trabalhos e também provas. 

 

P3 Vou citar o exemplo das disciplinas de produção oral... peguei no semestre 

passado... a avaliação foi processual...nós fizemos...foram cinco 

avaliações, elas se dividiam entre seminários, peças, participação dos 

alunos, foram seis itens que eu coloquei...e aí eu acho que foi uma das 

melhores avaliações que eu já fiz, porque eu senti realmente cada aluno,  a 

turma era menor. 

 

 Nas disciplinas de tradução, que é uma disciplina que costumo pegar... 

também nesse semestre fiz uma avaliação processual...eu to trabalhando 

com a participação dos alunos, nas discussões dos textos teóricos,  nas 

traduções que eles me trazem... durante todo o semestre estou trabalhando 

com três gêneros de tradução...trabalho com eles, a entrega também 

conta... seminários... também são cinco itens né?... no que diz respeito à 

tradução... também pensando nessa questão processual. 

 

 Nas disciplinas de língua, se divide em dois momentos... como a gente tem 

que trabalhar com a avaliação escrita, auditiva e oral, termino a primeira 

metade do conteúdo...realizo uma primeira prova escrita... com essa prova 

escrita uma parte de compreensão e produção textual...e geralmente, eu 

procuro fazer essa parte de produção textual relacionado ao que a gente 

viu durante o semestre... por exemplo... no semestre sete... há os conteúdos 

culturais e como tema transversal eu to trabalhando sobre a relação de 

ensino-aprendizagem, se alguns deles já entrou em sala de aula, 

trabalhando com textos sobre a dificuldade que os professores enfrentam 

então... a compreensão e produção escrita deles foi a partir das discussões 

dos textos, dos artigos que nós lemos... e...  num segundo momento... no que 

diz respeito aos conteúdos...concordância verbal e nominal, e aí eu faço 

com os semestres iniciais questões mais fechadas...questões estruturais 

mesmo...e nos semestres mais avançados... procuro tanto essa parte mais 

fechada, como também a parte subjetiva... peço pra eles fazerem uma 

comparação entre a concordância...semelhanças e diferenças que existem 

entre a concordância em espanhol... e o ensino do espanhol como língua 

estrangeira e o português, por exemplo...ah é... as auditivas...eu tenho 

procurado trabalhar essa questão do cd...eu acho um pouco artificial 
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também... então no caso tanto do semestre dois como do semestre sete, de 

acordo com o que a gente trabalhou... no semestre sete nós trabalhamos um 

vídeo que eu achei...são cinco professores dando o depoimento deles 

sobre... como é a relação deles com as novas tecnologias, foi um dos temas 

que nós trabalhamos e aí eu peguei esse vídeo na internet...falo pra eles que 

é um acento espanhol e aí eles ouvem aqueles textos em questões fechadas e 

abertas... num segundo momento... a gente vai trabalhar sobre a questão da 

violência..aí eu trouxe pra eles um relato de uma psicóloga escolar... eles 

assistem aquele vídeo... eu acho menos artificial do que só colocar aquele 

cd... porque tão vendo que a linguagem é tudo né?... gestos...fala e a prova 

oral também, tentando ser encadeado... no caso do espanhol dois nós 

estamos trabalhando com o Festas... aí comentamos alguma coisa... no 

estilo de seminários e pra não constranger...  experiência própria... eu 

faço só com aquele grupo. No espanhol sete, eles leram um livro... e aí a 

prova oral, eu chamo eles em trios ou em duplas...aí peço pra eles... como 

foi que eles identificaram... dessa forma... e tenho minha fichinha de 

avaliação né?...  

 

P4 Depende muito da disciplina... da quantidade de alunos... mas geralmente 

eu não faço avaliação muito formal... geralmente eu não marco um dia 

específico pra ter a avaliação... eu faço várias atividades, essas atividades... 

elas têm uma pontuação que vai desde o início da disciplina até o final. Às 

vezes o aluno, por exemplo, quando o aluno falta aquele dia... uma das 

fases da avaliação... aí esse aluno fica... praticamente eu não tenho como 

dar uma outra oportunidade se ele faltou, por causa do tempo... aí eu parto 

pra avaliação mais tradicional, marco a prova... o dia com aluno pra fazer 

uma avaliação mais formal mesmo... geralmente os instrumentos são 

trabalhos... que os alunos até reclamam, porque eles preferiam a 

prova...rss.... porque os trabalhos dão mais trabalho do que se eles fossem 

ter uma avaliação em um dia só e fazer. O trabalho ele tanto faz na sala de 

aula... como fora da sala de aula... eu tento fazer o contrário do que 

fizeram comigo... durante a minha graduação em poucas disciplinas a 

gente trabalhou dessa forma... de forma mais processual... e na realidade, 

você imagina... você aplica uma avaliação... naquele dia por algum motivo 

você não está bem... você pode até ter estudado e tudo, mas alguns outros 

fatores acabam atrapalhando você naquele momento...e o professor até 

pensa... mas aquele aluno é tão bom e tirou uma nota dessa!... muitas vezes 

a nota não reflete a realidade.   

 

P5 Olha... depende do objetivo da disciplina... e da natureza da disciplina. Se 

nós formos pensar numa disciplina de língua espanhola que tem que 

trabalhar as quatro habilidades... tem todas essas questões... eu, por 

exemplo, avalio na oralidade o aluno... como ele chegou... e aí eu vejo 

questões de pronúncia, de adequação, de contexto comunicativo... questões 

formais da língua... questões de vocabulário... e no decorrer das aulas eu 

peço que todos os alunos participem e vou avaliando... peço que eles façam 

apresentações... faço conversações, atividades variadas para que eles se 

expressem... e após a avaliação, a primeira, eu dou um feedback e aí eu 

recomendo o que ele tem que melhorar...se é vocabulário... se é na 

pronúncia passo alguns cds para ele ir melhorando... cds com pronúncia... 
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e aí na segunda avaliação... eu sei no final do semestre já, mais ou menos o 

que ele progrediu... e aí eu procuro avaliar com base nisso... o quê que ele 

progrediu? O que ele aprendeu no processo e o que ele ainda precisa 

progredir e o nível exigido né?... das habilidades e competências.  

 

 

Em relação à forma como avalia seus alunos, P1 explicita que, dependendo da 

disciplina, aplica diferentes formas de avaliar. Dessa forma, no trabalho com a 

disciplina “prática de ensino”, explica que há a refacção do próprio trabalho do aluno. 

P1 considera importante, para ajudar no desenvolvimento das habilidades dos alunos, 

que estes apresentem seus trabalhos e, após a correção e feedback do professor, haja o 

refazimento dos trabalhos apresentados. Já na disciplina fonética e fonologia, P1 cita os 

instrumentos que utiliza para avaliar os alunos, quais sejam: avaliações escritas, 

avaliações orais... apresentações de seminários... gravações de áudio.  

Observamos que P1 se mostra coerente com as respostas dadas nas questões 

anteriores, uma vez que entende avaliar como parte do processo de ensino e 

aprendizagem, e que os instrumentos avaliativos devem ser aplicados em diferentes 

momentos no decurso da disciplina. Vemos que tanto o trabalho com a refacção quanto 

a aplicação dos diferentes instrumentos citados requerem tempo e preparação 

antecipadas do aluno. Também vale salientar a importância na diversificação dos 

instrumentos utilizados, procedimento que possibilita aos alunos diferentes formas de 

abordar o conteúdo estudado. 

Vale, ainda, lembrar que, segundo nos indica Pastor Cesteros (2003), a ação de 

avaliar pressupõe uma tomada de decisão a partir de dados recolhidos sistematicamente, 

seja através de métodos quantitativos como, por exemplo, as provas, seja através dos 

qualitativos como as observações, juízos de valor ou classificações baseadas na opinião 

do avaliador. Assim, por exemplo, a avaliação qualitativa utiliza determinados 

instrumentos como questionários, diários, informes com base em observações e pastas 

de trabalho ou portfólios, nos quais se privilegiam as apreciações do avaliador que 

poderá ser o próprio professor ou o aprendiz. Já a quantitativa recorre, de modo 

prioritário, aos exames e provas. Consideramos que cabe ao professor decidir-se por 

qual instrumento empregar, conforme seja o objetivo que pretenda alcançar. 

Sucintamente, P2, de forma similar a P1, esclarece que avalia processualmente, 

utilizando-se de diferentes instrumentos, seminários, exposições, apresentações de 

trabalhos e também provas. Vale lembrar que P2 trabalha com as disciplinas de língua, 

tradução, compreensão e produção de texto; não solicitamos, entretanto, um 
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detalhamento dos instrumentos citados, uma vez que nosso foco não consistiu no estudo 

dos instrumentos em si, mas na representação social que os sujeitos compartilham sobre 

o processo de avaliação. No entanto, consideramos que os instrumentos utilizados 

refletem a concepção de avaliação adotada pelo professor, e que estes, dependendo de 

como esse processo é entendido, podem funcionar como mera checagem de um 

resultado. 

P3, por sua vez, também faz referência às disciplinas que ministra e aos 

instrumentos que utiliza para avaliar: Vou citar o exemplo das disciplinas de produção 

oral... peguei no semestre passado... a avaliação foi processual...nós fizemos...foram 

cinco avaliações, elas se dividiam entre seminários, peças, participação dos alunos. 

Pontuamos que no que tange à decisão de qual instrumento de avaliação utilizar, a 

escolha desses dependerá sempre do propósito da avaliação.  

Também é importante notar que P3 considera ter obtido um êxito considerável 

na avaliação realizada nas disciplinas de produção oral e na de tradução, devido tanto 

ao uso de diferentes instrumentos, seminários, peças, participação dos alunos, como 

também pelo fato de que a turma era menor, referindo-se à turma de produção oral. 

Podemos depreender da qualificação de P3 para a turma como sendo “menor”, uma 

expressa referência ao sério problema de lotação das salas de aula enfrentado nas 

escolas, de modo geral, mas, principalmente, na pública, o que acarreta dificuldades 

para que o professor possa avaliar de modo formativo ou processual, uma vez que ele 

não consegue efetivamente fazer um acompanhamento individual dos alunos, de forma 

a levar em conta sua singularidade.  

Vale lembrar que quanto a essa forma de avaliação, denominada avaliação 

formativa, Suassuna (2004) ressalta que ela está mais próxima da busca de 

conhecimentos, da interpretação e da análise crítica e construtiva do que da emissão de 

juízo. Trata-se da modalidade avaliativa que acompanha permanentemente o processo 

de ensino e aprendizagem contribuindo para sua melhoria e que, segundo Hoffmann 

(1995), distancia-se da avaliação classificatória. Essa última caracteriza-se por apontar 

falhas, discriminar, selecionar, sem fazer qualquer sugestão de encaminhamentos para a 

melhoria do ensino e/ou da aprendizagem. Baptista e Nascimento (2010) assinalam que 

isso se dá porque a avaliação classificatória, como o próprio nome já sugere, centra-se 

exclusivamente nos produtos da aprendizagem, em detrimento da observação do 

processo de construção do saber; dessa forma, resulta em números, escalas, hierarquias, 

limitando as possibilidades de intervenção do professor. 
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Outro aspecto a considerar em relação ao sentimento de êxito de P3, diz respeito 

à compreensão sobre saber em que consiste uma avaliação eficaz. De acordo com 

Moretto (2010, p. 125) “uma avaliação é eficaz quando o objetivo proposto pelo 

professor é alcançado”, o autor, porém, chama a atenção para o fato de que uma 

avaliação eficaz pode não ser eficiente. Como se estabelece essa diferença? Para 

explicar, o autor dá o seguinte exemplo:  

 

Isso ocorre, por exemplo, quando um professor organiza as condições para 

que seus alunos aprendam de cor todos os países da África e suas respectivas 

capitais e consegue que todos tirem 10 na prova elaborada sobre o assunto. 

Pode-se afirmar que a prova foi eficaz, pois ela atingiu o objetivo proposto. 

No entanto, a eficiência foi pouca, pois esse conhecimento possivelmente não 

é relevante no contexto dos alunos e o processo de aprendizagem não foi 

racional, pois aprenderam de cor e de forma isolada. (MORETTO, 2010, p. 

125) 

 

Vemos, pois, pelas considerações de Moretto (2010), que uma avaliação é eficaz 

quando atinge os objetivos propostos e é eficiente quando o conteúdo enfocado é 

significativo para o aluno. Continuemos com a análise do discurso de P3. 

Já em relação às disciplinas de língua, P3 explicita que costuma realizar dois 

momentos de avaliação: quando ministra a primeira parte do conteúdo e ao final da 

disciplina. Pondera, ainda, que tem que trabalhar com a avaliação escrita, auditiva e 

oral. Notemos que P3 toma o termo “avaliação” por “prova”. Essa confusão é, de fato, 

bastante recorrente no discurso dos professores, em geral. Sobre esse aspecto, 

Fernández e Baptista (2010) observam que, 

 

(...) muitas vezes não estão claras as implicações que tem a avaliação para o 

aluno e para o professor e não é raro que se confunda avaliar com a simples 

aplicação de uma prova ao final do curso ou durante ele. (...) Assim não é o 

mesmo avaliar que examinar, pois se pode avaliar de distintas formas, em 

vários momentos do processo e com variados procedimentos. E, de idêntica 

maneira, pode-se qualificar ou examinar por meio de distintas provas e testes, 

segundo diferentes propósitos. (FERNÁNDEZ Y BAPTISTA, 2010, p. 9, 

tradução nossa, grifos nossos)
25 

 

P3 também considera importante o fato de buscar inserir como conteúdo, na 

avaliação escrita, uma parte destinada à compreensão e produção textual em que 

                                                 
25

 (...) muchas veces no están claras las implicaciones que tiene la evaluación para el alumno y para el 

profesor y no es raro que se confunda evaluar con la simple aplicación de una prueba al final del curso o 

durante él. (…) Así no es lo mismo evaluar que examinar, pues se puede evaluar de distintas formas, en 

varios momentos del proceso y con variados procedimientos. Y, de idéntica manera, se puede calificar o 

examinar por medio de distintas pruebas y tests, según diferentes propósitos. (FERNÁNDEZ Y 

BAPTISTA, 2010, p. 9) 
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desenvolve uma proposta de produção escrita relacionada ao conteúdo visto durante o 

semestre. Dessa forma, acredita construir um instrumento coerente que priorize “cobrar” 

do aluno conhecimentos que foram debatidos em sala.  P3 apresenta, como exemplo, a 

sistemática que emprega com a turma do sétimo semestre:  

 

(...) por exemplo... no semestre sete... há os conteúdos culturais e como tema 

transversal eu to trabalhando sobre a relação de ensino-aprendizagem, se 

alguns deles já entrou em sala de aula, trabalhando com textos sobre a 

dificuldade que os professores enfrentam então... a compreensão e produção 

escrita deles foi a partir das discussões dos textos, dos artigos que nós lemos.  

 

 

P3 salienta que sua sistemática de avaliação muda quando se trata de avaliar os 

conhecimentos do aluno sobre os temas gramaticais estudados e também se a prova for 

destinada aos semestres iniciais:  

 

num segundo momento... no que diz respeito aos conteúdos...concordância 

verbal e nominal, e aí eu faço com os semestres iniciais questões mais 

fechadas...questões estruturais mesmo...e nos semestres mais avançados... 

procuro tanto essa parte mais fechada, como também a parte subjetiva. 

 

Convém refletirmos sobre a mudança na postura que P3 adota tanto em relação a 

como avalia os temas gramaticais como em relação à diferença que faz entre a 

sistemática de avaliação que utiliza para os semestres iniciais e para os finais. A 

avaliação se constitui em um instrumento subjetivo para o professor, e este, mesmo sem 

se dar conta, faz incidir sobre sua prática avaliativa suas crenças sobre como o aluno de 

primeiro semestre se sente ao ser avaliado, quais são suas dificuldades diante de uma 

prova etc., e, de forma semelhante, em relação aos semestres mais avançados. Uma 

dessas crenças é a de que as provas com questões fechadas são mais fáceis, daí serem 

aplicadas para o primeiro semestre.  

Consideramos pertinente, no tocante à elaboração de questões para provas 

escrita, destacarmos os postulados de Moretto (2010). O pesquisador analisou, no 

espaço de uma década, mais de seis mil provas aplicadas em escolas de quase todos os 

estados do Brasil e dividiu o resultado de seu trabalho em dois blocos: o primeiro, 

voltado para o que chama de “característica das provas tradicionais” e o segundo, para 

“características das provas na perspectiva construtivista”.  

Em relação às provas tradicionais, Moretto (2010) aponta três características 

recorrentes: 1. exploração exagerada da memorização – presente em questões em que se 
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pede para completar lacunas, relacionar letras e números, etc; 2. falta de parâmetros 

para a correção – segundo o autor, este tipo de questão deixa o aluno “nas mãos do 

professor”, porque com a ausência de critérios claros, vale a resposta pretendida pelo 

professor; 3. utilização de palavras de comando sem precisão de sentido no contexto – 

comandos como “comente”, “discorra”, “defina” quando aplicados em contexto 

demasiado amplos. 

Quanto às características das provas em uma perspectiva construtivista, Moretto 

(2010) ressalta que estas se caracterizam por apresentar: i. contextualização – segundo o 

autor, quando dizemos que uma questão deve ser contextualizada, significa que, para 

responder, o aluno deve buscar apoio no enunciado da mesma. O aluno deverá encontrar 

dados no texto que o auxilie a responder à questão; ii. Parametrização clara e precisa 

dos critérios de correção; iii. exploração da  capacidade de leitura e de escrita do aluno – 

é importante durante as provas, fornecer textos que favoreçam à leitura e que levem o 

aluno a escrever, exercitando-se na lógica, na argumentação e na correção do texto; iv. 

Proposição de questões “operatórias” e não apenas “transcritórias” – as primeiras se 

referem às questões que exigem do aluno operações mentais mais ou menos complexas 

ao responder e que estabelecem relações significativas, já as do último tipo são aquelas 

cuja resposta depende de uma simples transcrição de informação. 

Abrimos um parêntese para esta explicação devido a nossa hipótese sobre as 

representações de P3 que o levam a empregar questões mais tradicionais, ou, como 

denomina, estruturais, nas provas destinadas aos semestres iniciais. Vemos nisso, uma 

crença de que este tipo de questão é mais fácil; uma explicação possível é que isso 

acontece porque o aluno estaria mais acostumado a lidar com essa modalidade de prova, 

já que é a mais comum em escolas que optam por uma abordagem mais tradicional de 

avaliação.  

Quanto aos semestres mais avançados, P3 explica que emprega questões mistas, 

nos semestres mais avançados... procuro tanto essa parte mais fechada, como também 

a parte subjetiva, procedimento que corrobora a ideia de que o aluno vai sendo 

“treinado” a lidar com questões mais subjetivas. O que nos chama a atenção é que 

estamos tratando de alunos de um curso universitário, voltado para a formação de 

professores de línguas, e que, teoricamente, estariam acostumados a responder 

perguntas mais complexas que enfatizam um caráter mais subjetivo. Nossa hipótese é de 

que o professor de língua estrangeira “imagina”, ou melhor, tem a representação, que 

seu aluno dos semestres iniciais não tem conhecimento suficiente da língua meta e que, 
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por isso, não teria sucesso em questões que lhe apresentem muito vocabulário, quase à 

semelhança de uma criança quando começa a ter contato com a língua escrita na escola. 

Tratar-se-ia, pois, de uma representação ancorada na sua própria experiência como 

aluno e no que parece ser o senso comum entre os professores de forma geral. 

Em relação às provas para avaliar à habilidade de compreensão auditiva dos 

alunos, P3 demonstra uma reflexão crítica em relação às práticas que observa entre seus 

colegas, as quais identifica como as mesmas que experienciou enquanto aluno. No 

entanto, em sua prática docente sente a necessidade de avançar por considerá-las, um 

pouco artificial. Vemos pela fala de P3 que determinadas práticas pedagógicas tendem a 

ser repetidas, muitas vezes, sem reflexão alguma. Embora ainda construa provas com 

características tradicionais para avaliar o conhecimento gramatical dos alunos, P3 rejeita 

técnicas que considera como tradicionais para avaliar sua habilidade leitora. Uma 

tentativa de explicação para esse posicionamento de P3 seria, talvez, uma mudança na 

sua compreensão acerca dos objetivos a serem alcançados na avaliação dessa habilidade 

específica. 

Por fim, quando trata dos instrumentos que costuma aplicar para avaliar a 

habilidade oral dos alunos, o tutor enfatiza as diferenças nos procedimentos que aplica 

quando se trata de avaliar alunos dos semestres iniciais e dos mais avançados. Os 

instrumentos, embora sejam os mesmos, diferenciam-se na forma como são aplicados 

nos semestres iniciais. P3 pondera que propõe avaliações, no estilo de seminários e pra 

não constranger...  experiência própria... eu faço só com aquele grupo. Já no que diz 

respeito aos semestres mais avançados dá a seguinte explicação: no espanhol sete, eles 

leram um livro... e aí a prova oral, eu chamo eles em trios ou em duplas...aí peço pra 

eles... como foi que eles identificaram... dessa forma... e tenho minha fichinha de 

avaliação, né?...  

Consideramos bastante elucidadora, a posição de P3 quando este afirma não 

querer constranger os alunos de semestres iniciais. Fica claro que o professor, ao aplicar 

determinados instrumentos de avaliação, tem o poder de constrangê-los, embaraçar ou 

mesmo humilhar os alunos. P3 diz ser esta uma experiência própria... dando a entender 

ter sido vítima de situações constrangedoras durante sua própria formação, o que nos 

permite afirmar que as representações de P3 sobre avaliação estão embasadas, ou seja, 

ancoradas em suas experiências pessoais e associadas ao conhecimento epistemológico 

que adquiriu durante sua formação, como também na sua prática pessoal com as 

situações de avaliação. 
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Essa dificuldade dos alunos nos semestres iniciais, em se sentirem constrangidos 

durante os exames orais, é parcialmente superada, conforme P3, ao chegarem nos 

semestres avançados, e, por essa razão, opta por fazer os exames em pequenos grupos: 

trios ou duplas. Por fim, P3 lembra que faz observações constantes do progresso dos 

alunos quando se refere ao que chama de fichinha de avaliação. Essa atitude de 

observação constante também demonstra a forma como P3 entende o processo de 

avaliação. 

Quanto à resposta de P4, destacamos a menção feita ao tipo específico de 

disciplina e à quantidade de alunos como elementos que interferem no processo de 

avaliação. No tocante à relação entre o tipo de disciplina e as práticas avaliativas trata-

se de um aspecto particularmente importante para a avaliação em língua estrangeira, 

uma vez que há no currículo de LE disciplinas voltadas para o ensino da língua e 

cultura, disciplinas relacionadas com o campo teórico da linguística e da linguística 

aplicada e, ainda, aquelas específicas da prática de ensino. No trabalho com a língua 

meta, examina-se o desempenho do aluno em relação às habilidades comunicativas 

enfocadas (ouvir, falar, ler e escrever), as quais por sua demandam, cada uma, 

instrumentos específicos. Essa menção ao uso de diferentes instrumentos aparece nas 

respostas de todos os docentes, o que também nos faz supor que se trata de uma prática 

comum entre eles. Considerando-se que as representações sociais orientam as práticas, 

temos nessa constatação um indício de como os sujeitos entendem o processo de 

avaliação: esse deve ser conduzido em diferentes momentos ou etapas por meio da 

aplicação de diferentes instrumentos. 

Quanto ao que chama de avaliação formal, P4 esclarece que considera dessa 

maneira os exames previamente agendados e que seguem um rigoroso calendário. O 

docente relata que opta por fazer uso de trabalhos, os quais são, muitas vezes, rejeitados 

pelos alunos em virtude de serem, segundos eles, mais trabalhosos por demandarem 

mais horas de dedicação dentro e fora de sala de aula. Reporta-se, ainda, a sua própria 

experiência de formação, considerando raras às vezes em que pôde participar de práticas 

avaliativas tidas como “não formais”. O professor salienta, igualmente, como ponto 

negativo na modalidade formal de avaliação, o fato de que a nota conferida ao aluno não 

reflete a realidade devido à facilidade com que as questões afetivas podem interferir 

nesse processo, promovendo o mascaramento da real situação do aluno. 

Finalmente, no tocante aos posicionamentos de P5 em relação às suas práticas 

pessoais de avaliação, vemos que tanto P5 como P4 tomam decisões considerando 
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inicialmente as especificidades da disciplina em estudo. No que concerne ao trabalho 

com as disciplinas de língua, P5 salienta que é preciso enfocar as quatro habilidades, 

quais sejam, ler, ouvir, falar e escrever, tendo em vista a relevância de se adequar o 

instrumento ao objetivo de avaliação pretendido. Trata-se, em realidade de uma 

preocupação sobre o como avaliar. Cada habilidade, por sua particularidade, demanda 

instrumentos específicos de avaliação.  

Vejamos, a seguir, as respostas dadas pelo segundo grupo. 

 

T1 Eu diria que também vou dar uma resposta bipartida... eu avalio 

respeitando as burocracias...é...se há de se ter uma prova porque foi 

anteriormente pensada..é...eu posso até emitir minha opinião sobre a 

validade ou não dessa prova, mas eu cumpro..eu avalio assim...mas 

eu avalio bem mais o desenvolver do aluno...dá muito mais trabalho, 

mas eu procuro, eu tento avaliar processualmente...fazendo registros 

de atividades ao longo do processo, ao longo do curso, ao longo da 

disciplina...seja o que for...fazendo avaliações e ir acompanhando o 

aluno no que diz respeito a... aquela avaliação não foi boa...então eu 

vou procurar aquele aluno individualmente...sempre que dá...sempre 

que é possível eu tento colocar isso em prática...então eu avalio 

assim...eu cumpro a parte...vamo chamar burocrática...da prova 

mesmo...que não se pode mudar...mas eu também... dou muito peso à 

avaliação processual...ao registro das atividades...ao 

desenvolvimento daquele aluno...levando em consideração em que 

momento do curso ele tava bem...em que momento ele não estava...se 

a prova...ela foi mesmo feita com...de modo a avaliar totalmente 

aquilo que aquele aluno tinha que aprender...se a prova não foi 

extremamente pontual..eu avalio nessas duas perspectivas... 

 Especificamente na educação a distância, além do registro de 

prova...o ambiente no qual eu trabalho que é o Solar...ele me 

possibilita um registro dentro do sistema das atividades que o aluno 

vai fazendo né?...é..ao longo do tempo...sejam atividades escritas 

criadas pelo professor...como atividade de  cada aula...seja um 

fórum...seja um chat...O ambiente me dá essas ferramentas...não 

é?...de registro...pra isso eu tenho uma caderneta...um caderninho 

que eu uso...ele me acompanha aonde eu vou...né?...por exemplo 

ontem...ontem mesmo à noite pra citar um exemplo...eu tava 

corrigindo umas atividades em um fórum e percebi que um 

aluno...que é um aluno que se destaca na turma...só participou  duas 

vezes... aí então... eu fiz aquele registro e enviei uma mensagem pra 

ele...é..procurando saber porque que das outras disciplinas pra cá ele 

só participou duas vezes...já que a participação dele é tão boa...enfim 

eu tenho aquele registro que eu vou acompanhando...enfim, eu tenho 

essa prática...pra anotação da minha vida e eu levo também pra 

avaliação... 
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T2 Eu tenho o costume de sempre passar um e-mail no início de cada 

aula dizendo os critérios de avaliação...Por quê? Eu tô até fazendo 

agora o curso de formação continuada e sinto dificuldade de saber 

em que é que eu tô sendo avaliada ali, o que é aquela atividade? Qual 

o objetivo daquela atividade? Eu vejo que no ensino a distancia...os 

meninos de língua espanhola já tem a dificuldade de ser uma língua 

estrangeira....então às vezes eles não conseguem interpretar o que 

está sendo solicitado naquele enunciado...o que tá sendo exigido em 

espanhol...então eu, em espanhol, coloco os critérios de correção, 

como vai ser a avaliação, quais são os objetivos daquela atividade, eu 

deixo isso bem claro pra eles, e digo sempre pra eles: se ainda existe 

dúvida pode enviar um e-mail pra mim...porque a gente tem que 

conversar...eu acho assim...se eu deixar em aberto...eu estaria 

desrespeitando...não é bem o termo desrespeitar...mas assim como se 

fosse não sendo clara o suficiente...transparente...no sentido de 

avaliar e não está sendo suficientemente claro(...), eu tento justamente 

fazer esses critérios pra evitar uma subjetividade. De dizer...há...aqui 

eu dar de 0 a 3 nessa questão, ou então...o fórum...ele participou do 

fórum...eu vou dar de 0 a 5. 

 

T3 Bom... eu costumo ter os meus diários né?... eu costumo fazer 

anotações pessoais e eu tento ver naquele universo de alunos caso a 

caso... tento conversar... tento saber um pouco do universo deles pra 

saber um pouco mais sobre o entendimento daquela pessoa... porque 

você pode tirar um dia para fazer uma avaliação tradicional e 

naquele dia o aluno não a fim de ser avaliado... então o que ele vai 

exteriorizar ali talvez não seja a realidade... e você cria um pré-

julgamento dele e acaba sendo infeliz no seu julgamento né?... então... 

eu acredito que seria interessante o professor se municiar mais. Não é 

fácil... realmente não é fácil..mas você tem que ser mais educador do 

que meramente expositor... e ficar mais próximo dele. No EaD isso 

se torna indispensável... porque devido à palavra... a distância né?... 

semipresencial... se você tiver uma prática tradicional de ensino... vai 

ficar mais distante ainda... você tem que ser muito mais intimista... 

muito mais humano... você tem que usar de vários artifícios... usar 

instrumentos...e-mails... fazer um chamamento para motivar... dizer 

olha, vamos postar... tem que levantar a autoestima deles também. 

 

T4 Eu verifico se o aluno conseguiu chegar ao nível de aprendizagem 

exigido, se ele conseguiu atingir os objetivos... se ele obedeceu aos 

comandos... por exemplo se ele conseguiu ler e interpretar... não 

somente codificar as palavras, mas se ele conseguiu ter uma boa 

compreensão leitora. Na EaD eu considero os instrumentos de 

avaliação coerentes... pela na minha experiência nesse 1 ano e meio, 

eu considero as práticas válidas... tem como avaliar o aluno... dá pra 

perceber se o aluno está realmente participando, se ele está entrando 

na plataforma... se ele está fazendo os trabalhos de portfólio... os 

fóruns... os chats né? e etc. dá pra termos uma noção da evolução do 

aluno . 
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T5 A minha experiência é o seguinte... eu observo todo o 

comprometimento do aluno, a autonomia do aluno durante todo o 

processo, se ele faz as leituras... se ele realiza as leituras... se ele tira 

dúvidas comigo né? porque essa questão das dúvidas do aluno 

também significa que o aluno tá estudando... tá buscando... também 

as atividades, se desde o início ele faz as atividades... participação 

nos fóruns, chats... então, tudo isso pra mim é muito importante pra 

nota final... depois tem a avaliação presencial que é muito importante 

também... mas se o aluno desde o início, ele participa de todas as 

atividades virtuais... isso resulta na prova escrita, na prova 

presencial. Então geralmente o que eu observo é que se o aluno 

participa de todas as atividades virtuais, a nota dele é excelente... mas 

também tem a questão de que o aluno às vezes é muito bom, mas ele 

tem dificuldades no processo né? ... mas isso não quer dizer que na 

avaliação ele não possa se sair bem... então eu observo tudo isso... 

procuro estar sempre em contato, dando sempre feedback para o 

aluno. 

 

Convém salientar que embora as perguntas feitas ao grupo 02, dos professores 

tutores, sejam as mesmas que foram feitas aos professores do grupo 01, nessa questão 

específica, os professores deram suas respostas, tendo em vista as práticas avaliativas e 

os instrumentos que empregam no ensino a distância. Destacamos, inicialmente, que T1 

põe em relevo seu posicionamento no tocante à forma como avalia seus alunos: eu 

avalio respeitando as burocracias..., eu tento avaliar processualmente... fazendo 

registros de atividades ao longo do processo. Em consonância com sua resposta à 

quarta questão, T1 considera a burocracia, como um “poder organizador” que precisa 

ser respeitado. Vemos pela lexia que adota – respeitando - que T1 tem consciência de 

que as atividades docentes, e, entre elas, as práticas de avaliação, são condicionadas por 

questões administrativas que lhe são superiores. 

Embora se submetendo ao que ditam as normas e procedimentos requeridos pela 

instituição a que está vinculado, no tocante aos aspectos notacionais, T1 enfatiza que 

tenta avaliar de forma processual. A explicação de T1 adquire sentido no universo das 

teorias da avaliação, notadamente no que se refere à relevância de uma avaliação 

formativa (processual), no contexto do ensino e aprendizagem. 

Referindo-se, especificamente, aos procedimentos que adota na educação a 

distância, ressalta, além da prova escrita, a utilização das ferramentas fórum e chat 

como instrumentos de avaliação da aprendizagem do aluno. T1 enfatiza ainda o 

interesse por seus alunos, o que se revela por meio das suas ações de procurar os alunos, 
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buscando saber os motivos do seu afastamento, em casos de ausência e pouca 

participação na disciplina que ministra. 

T2 também inicia sua resposta enfatizando uma conduta que assume: Eu tenho o 

costume de sempre passar um e-mail no início de cada aula dizendo os critérios de 

avaliação. Além da adoção de critérios para conduzir a avaliação, T2 destaca que é 

importante que os alunos saibam como será a sistemática de avaliação e quais os 

objetivos que se pretende que ele alcance em cada questão. Tal orientação adquire um 

caráter fundamental para o bom desempenho dos alunos, evitando ambiguidades de 

interpretação e dúvidas que dificultem o entendimento das questões propostas. 

Outro aspecto a salientar, trata da crença que T2 revela possuir sobre a 

“incapacidade” dos alunos de realizarem, em determinados momentos, uma leitura 

eficaz por se tratar de uma língua estrangeira: Eu vejo que no ensino a distância... os 

meninos de língua espanhola já tem a dificuldade de ser uma língua 

estrangeira....então às vezes eles não conseguem interpretar o que está sendo solicitado 

naquele enunciado.  O posicionamento de T2 está relacionado à crença na transparência 

da língua, isto é, o sujeito acredita que tendo domínio da estrutura gramatical e do 

léxico da língua compreenderá os sentidos que estes veiculam.  

Outro posicionamento de T2 pode ser visto no fragmento, critérios pra evitar 

uma subjetividade, em que dá mostras de que reconhece a interferência da subjetividade 

do avaliador, mas acredita ser possível e preferível evitá-la, o que consegue ao fazer uso 

de critérios específicos para avaliar a aprendizagem dos alunos. Conforme já dissemos 

anteriormente, Hadji (2001, p. 44) salienta o caráter subjetivo da avaliação, ao afirmar 

que o professor não é uma máquina de dar notas e, ainda, que “a avaliação, por essência, 

não pode ser objetiva”. 

T3 inicia sua resposta reportando-se às práticas que adota como sistemática de 

avaliação, eu costumo ter os meus diários, né?... eu costumo fazer anotações pessoais. 

Enfatiza bastante a importância de que o professor tenha um conhecimento 

individualizado de cada aluno, dando mostras de que busca efetivar uma avaliação com 

aspectos formativos. É interessante notar que T3 considera a formulação de estratégias 

de aproximação entre tutor e aluno essencial no processo de ensino na modalidade a 

distância, haja vista a necessidade de vencer possíveis dificuldades causadas pela 

distância física. Uma importante referência de T3 diz respeito à autoestima dos alunos 

que se evidencia pela necessidade constante de motivá-los a participar e a seguir na 
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disciplina. Nas palavras de T3, na modalidade a distância você tem que ser muito mais 

intimista... muito mais humano. 

Diferentemente de T3 que deu mais ênfase à importância da dimensão afetiva no 

processo de avaliação, T4 reporta-se a um caráter mais objetivo do processo. Vejamos 

nas palavras do tutor: Eu verifico se o aluno conseguiu chegar ao nível de 

aprendizagem exigido, se ele conseguiu atingir os objetivos... se ele obedeceu aos 

comandos, além disso, considera de forma positiva e produtiva as práticas levadas a 

cabo nessa modalidade, eu considero as práticas válidas... tem como avaliar o aluno. 

Podemos inferir que T4 toma os instrumentos (portfólio... os fóruns... os chats) como 

fiáveis e suficientes para a coleta dos dados que nortearão sua decisão na composição da 

nota final do aluno. 

T5, por sua vez, destaca a relevância da autonomia do aluno nessa modalidade 

de ensino. O aluno precisa ser capaz de conduzir suas leituras e de aprofundar-se, por 

meio de pesquisas, sobre os temas tratados sem que um professor tenha que fiscalizar o 

cumprimento dessas atividades. O aluno pode fazer seu próprio horário, não precisará 

comparecer à sala de aula todos os dias, contudo, suas obrigações são essencialmente as 

mesmas de um aluno da modalidade presencial, uma vez que está a seu cargo responder 

as atividades propostas no material da disciplina e ter encontros regulares com o tutor a 

distância, via computador. Ele tem um prazo a cumprir, não podendo elastecê-lo ou 

negligenciá-lo. Geralmente, todas as atividades virtuais após serem avaliadas pelo tutor 

são postadas com o comentário explicativo da avaliação feita. Posteriormente, o tutor 

transformará suas impressões em uma nota que será postada e vista pelo aluno. T5 

salienta que valoriza as situações de interação com cada aluno e que considera 

importante o comprometimento demonstrado por este. 

Em relação aos instrumentos enfocados pelos tutores, consideramos pertinente 

destacar o trabalho já mencionado de David (2007), em que a pesquisadora salienta que 

as tecnologias presentes nos ambientes educacionais da WEB oferecem múltiplas fontes 

de dados que proporcionam diversas oportunidades de avaliação. Segundo a autora, 

diferentes instrumentos podem ser mobilizados no processo avaliativo, entre os quais 

estão os seguintes: 1. Diálogos e debates on-line – as trocas comunicativas entre os 

participantes são registradas através de ferramentas como “fórum”, “correio eletrônico” 

ou “bate-papo”; 2. Portfólios – ferramenta utilizada para armazenar as produções 

individuais ou coletivas dos alunos que podem ou não ser compartilhada com todos os 
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alunos; 3. Armazenamento de resultados/comentários – possibilidade de armazenar os 

resultados das atividades avaliativas e os comentários (feedback) do professor. 

O uso adequado dos recursos citados aponta para outra problemática que envolve 

o uso das tecnologias disponibilizadas nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA), qual seja, a de que se faz premente a necessidade de formar professores com 

amplo domínio dessa tecnologia, como também cursos de formação continuada que 

visem orientar os docentes já em atividade. De acordo com Dorrego (2006), é preciso 

contar com professores e alunos capacitados e que possuam disponibilidade de acesso 

aos recursos tecnológicos. 

David (2007) também alerta que os recursos implementados especialmente para a 

EaD  podem ser empregados apenas com uma função verificativa. Nesse sentido, podem 

ser usados apenas para contar o número de acessos e postagens em fóruns e chats, 

resultando em dados para que os professores quantifiquem a participação dos alunos. O 

desafio consiste em evitar empregar tais instrumentos para embasar uma avaliação 

meramente quantitativa, uma vez que essa prática não mobiliza ações que facilitem a 

aprendizagem do aluno. 

A análise que fizemos da quinta pergunta nos possibilita assinalar nas respostas 

dos docentes entrevistados a convergência para os seguintes posicionamentos: 

 

 A avaliação deve ser feita processualmente por meio de diferentes instrumentos 

(P1, P2, P3, T1, T2, T3; 

 O tipo de avaliação depende de diferentes fatores como quantidade de alunos e 

objetivos (P4, P5); 

 A prova é o instrumento mais utilizado nas avaliações (P1, P2, P3, T1, T2); 

 Cumpre verificar se os objetivos e metas foram alcançados (T4, T5). 

 

Propomos, a seguir, um quadro síntese das categorias elencadas com base na 

análise das questões da entrevista apresentada. Vale lembrar que, conforme dissemos 

anteriormente, na Análise de Conteúdo faz-se necessário codificar o material de análise, 

por meio da proposição de um sistema de categorias, cujo objetivo consiste em fornecer, 

de forma condensada, uma representação simplificada dos dados obtidos (BARDIN, 

2010, p. 146).  
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Quadro 04 - Relação das categorias para análise de conteúdo e os posicionamentos 

encontrados após análise das entrevistas.  

 

CATEGORIZAÇÃO 

 

 SÍNTESE DOS POSICIONAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepção de 

avaliação 

 

 A avaliação é um instrumento do processo de 

ensino e aprendizagem  (P1, P5) 
 

 Avaliar é parte de um fim geral (P2) 
 

 A avaliação é um instrumento de medição (P3) 
 

 avaliação como um processo necessário e uma 

fase do processo de aprendizagem (P4) 
 

 A avaliação deve ser um exame contínuo e 

processual (T1) 
 

 Avaliação como avaliação formativa (T2) 
 

 avaliação como mediação(T3) 
 

 avaliação como verificação da aprendizagem 

por meio da proposição de critérios (T4, T5) 

 

Papel da avaliação 

no processo de 

ensino e 

aprendizagem 

 Reguladora do processo de ensino e 

aprendizagem (P1, P2, P5, T4, T5) 

 Processo e forma de feedback para o aluno (P3) 

 Parte intrínseca ao processo de ensino e 

aprendizagem (T2) 

 Forma de mediação do conhecimento (T3) 

 Instrumento disciplinar (T5) 

 

Práticas de 

avaliação 

 A avaliação deve ser feita processualmente por 

meio de diferentes instrumentos (P1, P2, P3, T1, 

T2, T3) 

 O tipo de avaliação depende de diferentes 

fatores como quantidade de alunos e objetivos 

(P4, P5, ) 

 A prova é o instrumento mais utilizado nas 

avaliações (P1, P2, P3, T1, T2) 

 Cumpre verificar se os objetivos e metas foram 

alcançados (T4, T5) 

 

 

 

Advertimos que para a elaboração das proposições ou categorias síntese, 

conforme também propusemos após o exame do léxico evocado por associação ao 

termo indutor, baseamo-nos nos posicionamentos dos sujeitos ao longo das entrevistas, 

a partir das quais tecemos inferências sobre a representação social partilhada. Além 
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disso, conforme pudemos observar os itens lexicais: instrumento e processo foram 

recorrentes nas falas dos docentes, permitindo-nos confirmar esses elementos como 

pertencentes ao núcleo figurativo da representação analisada. 

 

4.3 SÍNTESE DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE A AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM: campo representacional e atitude 

 

Conforme explicitamos no capítulo 2, “Aproximações teóricas ao objeto de 

representação”, ao buscarmos conhecer que representação social os professores 

compartilham sobre a avaliação, no âmbito da formação de professores de língua(s), 

pretendemos conhecer e analisar os seguintes aspectos: 1. o campo de representação ou 

imagem construída sobre a avaliação pelos professores; 2. a atitude que os professores 

assumem (tomada de posição favorável ou desfavorável) em relação ao seu papel como 

avaliador. 

A síntese dos posicionamentos expressos, isto é, dos sentidos construídos para a 

avaliação enquanto objeto de conhecimento pelos docentes ao responderem às questões 

apresentadas: “O que você entende por avaliar?” “Qual o papel da avaliação no 

processo de ensino e de aprendizagem?” “Como você avalia?” permitiu-nos coletar 

dados que caracterizam a RS que os professores possuem sobre a avaliação da 

aprendizagem. 

Os posicionamentos presentes nas manifestações discursivas dos sujeitos, 

conforme apresentamos no quadro geral das categorias, levou-nos a inferir que os 

professores entendem a avaliação como uma parte intrínseca e necessária ao processo de 

ensino e aprendizagem. É um instrumento útil a esse processo, uma vez que fornece os 

meios para se ter acesso aos dados que desvelam os acertos e potenciais erros na sua 

condução. Não obstante, a função tradicional de verificação da aprendizagem do aluno 

tendo em vista classificá-lo permanece bastante arraigada, possivelmente devido às 

exigências institucionais que, por sua vez, seguem Regimentos e normatizações ditados 

por instâncias superiores, a exemplo da instância governamental. 

Vemos, dessa forma, que embora a avaliação desempenhe outras funções, como 

as citadas por Luckesi (2010): função de propiciar a autocompreensão, de motivar o 

crescimento, de aprofundamento da aprendizagem, de auxiliar a aprendizagem e de 

diagnóstico do processo de ensino e aprendizagem, as quais já detalhamos 
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anteriormente, o objetivo tradicional pelo qual a avaliação começou a ser empregada no 

sistema escolar segue em nossos dias. 

No que concerne especificamente à avaliação da aprendizagem em contexto de 

ensino, consideramos que a avaliação adquiriu novas funções, incorporou e perseguiu 

novos horizontes sem que isso significasse uma mudança radical nos seus objetivos 

tradicionais, o que nos faz compreender que qualquer mudança real que venha a se 

apresentar na prática cotidiana requer mudanças nas instâncias que regulamentam o 

âmbito educacional. Leis, normas e regulamentos precisariam ser discutidos e revistos. 

Apesar de essa ser a situação enfrentada pelos docentes, a abertura para a aplicação de 

instrumentos diferenciados, previsto em documentos como os PCNs, por exemplo, é um 

caminho que aporta meios de ser seguido, cabendo aos professores criarem 

instrumentos adequados que lhes permitam obter resultados positivos e produtivos aos 

fins a que esses se propõem. 

Outro ponto sobre o qual insistimos, no que concerne à representação social que 

os sujeitos partilham sobre o que significa avaliar, diz respeito ao que observamos na 

forma como os docentes concebem a própria noção de avaliar. Ao serem perguntados 

sobre o que entendem por avaliar, os grupos de professores reportaram-se diretamente à 

ação de avaliar a aprendizagem. Quando propusemos a pergunta, esperávamos que a 

noção de avaliar fosse tomada de uma forma mais abrangente, uma vez que mesmo 

restringidos ao contexto escolar, não avaliamos somente a aprendizagem dos alunos. 

Antes, todas as tomadas de decisões por parte dos professores devem pautar-se pelo 

resultado de avaliações previamente estabelecidas, o que inclui, por exemplo, a seleção 

do material didático, os conteúdos a serem enfatizados, o tipo de exercício a ser feito, a 

abordagem de ensino entre outras decisões diárias e a longo prazo. A rápida associação 

do termo avaliação com a avaliação da aprendizagem, nos faz supor ser esta a 

representação social mais imediata dos sujeitos acerca do tema. 

Em meio ao campo representacional descrito, ou seja, em meio à imagem 

construída, observamos a adesão dos docentes a atitudes favoráveis ou positivas e 

desfavoráveis ou negativas em relação às práticas de avaliação comumente adotadas. 

Encontramos mostras de uma atitude favorável relacionada à aplicação de instrumentos 

de avaliação que possibilitem ao professor desenvolver estratégias para ajudar o aluno 

em seu processo de construção do conhecimento. O êxito nessa tarefa geralmente 

confere aos docentes, satisfação e um maior senso de responsabilidade. Tais 

sentimentos podem ser percebidos nas várias referências que os docentes fizeram em 
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relação à necessidade de se manter um feedback com o aluno, já que a prática do 

feedback possibilita a criação de um espaço de conversa, de aproximação, de intimidade 

e de cooperação em que professores e alunos podem caminhar juntos e desempenhar 

com sucesso seus papéis.  

Tal prática ganha relevância especial no ensino de LE, uma vez que na 

aprendizagem de uma língua estrangeira, principalmente nos semestres iniciais, quando 

o aluno ainda precisa adquirir confiança e ter espontaneidade para falar, sem se deixar 

intimidar pelos erros que possa cometer ou de não ser plenamente compreendido. O 

feedback do professor pode ajudá-lo a vencer o sentimento de solidão e insegurança. 

Já o que podemos tomar como uma atitude desfavorável aparece relacionada aos 

seguintes aspectos: número excessivo de alunos em sala de aula, pouco tempo para se 

ministrar um grande número de conteúdo e a necessidade de traduzir a avaliação da 

aprendizagem em um fator numérico. Sobre esse último aspecto, como nos lembra 

Luckesi (2010), a nota não diz o que o aluno realmente aprendeu, em quais aspectos ele 

avançou e o que lhe falta ainda conseguir, portanto, não pode ajudá-lo. Também 

percebemos na fala de alguns professores o quanto eles se sentem tensos e de certa 

forma angustiados por serem os únicos responsáveis por conduzir o processo de 

avaliação que consideram como “complexo” e “difícil”.  

Assim como os alunos, os professores estão conscientes de que seu trabalho, 

muitas vezes, será avaliado pelos resultados, melhor dizendo, pelas notas que sua turma 

alcançar. Em suma, a avaliação parece sempre sofrer formas variadas de pressão, já que 

o funcionamento do sistema escolar gira fortemente em torno dos seus resultados. Não 

podemos esquecer que interessa ao governo, os números relacionados à educação no 

país, particularmente, aqueles advindos da educação pública, uma vez que 

investimentos orçamentários são feitos com base na interpretação desses dados. Mesmo 

em se tratando da avaliação empregada em Cursos Superiores de Formação de 

Professores, essa não perde o seu “status”. Alunos, professores e gestores seguem 

preocupados com os resultados que alcançarão, ou ainda, com as consequências desses 

resultados. 

Os docentes também manifestaram uma atitude desfavorável ao uso do processo 

avaliativo como forma de manter controle, de forçar os alunos a terem um determinado 

comportamento.  Vemos, por exemplo, na entrevista de P2 que o docente percebe que a 

visão do aluno ainda é a de ver a avaliação relacionada à ideia de “punição”. Nas 

palavras de P2 “O aluno em geral vê a avaliação como punição...infelizmente...né?”. Já 
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T3 enfatiza que se a avaliação não for feita com o objetivo de mediar a aprendizagem 

então ela será “estanque... sem fundamentação... enfim... sem legitimidade... e aí 

acontece que a avaliação será pressão... opressão... e não mediação”.  Diferentemente 

de P2 e T3, T5 valoriza essa possibilidade, embora não diga explicitamente que está de 

acordo com tal uso para a avaliação. Nas palavras de T5: “Eu acho que a avaliação tem 

um papel muito importante até porque o aluno muitas vezes só se dedica realmente 

porque sabe que está sendo avaliado...”. A asserção do T5 permite-nos supor que ele 

considera o controle, ou melhor, o receio que os alunos sentem de estarem sendo 

avaliados, como algo positivo, já que os força a se dedicar aos estudos. Nesse sentido, 

T5 assume uma atitude favorável ao exercício de certo “poder” conferido ao professor 

por ser o responsável pelo processo de avaliar o aluno, com vistas a classificá-lo, 

aprovando-o ao final da disciplina ou não. 

Podemos, pois, inferir que os docentes, de modo geral, ancoram sua atitude em 

relação à avaliação, enquanto objeto de representação social, nas relações sociais de que 

tomam parte, na sua formação acadêmica, nas suas experiências pessoais, na sua 

história de vida escolar, nas conversas com os colegas de trabalho e na observação das 

suas práticas. Vale lembrar que conforme salienta Doise (2001), estudar a ancoragem 

das atitudes nas relações sociais equivale a estudá-las como representações sociais. 

Assim, investigar tais representações implica atentar para as histórias de vida dos 

sujeitos, aos conhecimentos adquiridos durante sua formação acadêmica, além dos 

saberes e experiências profissionais acumulados em seu exercício diário das práticas 

docentes. 

Quanto às ideologias que estão na base da representação social construída pelos 

docentes, conforme discutimos no tópico “2.3 Representação social e ideologia: a 

proposta dos Estudos Críticos do Discurso de van Dijk”, vimos que o discurso docente 

em torno da avaliação é atravessado por questões como a qualidade do ensino e da 

aprendizagem, a importância de os alunos alcançarem um bom índice de rendimento, 

com vistas à promoção, além de aspectos como desempenho pessoal, classificação, 

seleção, qualidade, excelência, domínio, controle entre outros.  

Observamos na fala dos professores a preocupação com os referidos aspectos 

como um elemento condicionador das práticas de avaliação que levam a cabo. Assim é 

que dizem realizar atividades avaliativas como provas e exames em parte devido à 

exigência institucional de se verificar a aprendizagem do aluno com vistas a promovê-lo 

ou não. Os sentidos construídos e partilhados para a avaliação são fortemente 
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influenciados por ideologias como excelência de desempenho, qualidade e 

produtividade, valores caros ao mercado de trabalho e que permeiam também o discurso 

educacional, notadamente, no que se refere à avaliação nesse contexto.  

A avaliação é vista, muitas vezes, como uma pré-seleção para o mercado de 

trabalho, uma vez que quem se dá bem na escola destacando-se nos primeiros lugares é 

visto como alguém que potencialmente ocupará espaços privilegiados na esfera laboral. 

Conforme também já salientamos, afastando-nos dos aspectos ligados a questões 

socioeconômicas, estão presentes no discurso dos professores as chamadas ideologias 

profissionais, essas relacionadas com o ser professor e suas práticas. Nessa perspectiva, 

sobressaem-se questões como controle de grupo, inclusão e exclusão, relações 

assimétricas em classe, homogeneidade e uniformização dos saberes e práticas que 

podem ser associadas a relações de poder no espaço da sala de aula.  Tais ideologias 

aparecem no discurso docente em relação à conduta mantida entre professores e alunos 

e em como essas conferem uma identidade a esses grupos. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Neste último capítulo da pesquisa, cumpre-nos fazer uma síntese das questões de 

pesquisa enfocadas, dos procedimentos para a geração dos dados, das contribuições e 

implicações do trabalho para a área das pesquisas sobre a formação de professores para 

o ensino de línguas, para os estudos sobre representações sociais e sobre a linguagem. 

 

5.1 RETOMADA DAS QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Este estudo objetivou investigar como a avaliação constitui-se um objeto de 

representação social considerando-se suas múltiplas dimensões (cognitiva, discursiva, 

linguística e social) e como, por meio da análise da organização semântica do léxico, 

presente nas manifestações discursivas dos sujeitos, ao se posicionarem sobre o tema, 

pode-se mapear o significado construído para a avaliação enquanto objeto de 

conhecimento. 

Com o pressuposto de que existem representações sociais dos atores envolvidos 

com a avaliação e tomando como referencial teórico e metodológico a Teoria das 

Representações Sociais, proposta por Sèrge Moscovici, buscou-se conhecer por meio 

das produções discursivas de cinco professores do Curso de Letras (habilitação em 

língua espanhola), na modalidade presencial de ensino, e de cinco tutores do Curso de 

Letras (habilitação em língua espanhola), na modalidade semipresencial de ensino, da 

UFC, a RS compartilhada sobre a avaliação no contexto da formação de professores de 

línguas. 

As questões de pesquisa que nortearam nossa investigação foram: 1. De que 

forma os professores se posicionam acerca da avaliação em um contexto de ensino de 

formação de professores de língua estrangeira? 2. Que representação social sobre a 

avaliação está presente nas manifestações discursivas dos professores ao se 

posicionarem sobre o tema? 3. Que itens lexicais, produzidos pelos sujeitos, podem ser 

tomados como vetores da representação social construída pelos sujeitos?  A tese 

examinada consistiu na proposição de que há uma representação social elaborada e 

compartilhada pelos docentes acerca da avaliação e que há um léxico específico que os 

professores usam para referenciá-la, o qual dá mostras do sentido construído para a 
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avaliação enquanto objeto de conhecimento. O trabalho de Harré (2001) sobre o léxico 

das emoções serviu-nos de base para guiar nossa proposição de que os docentes 

partilham um vocabulário descritivo que pode ser visto como vetor da RS construída.  

Também postulamos que o grupo social formado pelos docentes, independente 

da modalidade de ensino em que atuem, pode ser tomado como “um grupo real”, da 

maneira como definido por Harré (2001, p. 105) “os grupos reais são conjuntos de 

pessoas que se constituem em verdadeiros coletivos por suas relações internas”, dessa 

forma, lidamos com atores reais que mantêm fortes relações internas, uma vez que 

desempenham funções similares em ambientes comuns. Tais sujeitos falam de suas 

práticas, crenças e opiniões, levando-nos a enfatizar o papel das palavras como suporte 

das representações sociais. 

Quanto à primeira questão formulada: 1. De que forma os professores se 

posicionam acerca da avaliação em um contexto de formação de professores de língua 

estrangeira?  Propusemos no capítulo dedicado à análise dos dados um quadro síntese 

relacionando os posicionamentos expressos pelos sujeitos às categorias que postulamos 

para sistematizar os dados, conforme o preconizado pela AC. Dessa forma, 

condensamos os posicionamentos dos sujeitos em relação a três questões ou categorias 

centrais: concepção de avaliação, papel da avaliação no processo de ensino e 

aprendizagem e as práticas de avaliação adotadas. 

Conforme observamos na análise empreendida, os docentes demonstraram 

partilhar uma determinada representação social sobre a avaliação. A análise dos dados 

demonstrou que os docentes ainda cultivam uma concepção técnica de avaliação, em 

que esta é vista como verificação da aprendizagem centrada em instrumentos como 

provas, trabalhos, seminários entre outros instrumentos tradicionalmente empregados 

com o objetivo primeiro de orientar a tomada de decisão dos docentes na condução do 

processo de ensino, e, em segundo lugar, de gerar dados para a obtenção de uma nota de 

aprovação ou reprovação.  

Quanto a atuarem em diferentes modalidades de ensino, as singularidades 

observadas na forma como se posicionaram sobre o tema deveram-se, em maior medida, 

aos conhecimentos teóricos que possuem sobre o tema e às práticas pessoais que 

vivenciam do que ao fato de exercerem suas atividades pedagógicas em modalidades 

distintas. Em alguns momentos, os docentes que compunham o grupo dos tutores 

chegaram a considerar mais produtivos os instrumentos usados para avaliar no ensino a 

distância, quando comparados com os que tradicionalmente se leva a cabo na 
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modalidade presencial, no entanto, observamos que a representação social acerca do que 

seja avaliar e do porque e como avaliar permaneceu similar entre os sujeitos. Tal 

observação nos leva a considerar que apenas a adoção de novos instrumentos de 

avaliação, ou mesmo a ressignificação daqueles mais tradicionais, não implica 

mudanças automáticas nos conceitos já internalizados pelos docentes, fato que contribui 

para a manutenção das práticas e discursos correntes.  

Outro aspecto preponderante diz respeito às normatizações em torno da 

avaliação da aprendizagem encontradas nos documentos oficiais que normatizam esse 

processo, nas modalidades presencial e semipresencial de ensino. Constatamos que não 

obstante essa avaliação seja vista no discurso docente como parte intrínseca ao processo 

de ensino e aprendizagem, ela ainda é tratada, em muitos momentos, de maneira 

estanque, nos referidos documentos. Embora os docentes entrevistados sustentem essa 

compreensão, ainda permanecem fora da discussão aspectos sociais e ideológicos que 

dizem respeito à relação da avaliação com situações de exclusão e inclusão, de 

preconceito e de pertença social notoriamente presentes no contexto educacional. Tal 

entendimento nos permite considerar que no discurso pedagógico formal, é possível 

observar a prevalência de discursos que abordam apenas superficialmente o tema, 

melhor dizendo, que o tratam de forma restrita aos aspectos normatizadores e que 

expressam concordância com o senso comum. Dessa forma, poucas críticas são 

construídas e as práticas correntes são legitimadas e naturalizadas. 

Quanto à segunda questão proposta: Que representação social sobre a avaliação 

está presente nas manifestações discursivas dos professores ao se posicionarem sobre o 

tema? Enfatizamos que após o procedimento de leitura, análise e interpretação dos 

dados, elaboramos quadros síntese (quadros 01 e 02) das proposições ou categorias 

indiciadoras da representação analisada, conforme o preconizado pela AC. No quadro 

03, propusemos categorias síntese a partir da associação semântica entre os termos 

evocados por meio da técnica de associação livre de palavras e no Quadro 04 

apresentamos as categorias que sintetizaram a representação social dos professores 

desvelada nas entrevistas concedidas. As técnicas empregadas evidenciaram a 

representação social compartilhada pelos docentes: 1.como predominantemente 

circunscrita a uma concepção de avaliação como mera verificação da aprendizagem, 

centrada na aplicação de instrumentos como provas, seminários e portfólios e 2. como 

parte fundamental e inerente ao processo de ensino e aprendizagem, cuja função é 

“regular” esse processo.   
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Quanto à terceira questão formulada: Que itens lexicais podem ser tomados 

como vetores da representação social construída pelos sujeitos?  Com o objetivo de 

reconhecermos que itens lexicais são empregados de forma consensual quando os 

docentes tratam do tema avaliação, realizamos um exame do campo associativo gerado 

entre o elemento indutor “avaliação” e os termos que os docentes associaram a este. O 

quadro síntese (Quadro 03) apresentado permitiu-nos inferir como sendo os elementos 

constitutivos do núcleo figurativo, devido ao maior número de evocações, os seguintes 

itens lexicais: 1º. Processo (que propusemos por aproximação semântica entre os itens 

evocados com 22 evocações), 2º. Instrumento (12 evocações).  

Retomando o exposto no capítulo de análise, enfatizamos que propomos o item 

lexical processo como elemento síntese da representação construída, tendo em vista a 

associação semântica a partir dos seguintes termos evocados, os quais remetem à ideia 

de processualidade: Processo (05); construção do conhecimento (02); aprendizagem 

(03); ensino-aprendizagem; processo contínuo; processual; conjunto; fase necessária; 

atividade formativa; formação, estudo; observação; planejamento; feedback; 

qualitativa. O termo instrumento, por sua vez, propusemos a partir dos itens: Medição 

(03), prova (02); exame (02); aplicação; avaliar, consolidação; verificação; análise. 

Salientamos que nossa opção por mapear a representação social construída e 

partilhada pelos professores por meio da observação e exame dos sentidos formulados a 

partir do léxico que os sujeitos empregaram para tratar do tema, mostrou-se uma forma 

produtiva e concreta de se aproximar a essa representação. O campo associativo gerado 

entre os termos conduziu-nos na proposição de categorias síntese que serviram de base 

para compreendermos a imagem que os sujeitos possuem sobre a avaliação enquanto 

objeto de representação. As inferências feitas com base na organização semântica do 

léxico mantiveram-se presentes nas manifestações discursivas em dois procedimentos 

complementares: quando pedimos aos sujeitos que justificassem as evocações elencadas 

e durante a entrevista individual com questões semidirecionadas. 

Durante a análise dos dados gerados pelas técnicas empregadas, pudemos 

descrever e discutir a representação social construída e partilhada pelos sujeitos sobre a 

avaliação. Em síntese, como também já explicitamos anteriormente, o sentido 

construído para a avaliação enquanto objeto de conhecimento consistiu dos seguintes 

aspectos: 1. a concepção de que avaliar consiste em verificar a aprendizagem do aluno e 

em atribuir-lhe uma nota (classificá-lo); 2. a concepção de que a avaliação é parte 

inerente ao processo de ensino e aprendizagem, fornecendo dados para sua regulação;  
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3. a noção de que a avaliação deve ser processual e realizada por meio de diferentes 

instrumentos e 4. a importância de se planejar o processo de avaliação (instrumentos, 

quando e como avaliar). 

A análise feita dos dados coletados nos permitiu observar que o sentido 

predominante construído para a avaliação é o de verificação da aprendizagem de 

conteúdos. Outros sentidos, a exemplo de tomar a avaliação como uma prática social 

que promove espaços de interação ou como uma possibilidade educativa mais ampla 

que permite a professores e alunos desenvolverem estratégias mais eficazes de 

aprendizagem, quase não aparecem nas manifestações discursivas dos sujeitos. 

De forma similar, pouco se pode notar no discurso docente referência ao papel 

que a avaliação desempenha em relação aos demais aspectos do processo educativo, 

uma vez que se faz necessário avaliar a metodologia empregada pelo professor, o 

material didático utilizado, o próprio espaço da sala de aula assim como todos os 

elementos e fatores que influenciam nesse processo.  

Também chamamos a atenção para o fato de que os posicionamentos expressos 

pelos docentes toca apenas superficialmente em uma dimensão crítica e sociológica da 

avaliação, na qual se discute as relações de poder originadas no espaço em que a 

avaliação é tratada e experienciada. Podemos, no entanto, perceber a existência de um 

espaço de ampliação dos conceitos ou mesmo de resistência em vista da concepção 

mecanicista e técnica de avaliação, ainda presente no discurso docente, que pode ser 

vista quando os professores destacam a importância do feedback tanto para si mesmo 

quanto para os alunos, e, ainda, ao salientarem a importância de uma avaliação 

processual, com vistas à obtenção de dados variados e amplos sobre a aprendizagem 

efetiva dos alunos, incluindo-se a qualidade e pertinência dos saberes enfocados.  

Além da relevância do feedback como resultado do processo avaliativo, outras 

mudanças, em relação à visão tradicional no modo de conceber a avaliação, podem ser 

percebidas em maior ou menor grau no discurso dos docentes. A avaliação já não é 

tratada unicamente como um juízo de valor sobre os resultados alcançados pelos alunos 

no final de uma etapa, passando a ser vista como parte intrínseca ao processo de ensino 

e aprendizagem. No entanto, postulamos que ainda se faz necessário aprofundar a 

discussão em torno da importância de se avaliar o conjunto dos elementos educativos e 

não somente aos alunos, como também a compreensão de que a avaliação em língua 

estrangeira demanda instrumentos e funções específicas. 
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5.2 CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES DA PESQUISA  

 

Destacamos, inicialmente, a contribuição da pesquisa para os estudos sobre 

representações sociais no campo educacional. Vale lembrar que conforme ressalta Spink 

(1993), as representações sociais devem ser estudadas de uma perspectiva 

transdisciplinar. A autora escreve que “não há dúvida de que, estando situada na 

interface dos fenômenos individual e coletivo, esta noção tem, como aponta Jodelet 

(1989), a vocação de interessar a todas as ciências humanas” (SPINK, 1993, p. 2). Em 

relação à articulação entre o campo de estudo das representações sociais e a esfera 

educacional, Alves-Mazzotti (1994) pontua que há diferentes temas relacionados à 

educação que tem sido foco de estudo da TRS. Segundo esclarece a autora, 

 

Estudos sobre percepções, atribuições e atitudes de professores e alunos, bem 

como de comportamentos diferenciados do professor em função de 

expectativas, relacionando-os ou não a efeitos no aluno, têm procurado uma 

melhor compreensão do problema. [...] O estudo das representações sociais 

parece ser um caminho promissor para atingir esses propósitos na medida em 

que investiga justamente como se formam e como funcionam os sistemas de 

referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar 

os acontecimentos da realidade cotidiana. Por suas relações com a linguagem, 

com a ideologia, com o imaginário social e, principalmente, por seu papel na 

orientação de condutas e das práticas sociais, as representações sociais 

constituem elementos essenciais à análise dos mecanismos que interferem na 

eficácia do processo educativo. (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 20-21) 

 

 

Ainda conforme destaca a autora, o estudo das representações sociais configura-

se como um caminho viável para se compreender as atribuições e atitudes de 

professores e alunos, entendendo-se aí suas motivações, como se formam e como 

funcionam seus sistemas de referências. Nesse sentido, ressaltamos que a presente 

pesquisa ao enfocar a temática da avaliação em um contexto de formação de professores 

de E/LE procura desvelar os mecanismos que interferem na orientação das condutas e 

práticas sociais tomadas como de senso comum entre o grupo de docentes. 

Destacamos, igualmente, a relevância social e acadêmica do estudo realizado, 

em razão do interesse que apresenta sob vários pontos de vista, entre os quais citamos: 

contribuição para os estudos que investigam a relação entre a linguagem e as 

representações sociais; entendimento do saber partilhado sobre a avaliação no âmbito da 

formação de professores de E/LE; problematização desses saberes, tendo em vista a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem; expansão do campo de estudo da teoria 



191 

 

e articulação desta com outros campos teóricos; implicações do objeto de pesquisa para 

as práticas que envolvem os sujeitos em ambiente acadêmico. 

Enfatizamos, ainda, nosso objetivo de compreender o funcionamento do léxico 

como suporte de representações e de fomentar o debate em torno da avaliação como um 

caminho ou modo de potencializar alternativas que visem facilitar o processo de ensino 

e aprendizagem, tornando-o mais eficaz no desenvolvimento de competências e 

habilidades. Além disso, pensamos que é fulcral para a autonomia do aluno que este 

aprenda a ser avaliador de si mesmo e a usar as informações obtidas por esse processo 

na sua própria construção do conhecimento. 

Consideramos, ainda, que as problematizações realizadas poderão contribuir 

tanto de forma direta quanto indireta, para embasar reflexões em torno de variados 

aspectos, como por exemplo: melhoria na construção dos currículos propostos nos 

Cursos de formação de professores de línguas, por meio da oferta de disciplinas que 

objetivem capacitar aos professores em formação para atuarem como avaliadores; 

desmistificação da avaliação como sendo de responsabilidade única do professor, antes 

considerando-a como um momento privilegiado de aprendizagem e de responsabilidade 

compartilhada entre professores e alunos; desenvolvimento de estratégias e recursos que 

possibilitem momentos de avaliação que não promovam mal estar entre os alunos, com 

o uso de instrumentos mais produtivos em termos de informações que visem contribuir 

para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem; e, ainda, favorecendo uma 

discussão em torno das representações sociais no âmbito educacional. 

Tendo em vista o exposto sobre as contribuições da pesquisa, apresentamos 

alguns possíveis desdobramentos do presente estudo que consideramos pertinentes em 

decorrência dos dados levantados: 

 

1. Destacamos a necessidade de viabilizar um programa de avaliação 

sistemático e dinâmico para o Curso de Letras/Espanhol que leve em conta 

as idiossincrasias dos processos de ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira. 

2. Idealização e oferta de disciplina específica sobre avaliação, com ênfase na 

avaliação da aprendizagem das habilidades comunicativas em língua 

estrangeira, com o objetivo de solidificar e complementar o currículo 

ofertado pelo Curso de Letras/Espanhol na UFC. 
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 Também apontamos as seguintes questões de pesquisas a serem conduzidas em 

futuras investigações: 

 

1. Como se forma e como se naturaliza a representação social de alunos e 

professores em torno do que se entende por ensinar e aprender língua 

estrangeira? 

2. Que representação social de ensino de língua subjaz às provas e exames 

empregados para avaliar a aprendizagem das habilidades comunicativas no 

contexto da formação de professores de LE? 

3. Como a representação social sobre avaliação, compartilhada por professores 

e alunos, pode influenciar na formação do conhecimento metacognitivo 

sobre o processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira? 

 

 

5.3 PARA CONCLUIR 

 

Com este estudo, pretendemos promover uma reflexão sobre a representação 

social em torno da avaliação, durante a formação de professores, no interior dos Cursos 

de Licenciatura Plena em Letras, tendo em vista que a forma como o professor conduz o 

processo de avaliação repercute significativamente nas representações naturalizadas 

pelos alunos e nas atitudes e posturas que estes assumirão quando do exercício da sua 

prática docente. 

Interessou-nos realizar um exercício reflexivo sobre as motivações dos docentes 

para as práticas que ele leva a cabo, particularmente aquelas relacionadas com a 

avaliação. Dispusemo-nos a ouvi-los com vistas a compreender seu raciocínio teórico, 

mas também seus sentimentos e impressões sobre o tema. Partimos do pressuposto de 

que a linguagem é esse caminho mediador, que, não sendo transparente, deixa pistas que 

podem ser seguidas, mapeadas e que dizem do que vai no íntimo da nossa forma de ver 

e sentir o mundo. 

Necessário dizer que como professora, tanto do ensino presencial como do 

semipresencial, e pesquisadora do tema, muitas vezes, precisei esforçar-me para ouvir a 

voz do outro, para seguir seu raciocínio, em lugar da minha própria voz e conhecimento. 

Em muitas ocasiões, identifiquei-me com a escuta do que ouvia, em outras, questionava, 
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mas estive sempre consciente de que ouvir o outro, buscando entender seus porquês era 

o exercício que precisava ser feito. Lembro aqui as palavras de Ribeiro (2008), com 

quem me solidarizo, 

 

A (re)velação plena e absoluta do discurso docente jamais se faria. Sempre 

irão restar elementos, aspectos intocáveis, intangíveis. Esse é mesmo o 

comportamento esperado por toda e qualquer análise pretendida focada na 

atividade discursiva. Quando se opta por percorrer um caminho, 

compreender, abordar um determinado objeto de discurso sob um viés, 

inevitavelmente, outros traços, caracteres deixarão de ser percebidos e/ou 

considerados.  

 

Mesmo sem a pretensão de completude, o exercício da compreensão do outro, 

força-nos a compreendermos a nós mesmos, torna-se imperativo que sejamos nós os 

primeiros a nos indagar sobre nossas próprias razões e ações. Assim, não temos como 

escapar de nossas próprias opções: que avaliador eu sou? Que avaliador estou 

formando?  

A pesquisa é, no entanto, um processo de construção de conhecimento sobre a 

realidade, sua divulgação tem repercussão social e joga um papel importante na 

interpretação dos fenômenos que nos cercam. Inseridos nesse processo, objetivamos, 

por fim, contribuir para o avanço das investigações que se voltam sobre o sujeito e suas 

práticas. 
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QUESTIONÁRIO 

 

O questionário, a seguir, tem a função de coletar dados que permitirão traçar o perfil dos 

colaboradores da pesquisa em andamento “Discurso e avaliação: um olhar sobre as 

representações de professores e tutores do Curso de Licenciatura em Letras/Espanhol da 

Universidade Federal do Ceará”, em relação a sua experiência profissional. 

Agradecemos sua colaboração. 

 

Responda às seguintes questões. 

 

 

a) Quanto aos seus dados pessoais: 

 

1. Nome: 

___________________________________________________________ 

2. Idade: _______________ 

3. Estado civil:  (   ) solteiro(a)      

                                  (   ) casado(a)/ mora com um(a) companheiro(a). 

                                  (   ) separado(a) / divorciado(a) /desquitado(a)    

                                  (   )viúvo(a). 

 

4. Naturalidade: _____________________________________________________ 

 

 

b) Quanto a sua formação: 

 

5. Qual sua formação como professor(a)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Há quanto tempo leciona Espanhol? Em qual modalidade? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Em que instituição de ensino trabalha atualmente? Há quanto tempo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Tem alguma área principal de investigação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 

Nome: _____________________________________________________     

 

Escreva quatro palavras ou expressões que vêm, imediatamente, a sua memória quando 

você ouve a palavra avaliação.  

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Coloque as palavras escritas acima em ordem de relevância. 

 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 
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QUESTÕES DA ENTREVISTA (PROFESSORES – MODALIDADE PRESENCIAL) 

 

1  Em que instituição de ensino atua como professor de língua espanhola? Há 

quanto tempo? 

2 Quais disciplinas geralmente ministra? 

3 O que entende por avaliar? 

4 Qual o papel da avaliação no processo de ensino e de aprendizagem? 

5 Como você avalia? 
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QUESTÕES DA ENTREVISTA (PROFESSORES – MODALIDADE SEMIPRESENCIAL)  

 

1 Em que instituição de ensino atua como tutor de língua espanhola? Há quanto 

tempo? 

2 Quais disciplinas geralmente ministra? 

3 O que entende por avaliar? 

4 Qual o papel da avaliação no processo de ensino e de aprendizagem? 

5 Como você avalia? 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.) 
(Em 02 vias, firmado por cada participante-voluntári (o, a) da pesquisa e pelo responsável) 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário uma pesquisa. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta 

pesquisa sejam esclarecidos. 

 

Meu nome é Maria Valdênia Falcão do Nascimento, sou aluna de Doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará, Mestre em Linguística e 

Professora do Departamento de Letras Estrangeiras. Gostaria de lhe convidar para participar de 

uma pesquisa sobre representação, avaliação e formação de professores de língua(s). Esse 

trabalho é parte integrante do Projeto “Discurso e avaliação: um olhar sobre as representações 

de professores e tutores do Curso de Licenciatura em Letras/Espanhol da Universidade Federal 

do Ceará”, coordenado pela Profa. Dra. Lívia Márcia Tiba Rádis Baptista (UFC). Destacamos 

que essa pesquisa fundamentará, em parte, meu Projeto de Tese de Doutorado e utilizará como 

instrumento para coleta de dados a aplicação de questionários e análise de exemplares de provas 

aplicadas em diferentes disciplinas no Curso de Letras/Espanhol da UFC. Nosso objetivo com a 

presente pesquisa é analisar as representações sobre avaliação observadas no Curso de 

Licenciatura em Letras/Espanhol da Universidade Federal do Ceará, bem como problematizar as 

implicações dessas representações na formação inicial de professores de espanhol como língua 

estrangeira.  Para participar, você deverá responder a um questionário e participar de uma 

entrevista com perguntas abertas sobre o tema da pesquisa. Vale ressaltar que sua identidade 

será preservada e as informações resultantes da sua participação só serão divulgadas entre os 

profissionais estudiosos do assunto. É também importante destacar que como colaborador 

voluntário você não deve participar contra a sua vontade, dessa forma, poderá desligar-se e 

retirar seu consentimento a qualquer momento sem prejuízos ou penalidades. 
 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Maria Valdênia Falcão do Nascimento 

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua 36, Casa 245 – Conjunto Jereissati I 

Telefones p/contato: 8856-0152 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no estudo, dirija-

se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366.8338  

 

O abaixo-assinado, _______________________________________________________________________, ___ anos, RG 

nº_________________________ declara que é de livre e espontânea vontade que está participando como voluntário da pesquisa. Eu 
declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive oportunidade de fazer 

perguntas sobre o conteúdo do mesmo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas 

dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste Termo.  
 

Fortaleza, ____/_____/_____ 

 

   

Nome do voluntário 

 

Data Assinatura 

   

Nome do pesquisador Data Assinatura 
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