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Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4
horas da tarde... Ninguém nasce professor ou marcado para ser
professor. A gente se forma como educador permanentemente
na prática e na reflexão sobre a prática. (PAULO FREIRE)
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Conversa com a autora

S U M Á R I O

Este livro é resultado de uma dissertação de Mestrado, a qual consegui concluir em 2016, ano em que me descobri pesquisadora, aos 40
anos de idade. Alguns leitores podem imaginar que foi uma descoberta tardia, pois, com esta idade, a maioria dos pesquisadores já possui
uma carreira com inúmeros trabalhos publicados e pesquisas realizadas,
como é o caso da minha orientadora Letícia Fraga. Confesso que a admiro por isso, assim como admiro os acadêmicos que entram nos cursos
de Licenciatura engajados em projetos e envolvidos em pesquisas, uma
realidade diferente daquela que eu presenciei nos anos da graduação.
Para que vocês possam entender melhor a dificuldade em me
reconhecer pesquisadora e ao escolher o tema de pesquisa, preciso
relatar um pouco do meu percurso como estudante, professora, coordenadora e pesquisadora.
Envolvida por 20 anos no trabalho diário em sala de aula, eu
presenciava inúmeras questões que mereciam destaque para discussão: a questão da alfabetização; as dificuldades na aprendizagem;
as dúvidas em relação a como ensinar, como avaliar; a formação do
professor; os processos de aprendizagem; a questão da linguagem;
a reprovação; enfim, eram muitas as questões que me inquietavam.
Talvez uma explicação, mas não justificativa para tal dificuldade em
definir o tema a ser pesquisado, tenha sido minha formação, pois
na época em que cursei Letras, entre os anos 1998 a 2001, não tive
nenhum contato com pesquisa ou Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC). Na universidade local, como em tantas outras, o estágio supervisionado constituía-se na avaliação mais importante do curso: a
carga horária de estágio iniciava-se no segundo ano e aumentava
gradativamente, até o ano de conclusão do curso.
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Além do estágio supervisionado, alguns acadêmicos podiam
realizar outros estágios em forma de projeto. Estes funcionavam no
contraturno em escolas estaduais da cidade e na antiga Usina do Conhecimento, projeto do qual participei no último ano do curso. Porém,
mesmo antes de ingressar na graduação eu já lecionava, desde os 18
anos de idade1, primeiro como alfabetizadora, depois como professora de Língua Portuguesa e Redação na antiga 4ª série (hoje 5º ano
do Fundamental 1) e de 5ª a 8ª série (hoje 6º ao 9º ano do Fundamental 2). O trabalho docente me oportunizava inúmeras experiências
em sala de aula e em todo o ambiente escolar. No entanto, mesmo
analisando a prática, avaliando o contexto, só entrei em contato com
a pesquisa ao cursar uma disciplina isolada no programa de Mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade, no ano de 2013, e ao
participar de um grupo de estudos voltado à pesquisa científica.
Neste ano, 2013, fui convidada a assumir a Coordenação da
Área de Língua Portuguesa no colégio onde lecionava. Uma experiência bem diferente da sala de aula, pois, em vez do contato com os
alunos, iniciaria um contato maior com os professores e também com
a resolução dos mais variados problemas envolvendo o processo de
ensino-aprendizagem sobre novos aspectos. Em alguns momentos
atendia pais; em outros, alunos; e, na maioria das vezes, professores.
A partir das inúmeras dificuldades, entre elas o processo de elaboração das provas escritas, que era feito em conjunto pelos docentes, defini que o meu tema seria a Avaliação em Língua Portuguesa,
queria entender mais sobre a questão de avaliar a língua considerada
pela escola como língua materna ou 1ª língua, queria descobrir quais
crenças os professores possuem ao organizarem avaliações escritas,
queria tentar encontrar o melhor caminho para realizar uma avaliação
justa, refletir sobre os testes escritos e outras avaliações que fazemos.
1 Cursei no Ensino Médio o antigo Magistério e, assim que me formei, já comecei a trabalhar
na 1ª série do ensino fundamental como alfabetizadora.
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Durante a pesquisa eu fui me reconhecendo como uma pesquisadora, senti a necessidade de investigar questões complexas, escrever sobre elas e apresentar o ponto de vista de uma professora com
anos de experiência em sala de aula e iniciante no universo da pesquisa.
Agradeço imensamente ao Programa de Mestrado em Linguagem, da Universidade Estadual de Ponta Grossa que oportunizou muitos aprendizados e uma descoberta: sou professora e, também, pesquisadora. E um agradecimento muito especial aos professores que
concordaram participar da pesquisa e compartilharam suas vivências,
angústias e realizações que envolvem o trabalho docente.
S U M Á R I O

Então, eu espero que esta leitura possa auxiliar professores, estudantes e pesquisadores a conhecerem e refletirem um pouco mais
sobre a avaliação e a complexa tarefa de avaliar...

Simone de Fatima Colman Martins
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Prefácio
Analisar a avaliação da aprendizagem no contexto educacional
nos leva a observar o quanto ela é o centro das atenções, tanto da
comunidade escolar quanto da sociedade em geral, e apresenta-se
como um tema bastante discutido, com uma vasta bibliografia que o
aborda sobre vários aspectos. Gimenes (2015) aponta que o número
de acesso aos artigos sobre a avaliação da aprendizagem, no ano de
2014, foi o que apresentou os maiores índices estatisticamente2.
S U M Á R I O

Segundo Cabral Neto (2006, p. 7), “a maior produção realizada
está associada à avaliação da aprendizagem e a produção brasileira
é bem rica e variada, não só pela qualidade, mas também pelos enfoques de análise”. São análises que descrevem tipos e objetivos da
avaliação, métodos e técnicas envolvidos nesse processo, e há também um grande volume de produções sobre a avaliação institucional,
bem como as políticas de avaliação em larga escala. Gimenes (2015),
ao analisar o tema da avaliação como relevante, tanto na educação
básica como no ensino superior, constata que as produções acadêmicas sobre avaliação da aprendizagem são pouco exploradas se compararmos com as produções que analisam as políticas de avaliação
em larga escala. Scaramucci (2009) também explica a escassez de
pesquisas sobre a avaliação na área da Linguística Aplicada (LA) e
apesar de a avaliação em contextos de ensino/aprendizagem
de línguas vir merecendo uma atenção bastante grande nos últimos anos no cenário internacional, constituindo-se uma subárea com desenvolvimentos importantes para a área de Linguística Aplicada, podemos dizer que ainda são escassos os estudos
sobre avaliação em contextos de línguas no Brasil quando comparados com outras temáticas. (SCARAMUCCI, 2009, p. 30).
2 De acordo com o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) que foi implantado
no periódico de 2014, observou-se que muitos dos textos acessados e com maior número
de downloads abordavam aspectos da avaliação da aprendizagem em sala de aula, sendo
que o número mais expressivo deles foi publicado há uma década.
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Constatamos também que são poucos trabalhos que abordam
as crenças sobre avaliação, além disso, eles referem-se às crenças
de avaliar em língua estrangeira (GIMENEZ, 1994; ROLIM, 1998;
FLAIN-FERREIRA, 2005; BARATA, 2006; AVILA, 2013), pois em LP
como 1ª língua são praticamente inexistentes. A partir deste obstáculo e também constatação, levantamos os seguintes questionamentos: Por que parecemos não fazer o exercício de refletir sobre, nem
de questionar as crenças que envolvem o ensino e a avaliação da LP
como primeira língua? Por que a avaliação da aprendizagem é considerada um grande problema? Por que nós, professores (e também
alunos, pais e diretores), tememos a avaliação?
S U M Á R I O

Num primeiro momento, pensamos que estas dúvidas fossem
apenas nossas, porém a experiência em sala de aula e as leituras
mostraram que inúmeros autores também perceberam isso. É o caso
de Cabral Neto (2006, p. 7), que questiona: “por que a avaliação da
aprendizagem se constitui, na prática docente, em um dos problemas mais destacados pelos estudos realizados sobre as formas que
ela assume no espaço da sala de aula?”.
Poderíamos acrescentar aqui as reflexões de Lüdke (1997).
Mesmo que tais reflexões tenham sido levantadas há dezenas de
anos, continuam atuais, pois ainda hoje a avaliação é vista como
uma “espécie de ponto cego” tanto para professores, como coordenadores e também alunos. A escola está aos poucos abrindo espaço
para que estudos sejam realizados, como é o caso desta pesquisa,
no entanto, a “avaliação continua resistindo, como um obscuro objeto do não-desejo” (LÜDKE, 1997, p. 9) e se configura em um dos
momentos mais temidos no ambiente educacional.
Todos temem a avaliação: os alunos (e seus pais) pelo que ela
representa em sua trajetória educativa, os professores pelas
dificuldades de enfrentá-la condignamente e de revelar através dela, suas próprias limitações, os diretores e supervisores
pelo que ela pode desencadear tanto para a vida dos alunos
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como a da própria escola, finalmente, a secretaria de educação
e seus órgãos pelo que ela significa dentro do sistema educacional como um todo. (LÜDKE, 1997, p. 9, grifos nossos).

Reconhecer as dificuldades e limitações e refletir sobre elas é
tarefa tanto do educador como do educando, pois a avaliação “é a reflexão transformada em ação” (HOFFMANN, 1992, p. 18), “é um processo
interativo, através do qual educandos e educadores aprendem sobre si
mesmos e sobre a realidade escolar no ato próprio da avaliação”.

S U M Á R I O

Os estudos das últimas décadas revelaram também a relação
da escola com o contexto socioeconômico em que ela está inserida e
estes “estudos trouxeram a consciência de que a escola é um espaço
político e que os valores e crenças do senso comum que orientam a
prática escolar são socialmente construídos a partir de pressupostos normativos e políticos” (SARMENTO, 1997, p. 11, grifos nossos).
Pensando nisso, buscamos investigar e refletir as crenças envolvidas na avaliação da aprendizagem em LP 1ª língua e apontar a
avaliação não como um problema, mas, sim, como parte integrante
do processo ensino-aprendizagem. Dizemos refletir, pois sabemos
que não é possível chegar a uma única resposta ou solução para os
problemas que envolvem a avaliação em LP, entretanto, pretendemos
questionar, analisar e refletir sobre as crenças de avaliar, pois, de
acordo com Dutra e Mello (2004), no contexto educacional, a reflexão implica repensar os saberes pedagógicos a partir de perguntas
derivadas da prática pedagógica, cabendo ao professor, desde sua
formação inicial, desenvolvê-la de um modo contínuo, engajado, de
maneira consciente e crítica. Desta forma, queremos ressaltar que
“as crenças não somente influenciam ações, mas as ações e reflexões sobre experiências podem levar a mudanças ou criar outras
crenças” (MURPHEY, 1996; RÍCHARDSON,1996 apud BARCELOS,
2001, p.85). Barcelos (2001, p. 87) destaca também que
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a pesquisa a respeito de crenças sobre aprendizagem de línguas
precisa ir além da simples descrição de crenças como indicadores de um comportamento futuro. É preciso uma investigação
contextualizada das crenças. É necessário entender como as
crenças interagem com as ações dos alunos (e dos professores) e que funções elas exercem em suas experiências de
aprendizagem dentro e fora de sala de aula. (Grifos nossos).

Estudos mais recentes, como o de Vianna (2014, p. 171), demonstram que “a nossa carência atual em termos de avaliação decorre
em grande parte da falta de continuidade nos trabalhos realizados, por
intermédio de um processo de disseminação, que poderia servir de
estímulo a outros empreendimentos na área de avaliação”.
S U M Á R I O

Ao ler um artigo de Silva (2007, p. 259-260), concordamos com
o seguinte posicionamento:
concebo as crenças no ensino e na aprendizagem de línguas
como a pequena ponta de um grande iceberg, ou seja, os estudos das crenças são, a meu ver, o ponto de partida para as
teorizações, ou seja, são uma reserva potencial para os pressupostos no ensino de línguas, intimamente interligada com a
nossa prática pedagógica e com a formação de professores (e
acrescento, ‘de alunos’) de línguas críticos e reflexivos.

Portanto, ao entender o assunto como extremamente relevante
no ensino da LP, decidimos encarar a dificuldade e pesquisar: a) as
crenças dos professores sobre o que seja trabalhar em grupo; b) as
crenças de avaliar dos professores; c) as crenças de avaliar em LP
desses professores; d) as crenças sobre avaliação única/padronização de avaliação desses professores.
Por fim, destacamos que os caminhos teórico-metodológicos
seguidos nesta pesquisa foram devidamente apreciados e aprovados
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Ponta
Grossa (doravante COEP/UEPG), Parecer nº 1.065.450.
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Na tentativa de encontrar algumas respostas para os questionamentos, a obra foi organizada da seguinte forma: introdução e
cinco capítulos, mas antes faz-se necessário explicar a questão dos
títulos e subtítulos. Nossas escolhas demonstram que os fatos históricos e também a legislação são apresentados e elaborados de uma
forma que abrem pouco espaço para questionamentos, além disso,
nós somos educados a não questionarmos os fatos, a legislação,
as regras em geral. Porém, conhecendo a influência da utilização da
língua na transmissão e na constituição dos fatos e também na imposição das leis, optamos por utilizar termos que remetem ou lembram
um pouco os antigos reinados, a supremacia do poder, pois a história
que conhecemos hoje é resultado do que sempre nos foi transmitido
e contado, entretanto, cabe a cada um de nós refletir sobre ela e
questioná-la para tentar transmiti-la com outros olhares.
O primeiro capítulo, intitulado “A complexidade da Avaliação”,
apresenta a contextualização da avaliação da aprendizagem e as concepções de avaliação que, ao longo dos anos, sofreram mudanças
devido às políticas educacionais.
O segundo capítulo, denominado “Era uma vez... O ensino da
língua portuguesa – revelações do passado”, tenta revelar os caminhos do ensino na disciplina LP. Este capítulo foi organizado em duas
partes. A primeira traça um breve histórico do ensino da LP no Brasil,
apontando “O reinado absoluto da gramática”, e a segunda parte
mostra o quanto a avaliação é um instrumento poderoso e acaba
direcionando todo o ensino da LP.
O terceiro capítulo apresenta os estudos sobre as crenças,
pois entendemos a importância delas na formação da cultura e
na influência da prática educativa, por esse motivo, optamos pelo
título “A magia das crenças”.
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O quarto capítulo, “Os caminhos da pesquisa”, destina-se a apresentar os caminhos da pesquisa a fim de descrever quais foram as trajetórias percorridas pela pesquisa e a forma encontrada para realizá-la.
O quinto capítulo apresenta os resultados obtidos, com o título
“Outros ângulos, outras fotografias” queremos mostrar o quanto o ponto de vista deve ser privilegiado durante a pesquisa e o quanto nossos
olhares podem auxiliar ou levar os questionamentos a outros olhares.

S U M Á R I O

Concluímos com as considerações finais, apontando o quanto
nós, professores, somos responsáveis pela manutenção das crenças
existentes em torno do processo educativo e avaliativo, bem como podemos – e mesmo devemos – tomar a iniciativa de questionar estas
crenças. Por meio das reflexões apontadas, apresentamos professores e alunos como sujeitos em amplo desenvolvimento, os quais têm,
todos os dias, algo para aprender e algo para ensinar.
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Capítulo 1

1

A complexidade da avaliação

A complexidade
da avaliação

Avaliação é um processo interativo, através do qual educandos
e educadores aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade
escolar no ato próprio da avaliação.
(Jussara Hoffmann)

A avaliação da aprendizagem é um tema de difícil delimitação
“porque se articula com a complexidade das pessoas, dos contextos,
das instituições educativas e detém uma responsabilidade própria de
sua natureza ética, moral e política no âmbito da educação escolar”
(ALMEIDA, 2006, p. 32). Dessa forma,

S U M Á R I O

enquanto domínio do campo educativo, a avaliação traz consigo marcas e signos do tempo histórico, representativas de diferentes visões de sociedade, de educação e de currículo. Neste
percurso, a avaliação tem vindo a complexificar-se, não só em
nível conceitual como também das práticas que a materializam.
(MARINHO; FERNANDES; LEITE; 2014, p. 151).

Então, neste capítulo, apresentamos uma contextualização da
avaliação da aprendizagem, pois, como aponta Alves (2004, p. 31),
“cada sociedade exige num dado momento da sua evolução um determinado sistema de avaliação” que possa dar respostas às exigências
político-educacionais emergentes.
É importante ressaltar
que em toda a sua trajetória histórica a avaliação tem sido utilizada muito mais em função de interesses e finalidades econômicas
(elemento reorganizador na consolidação da produção capitalista) do que em razão de melhorias de desempenhos humanos ou
mudanças qualitativas de vida na sociedade (elemento reorganizador na emancipação do povo). (COSTA, 2004, p. 1).

De acordo com a autora, há uma ampla literatura sobre avaliação,
predominantemente sobre a avaliação da aprendizagem, técnicas, métodos e instrumentos de avaliação, e, recentemente, sobre Avaliação Institucional, no entanto, ainda de acordo com Costa (2004), sobre a trajetória da
avaliação da aprendizagem, as informações aparecem muito dispersas.
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Percebemos que Batista, Gurgel e Soares (2006) manifestam a mesma
preocupação, ao afirmarem que “a trajetória das funções da avaliação,
ao longo da história, mostra que o processo avaliativo não segue padrões
rígidos, sendo determinado por dimensões pedagógicas, históricas, sociais, econômicas e até mesmo políticas, diretamente relacionadas ao
contexto em que se insere” (BATISTA; GURGEL; SOARES, 2006, p. 3).

A SOBERANIA
DA AVALIAÇÃODA APRENDIZAGEM
ATRAVÉS DOS TEMPOS
S U M Á R I O

Compreendemos a avaliação da aprendizagem como um processo extremamente complexo e, ao mesmo tempo, soberano por
exercer um poder no campo educacional. Percebemos também que o
conceito e a prática da avaliação foram se modificando e se adequando às exigências da sociedade. Historicamente, o conceito de avaliação da aprendizagem também foi assumindo diferentes enfoques e ela
começa a ser praticada de forma mais estruturada e constante,
a partir do século XVIII, especialmente na França, com a institucionalização da educação, coincidindo com a criação das
escolas modernas. Neste período ela começou a adquirir forte
significado político e a produzir efeitos sociais de grande importância. (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 36).

Surgem os testes escritos com a intenção de mostrar objetividade, transparência e fidedignidade, desta forma, a avaliação foi se
consolidando como uma medida de seleção e legitimação. Iniciam-se,
então, os estudos da Docimologia3.
3 Do grego dokimé, que significa teste e foi utilizada por Henri Piéron, em 1920, é o estudo sistemático dos exames, em particular do sistema de atribuição de notas e dos comportamentos dos examinadores e examinados. Essa ciência “surge como crítica à extrema confiança
nos métodos tradicionais considerados infalíveis, utilizados com fins de seleção, nos exames
e nos concursos”. Para aprofundar, consultar DEPRESBITERIS, L. O desafio da avaliação da
aprendizagem: dos fundamentos a uma proposta inovadora. São Paulo: EPU, 1989, p. 5-8.
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No final do século XIX, outro estudo que surgiu foi a Psicometria4, testes padronizados e objetivos que mediam a inteligência
das pessoas.
Em 1934, Tyler utilizou pela primeira vez o termo “avaliação educacional”, quando também, na mesma época, iniciou-se a educação
por objetivos.

S U M Á R I O

Em 1965, nos Estados Unidos, foi aprovada a Lei da Educação Primária e Secundária pelo Presidente Lyndon Johnson, o que
influenciou mudanças expressivas no mundo da educação e, ainda
em 1965, a avaliação passou a fazer parte de outras áreas de ensino
como Filosofia, Antropologia, Sociologia, Economia e Administração, tornando-se, desta forma, mais poderosa ainda ao abranger
várias áreas do conhecimento.
De acordo com Costa (2004, p. 6), “a partir da década de 50, a
avaliação educacional se desenvolveu como área do conhecimento
sistematizado e sua prática avançou em relação aos objetos de estudos e metodologias diversas”.
Se, por um lado, os fatos históricos influenciaram algumas
mudanças na teoria e no pensamento sobre a avaliação, por outro,
percebemos que na prática a influência mostra-se muito superficial,
pois atualmente ainda é crescente o número de educadores e pesquisadores que veem a avaliação “como um fim em si mesma, quando de fato, ela é apenas um meio, um elemento poderoso é verdade,
capaz de diagnosticar dificuldades e apontar saídas possíveis, mas
um meio” (COSTA, 2004, p. 11, grifo nosso). Buscar compreender
4 De acordo com Landsheere (1992), é o conjunto das operações que, por meio de provas
especiais (testes) e de técnicas científicas, buscam determinar e avaliar as capacidades
psíquicas dos indivíduos: fixação de seu nível mental, detecção de suas tendências características, estimação de suas aptidões profissionais etc. Segundo Pasquali (2009), etimologicamente, psicometria representa a teoria e a técnica de medida dos processos mentais,
especialmente aplicada na área da Psicologia e da Educação.
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“as suas complexas relações como um conjunto de políticas e
práticas pautado em pressupostos epistemológicos, políticos,
éticos e sociais” (GARCIA, 2013, p. 25-26, grifos nossos) é uma
questão que queremos apontar.
Depois de realizar diversas leituras sobre as concepções e visões da avaliação, conseguimos enxergar de maneira mais ampla a
explicação de Garcia que aponta a avaliação como “parte de toda
trajetória da ação educativa, desde a etapa do planejamento, da
implementação e dos resultados da ação, ou seja, é um caminho
necessário que acompanha e possibilita modificações em todo o
percurso da própria ação” (GARCIA, 2013, p. 25-26, grifos nossos).
S U M Á R I O

De acordo com Saul (1991) e Costa (2004), a trajetória da avaliação no Brasil seguiu o modelo dos EUA, por isso faremos uma rápida
apresentação do contexto norte-americano sobre questões envolvendo a avaliação para depois apresentar o contexto brasileiro.
Precisamos reforçar que, tanto nos EUA como na Europa, a avaliação da aprendizagem era entendida como medida de verificação,
como tecnologia dos testes e do uso de instrumentos de escalas e técnicas quantitativas, tinha o objetivo de medir e classificar. A Psicometria
dominou a avaliação desde o final do século XIX e boa parte do século
XX. Até 1930, ela caracterizou-se, sobretudo, como uma tecnologia de
testes padronizados e objetivos com a finalidade de medir a inteligência e o desempenho (Testing Period).
Costa (2004, p. 10) afirma que a ciência dos exames se destacou nos Estados Unidos a partir de 1931, quando a Carnegie Corporation disponibilizou ao Instituto Internacional de Educação do
Teacher’s Colleg da Universidade de Columbia (Nova York) “fundos
necessários à realização de um inquérito subordinado ao tema: ‘As
concepções, os métodos, a técnica e o alcance pedagógico e social
dos exames e concursos’”.
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A partir disso, a avaliação foi se “consolidando como área específica de conhecimento e a avaliação educacional tem se ampliado
bastante” (COSTA, 2004, p. 11). Desta forma, a avaliação tornou-se
um campo de saber e deu oportunidades para que novas áreas do
conhecimento ganhassem corpo e se consolidassem.
A autora ainda afirma que, no Brasil, somente no final da década
de 70, a avaliação
passou a ser vista de forma sistematizada, como objeto de discussões e debates dos educadores brasileiros, a partir da chegada de estudantes que regressavam de seus cursos de pós-graduação na área; provenientes principalmente dos Estados
Unidos, de um lado e, de outro, os acordos internacionais. Vem
desta época, o início das primeiras publicações que tratavam
sobre o assunto, a maioria, influenciada pelos pressupostos de
matriz liberal-positivista, expressando uma determinada forma de
pensar e de fazer avaliação científica. (COSTA, 2004, p. 11-12).

S U M Á R I O

O quadro 1, organizado por Garcia (2013, p. 38-39), apresenta
um breve histórico dos estudos sobre avaliação:
Quadro 1 - Modelos teóricos de avaliação e suas características.
Modelos
(autores)

Ano de
publicação

Características

Ralph W. Tyler

1942

Difusão da definição de avaliação como um processo
de comparação entre os dados do desempenho
e os objetivos instrucionais preestabelecidos.
Concentra na problemática da convergência entre
desempenhos e objetivos instrucionais. Divulgador
da expressão “avaliação educacional” em 1934.

Lee J. Cronbach

1963

Identifica a avaliação como medida. Seguidor do modelo de Tyler.

Michael Scriven

1967

A avaliação é compreendida como um levantamento sistemático de informações e
sua posterior análise para fins de determinar o
valor (mérito) de um fenômeno educacional.

26

S U M Á R I O

Roberto E. Stake

1967

Caracteriza como descrição e julgamento de
programas educacionais. Baseia-se na análise de
variáveis antecedentes, intermediárias (transactions)
e resultantes. Contribuição do método naturalista
na pesquisa educacional através dos Estudos de
caso – Case Studies in Science Education (CSSE).

Hammond, D. L.

s.d.

Adaptação do modelo de Stake.

Metfessel, N. S.
E Michael, W. B.

1971

Adaptação do modelo de Stake.

Provus, M. M.

1971

Apresenta a avaliação como um processo de
comparação entre desempenho e padrões.

Stufflebeam,
D. L. et al.

1971

Modelo centralizado na ideia de que a avaliação
é um processo de identificar e coletar informações que permitam aos administradores a
tomada de decisões, entre várias alternativas.
(Está implícito um julgamento de valor.) Exame do
contexto: entrada (input), processo e produto.

Fonte: GARCIA (2013, p. 38-39, grifos nossos).

Durante muitos anos, esses moldes de avaliação foram utilizados como referência no Brasil. Entretanto, “a adoção desses modelos de avaliação nem sempre se ajustaram ao nosso contexto socioeducacional, emergindo a necessidade de adaptações e às vezes
de decisões do avaliador pautado na sua experiência, no seu bom
senso” (GARCIA, 2013, p. 39) e também nas suas crenças. Mesmo
assim, esses modelos adaptados despertaram uma consciência da
importância da avaliação, bem como de sua prática na sociedade
brasileira (VIANNA, 2002).
Saul (1991) reforça que a influência do modelo de avaliação
norte-americano extrapolou os espaços acadêmicos e subsidiou toda
a cultura e também a legislação brasileira sobre educação, tanto em
nível federal, como estadual, expressando-se em leis, decretos e pareceres que orientaram as práticas avaliativas em todas as escolas do
país (COSTA, 2004, p. 12).
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Em 1980, com o neoliberalismo e a “crise econômica”, o Estado tornou-se controlador e fiscalizador do sistema educacional no
contexto mundial. Como consequência destas mudanças, “a avaliação
passou a ser mecanismo fundamental dos governos nos seus esforços
obsessivos de implantação de uma escrita cultural gerencialista e fiscalizadora” (BERNSTEIN, 1991 apud DIAS SOBRINHO, 2002).

S U M Á R I O

Ainda nesta seção, veremos os tipos de avaliação ou as práticas
que foram adotadas pela maioria das escolas. Os estudos de Guba e
Lincoln (1989) distinguem quatro gerações de avaliação que, de acordo com eles, correspondem a outras tantas perspectivas, abordagens,
significados ou conceptualizações, que são possíveis de identificar ao
longo dos últimos cerca de cem anos. Os autores explicam que a evolução dos significados que foram atribuídos à avaliação não pode se
desligar dos contextos históricos e sociais, dos propósitos que se pretendiam alcançar ou das convicções filosóficas dos que tinham algo
a ver com a concepção, desenvolvimento e concretização das avaliações. Referem ainda que, ao longo dos tempos, as conceptualizações
de avaliação se tornaram mais complexas e sofisticadas.
De acordo com Garcia (2013), com base nas principais características de cada geração, observamos uma evolução de conceitos
que envolvem, gradativamente, novos elementos ou até mesmo redimensionam aspectos relacionados à dimensão política e prática da
avaliação da aprendizagem na busca do aprimoramento da própria
prática avaliativa e suas finalidades educacionais. As características
específicas de cada geração estão associadas a momentos sociais,
históricos, econômicos, culturais e pedagógicos que fazem parte de
um processo dinâmico e em permanente transformação, compondo
elementos essenciais da própria natureza da avaliação.
Resumidamente, seguem as principais características das
quatro gerações da avaliação e algumas implicações na prática educativa. Segue também a continuidade, ou seja, uma quinta geração,
proposta por Lima Filho (2013).
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Quadro 2 - As gerações da avaliação.
GERAÇÕES
DE AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL

1ª Geração

Mensuração

CARACTERÍSTICAS
DA GERAÇÃO

PRÁTICA EDUCATIVA

9 Mensuraçã o do
desempenho;
9 Geração da medida;
9 Papel técnico do
avaliador;
9 Aplicação de instrumentos de medida;
9 Ênfase na avaliação
quantitativa do
conhecimento.

Æ Aplicação de testes
padronizados para
medir o QI dos alunos;
Æ Classificação dos
alunos conforme os
diferentes níveis mentais
e suas aptidões;
Æ Ênfase na memorização;
Æ Educador detentor
e transmissor do
conhecimento;
Æ Destaque para a
mensuração de atitudes,
de comportamento
e de rendimento.

9 Descrição detalhada
sobre os objetos
alcançados em relação
aos planejados;
9 Surgimento da
avaliação qualitativa
do conhecimento.

Æ Aplicação de instrumentos para examinar o
desempenho do aluno
em relação ao que foi
planejado e ensinado
pelo professor;
Æ Objetiva melhoria do
currículo escolar;
Æ Ênfase no resultado
(produto).

9 Julgamento de
valor como elemento
essencial;
9 Negação da completa
geração anterior;
9 Ênfase na avaliação
qualitativa do
conhecimento.

Æ O avaliador passa a
ter papel de juiz;
Æ Reconhecimento do
juízo subjetivo por
parte do avaliador;
Æ Destaque na tomada
de decisão visando
à melhoria do desempenho escolar.

S U M Á R I O

2ª Geração

3ª Geração

Descrição

Julgamento
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9 Diálogo coletivo
é a essência da
negociação;
9 Negociação entre avaliadores e avaliados;
9 Ênfase na avaliação
quantitativa e qualitativa do conhecimento.
4ª Geração

Negociação

S U M Á R I O

9 Professor passa a ser
um mediador e não um
“juiz” no processo de
construção e avaliação
do conhecimento;
9 Critérios de correção são
pactuados coletivamente;
9 Coparticipação no
planejamento das
ações avaliativas e dos
temas geradores;
9 Busca do melhoramento
da aprendizagem;
9 Avaliação da aprendizagem é configurada
como um processo
interativo de negociação, fundamentado no
paradigma construtivista.

Fonte: GUBA e LINCOLN (1989, p. 22-42).
Quadro 3 - A 5ª. Geração da Avaliação.

5ª Geração

Avaliação
Social

9 Avaliação como um
processo estratégico;
9 Avaliação participativa;
9 Avaliação como
atividade política;
9 O interesse coletivo
como interesse geral.

Æ Avaliação crítica
da realidade;
Æ Gerenciador do
contexto social;
Æ Conteúdo multidisciplinar;
Æ Avaliação heterogênea e única;
Æ Informação relevante,
múltipla, ágil para cada
momento de aprender.

Fonte: LIMA FILHO (2013, p. 19).

Além da 5ª. geração, Lima Filho (2013) apresenta em seus estudos os objetivos de cada geração da avaliação, bem como o papel do
avaliador e do avaliado. Observemos no Quadro 4:
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Quadro 4 - As gerações da avaliação.
Gerações

Objetivo

Papel do Avaliador

Papel do
Avaliado

1ª – Geração
da Medida

Medir;
Desenvolvimento das
técnicas psicométricas/
testes, aplicação do
método científico.

Técnico que mede a
eficácia dos resultados
a partir dos testes.

2ª – Geração
da Descrição

Descrever, incluindo
medir; Emergência
da avaliação de programas centrados em
objetivos de aprendizagem (Tyler, 1930).

Especialista que se
limita a descrever os objetivos de aprendizagem.

Julgar o mérito ou
valor, incluindo medida
e descrição; Desenvolvimento de novos currículos
e modelos de avaliação
após crise Sputnik (1957).

Juiz, que acumula as
funções anteriores,
e que determina as
decisões a tomar.

Ator passivo e
objeto das tomadas
de decisão.

Orquestrador de
uma negociação;
Intérprete e agente
de mudança.

Agente ativo e
participativo,
colaborando e
negociando.

Selecionador prévio de
metas e planejamento
de atividades. Papel
formativo que parte de
uma abordagem prospectiva e de auxílio
na tomada de decisão.

Agente ativo e
participativo,
analisando, avaliando e criticando.

S U M Á R I O
3ª – Geração
do Julgamento

Chegar a discursos
consensuais;
4ª – Geração
da Negociação Influência do paradigma construtivista.

5ª – Geração
Social

Desenvolver a avaliação como instrumental
examinador das relações
casuais entre ação e reação
do contexto social.

É medido e
controlado.

Elemento instrumental do processo.

Fonte: LIMA FILHO (2013, p. 20, grifos do autor).

Ao analisarmos os dois quadros sobre as gerações da avaliação, temos consciência de que as divisões foram organizadas para
entendermos e analisarmos as principais características de cada tipo
de avaliação, mas compreendemos também que esta divisão ou separação acontece por questões de estudo, pois, na prática avaliativa, as
características de cada geração vão se complementando, se transfor-

31

mando, estabelecendo novos desafios, mesmo que alguns elementos
permaneçam inalterados.
Contudo, o que se observa na prática educativa ainda é que, em
uma avaliação que mede, descreve e julga, parece não haver espaços
para negociação ou para uma avaliação formativa.
De acordo com Garcia (2013, p. 17),
apesar de cada geração da avaliação possuir características específicas associadas a objetivos e finalidades educativas, elas,
entretanto, fazem parte de um processo dinâmico e evolutivo do
próprio campo da avaliação. Esse movimento sócio-histórico e
ao mesmo tempo epistemológico pode ser traduzido na busca
da completude do processo de construção da avaliação.

S U M Á R I O

A autora acrescenta que a avaliação da aprendizagem na educação é essencial para o aprimoramento da gestão do conhecimento,
seja por parte do avaliador, do avaliado e da instituição.
De acordo com Meneghel e Kreisch (2009), é possível identificar
três grandes tendências de práticas de avaliação nos meios escolares:
a.

classificatória: aquela que ‘atribui nota’ ao estudante com referência na reprodução do conteúdo ditado pelo professor;

b.

diagnóstica: aquela que identifica dificuldades e avanços do processo de aquisição de conhecimento, podendo ser utilizada para classificar o estudante ou subsidiar a continuidade da aprendizagem;

c.

emancipatória: aquela que promove a reconstrução do saber.

Dentro de cada tendência apresentada acima, também encontramos elementos e características apresentadas pelos autores
já citados, como Guba e Lincoln (1989), Lima Filho (2013) e Garcia
(2013), isso porque cada tendência abrange aspectos das gerações
da avaliação. Por exemplo, a avaliação classificatória está voltada à
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avaliação como medida e como descrição, dando ênfase aos resultados, ao produto. A avaliação diagnóstica compreende o julgamento,
a verificação para alcançar melhorias no processo de aquisição do
conhecimento. E a avaliação emancipatória, a almejada, corresponde à quinta geração, ou seja, ao modelo desejado, no entanto, distante da realidade e da prática avaliativa.
Concordamos com Dias Sobrinho (2003), que afirma:
A avaliação é um processo de reflexão, de melhoria, de aperfeiçoamento e de produção de sentido. A avaliação é, antes
de mais nada, um questionamento sobre o significado das
ações praticadas dentro da educação. (Informação verbal,
grifos nossos).5
S U M Á R I O

Compreender esse processo de reflexão não é tarefa fácil nem
rápida. No entanto, o professor que questiona e avalia sua prática
constantemente é o primeiro a buscar melhorias, observar suas ações
e, por meio de indagações, tentar se aperfeiçoar e se desenvolver
como um profissional consciente.
Entendemos que as práticas diárias de avaliação têm relação
com as crenças que o professor (e também a comunidade educativa) apresenta(m) em torno do que seja avaliar. Como esta pesquisa
pretende apresentar as crenças sobre avaliação envolvendo a disciplina de Língua Portuguesa, no próximo capítulo apontamos um
breve histórico sobre o ensino da Língua Portuguesa no Brasil e a
importância da avaliação nesta disciplina.

5 Entrevista concedida ao Jornal Unicamp, em 27 de outubro de 2003, edição 235, disponível em http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/novembro2003/ju235pag06.html.
Acesso em 13 de janeiro de 2016.
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Capítulo 2

Era uma vez...
o ensino da Língua
Portuguesa: revelações do passado

Era uma vez...
o ensino
da Língua
Portuguesa:
revelações
do passado

A questão política está no âmago, na própria gênese da língua.
Quer no seu sentido abstrato ou genérico, quer no seu sentido
individualizante, o conceito de língua sempre esteve repleto de
conotações políticas. (Kanavillil Rajagopalan)

S U M Á R I O

Levando em consideração que o objetivo principal da pesquisa é o de investigar e analisar as crenças de avaliar de professores de Língua Portuguesa, percebemos a necessidade de voltarmos nosso olhar para um breve histórico sobre o ensino da Língua
Portuguesa no Brasil, bem como revelar os caminhos da avaliação
da aprendizagem nesta disciplina. “Fazer um histórico do ensino da
Língua Portuguesa no Brasil, com as principais questões envolvidas,
até chegar às produções da atual década, é uma tarefa desafiadora,
mas necessária para o entendimento da disciplina no contexto do
século XXI” (SILVA; CYRANKA, 2009, p. 272).
Porém, nosso objetivo não é apresentar o histórico completo,
até porque isso não seria possível, de modo que abordaremos alguns itens sobre a organização da disciplina de Língua Portuguesa
no Brasil. Primeiramente, lembramos que a língua portuguesa6 foi implantada7 no país por razões econômicas, políticas e sociais e reconhecemos que isso influenciou as decisões tomadas no decorrer da
história, decisões que acabaram estabelecendo crenças e atitudes
em torno do ensino e, consequentemente, da avaliação na disciplina
de LP, crenças que perpetuam até os dias atuais.
Nesse sentido, é interessante ressaltar que
as disciplinas escolares, como as demais práticas sociais, possuem historicidade. Compreender essa historicidade é um aspecto dos mais relevantes para o entendimento do atual momento da escola e dos desafios postos à formação dos cidadãos na
época em que vivemos. (VENTURI; JÚNIOR, 2004, p. 69).
6 Utilizamos letras minúsculas para nos referirmos à língua em si, no caso a língua portuguesa.
7 Não abordaremos esta questão por reconhecermos os limites da pesquisa. Sugerimos
consultar MATTOS e SILVA, R. V; Ensaios para uma sócio-história do português brasileiro.
São Paulo: Parábola Editorial, 2004.
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Entendemos também que os fatos históricos não são a única explicação e nem devem funcionar como justificativa para os problemas
atuais que enfrentamos na educação, porém precisam ser vistos como
aspectos importantes para que possamos, de certa forma, compreender um pouco da nossa realidade e nela atuar. E, como apontamos na
epígrafe, a questão política influencia diretamente as decisões que envolvem o campo educacional, entretanto, muitas vezes, tais questões
não aparecem nas reflexões.

S U M Á R I O

Na primeira parte deste capítulo, apresentamos um breve histórico do ensino da LP no Brasil, partindo do ano de 1871 por entendermos a data como um marco oficial de início do ensino sistematizado da disciplina LP. Ao intitularmos a seção “O reinado absoluto da
gramática”, queremos apontar a grande influência e domínio que ela
mantém no ensino da LP desde que a disciplina foi instituída na escola
até chegarmos aos dias atuais.
Na segunda parte, denominada “Os poderes da avaliação em
LP”, descrevemos a questão da avaliação em LP. Temos consciência
de que o processo de avaliar está diretamente ligado ao processo de
ensinar, porém realizamos uma descrição mais específica da avaliação, pois notamos que, na prática, ela acaba ficando desvinculada
do ensino/aprendizagem e, na maioria das vezes, é vista e entendida
como mais importante que o ensino. Por isso, acrescentamos ao título
a palavra “poderes” visto que a avaliação ainda comanda e direciona
todo o processo de ensino/aprendizagem.

O REINADO ABSOLUTO DA GRAMÁTICA
No campo do ensino sistematizado, a escola sempre foi uma
das principais responsáveis pela transmissão, construção e reconstrução de conhecimentos. E, ao decidirmos abordar a questão do ensino
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em LP, esse papel é ainda mais importante, então apontamos a língua portuguesa como objeto de conhecimento. Nesta perspectiva, de
acordo com Bunzen (2011, p. 887),
a escola torna-se uma das principais responsáveis pela (re)
construção de saberes sobre a língua como objeto de contemplação e apreciação. Por essa razão, as diversas facetas das
práticas escolares e dos objetos de ensino emergem, integradas com/imbricadas a construções identitárias do próprio professor de Língua Portuguesa.

S U M Á R I O

Pensando nisso, ressaltamos o que disse Batista (1997, p. 3):
“aquilo que se ensina não são as próprias coisas (a língua ou a história
mesma), mas, antes, um conjunto de conhecimentos sobre as coisas
ou um modo, dentre outros possíveis, de se relacionar com elas”. Na
“arena curricular, há de fato verdadeiras lutas” e “polêmicas” do ponto
de vista político, econômico, científico e escolar em relação ao funcionamento, à seleção e à representação dos objetos e objetivos de ensino
na constituição dessa disciplina escolar denominada historicamente por
“Gramática Nacional, Língua Pátria, Idioma Nacional, Comunicação e
Expressão, Português” e Língua Portuguesa (BATISTA, 1997, p. 3).
Em Língua Portuguesa, a articulação entre objectivos de ensino/aprendizagem e avaliação torna-se difícil, em termos de
processo, pela grande complexidade na delimitação de conceitos, sobretudo porque a língua é simultaneamente veículo de
comunicação, de transmissão de conhecimentos e objecto de
estudo, acarretando estas particularidades grandes condicionalismos que afectam o processo de ensino/aprendizagem e
consequente avaliação. (CARDOSO, 2005, p. 8).

Considerando o que expusemos, podemos perceber como a
disciplina de Língua Portuguesa foi se “desenvolvendo” no Brasil, utilizamos o termo desenvolvendo, porém temos consciência de que ela
foi aos poucos ocupando um lugar de prestígio e, através de fatores
sociais, políticos, culturais e econômicos, ela foi sendo estabelecida.
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De acordo com Araújo (2014), toda e qualquer prática de ensino
de Língua Portuguesa pressupõe uma concepção de língua e de linguagem. Acrescentamos ainda que, além da concepção de língua e linguagem, o professor carrega suas crenças (no caso, especialmente as voltadas à língua) e as transfere para a sala de aula. E, com certeza, tanto
as concepções como as crenças farão a diferença em suas aulas de LP.

S U M Á R I O

Para os autores citados até o momento, a língua é, ao mesmo tempo, o veículo de comunicação, de transmissão do conhecimento e o objeto de estudo. E, se por um lado os alunos dominam
a língua materna/1ª. língua, ou seja, a língua portuguesa, por outro,
podemos verificar uma grande heterogeneidade que afeta o conhecimento vocabular, a capacidade de argumentação e o uso da
metalinguagem (CARDOSO, 2005).
Alguns autores indicam que o ensino de LP se iniciou no ano
de 1938. Razzini (2000, p. 37) está entre estes autores e aponta que em
1938 “o médico Joaquim Caetano da Silva foi nomeado o primeiro professor de gramática portuguesa, retórica e grego do Colégio Pedro II8”,
neste mesmo ano, apareceu no ambiente escolar o termo “Gramática
Nacional” e, por isso, partem desta data. Todavia, nesta época, havia a
“preponderância do latim (entre 17% a 25% do total do curso até 1969),
e o ensino de Língua Portuguesa estava mais dependente do ensino de
latim” (RAZZINI, 2000, p. 37). Desta forma, contamos os fatos de outro
ponto de vista e, para contextualizar nossa pesquisa, decidimos então
partir do ano de 1871 por dois motivos: primeiro, por ser o ano em que
“é criado o cargo de professor de português” (SOARES, 2002, p. 164) e
assim considerado, de acordo com Prfomm Neto, o marco inicial do en8 O Colégio Pedro II foi criado em 1837 e se tornou, durante décadas, o modelo e padrão
para o ensino secundário no Brasil (digamos também ensino elitista), o estudo da língua
portuguesa foi incluído no currículo sob a forma das disciplinas retórica e poética, abrangendo a literatura; em 1838, o regulamento do Colégio passa a mencionar a gramática
nacional corno objeto de estudo (PRFOMM NETO et al., 1974, p. 191 apud SOARES, 2002,
p. 163). Os estudos de Razzini apontam a inserção da Gramática Nacional no Colégio
Pedro II em 1941 (RAZZINI, 2000, p. 253).
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sino oficial da língua vernácula; segundo, por entrar em vigor, neste ano
também, “o Exame de Português nos Preparatórios para os cursos superiores” (RAZZINI, 2000, p. 251). Como pretendemos nos deter à questão
da avaliação de LP, entendemos que o ano de 1871 é a data mais apropriada e está diretamente ligada ao propósito da nossa pesquisa.
Os estudos de Razzini (2000) declaram que, a partir de 1871, as
aulas de “Português” apareceram no 1º., 2º. e 3º. ano dos cursos do Colégio Pedro II e com poucas mudanças continuaram até o ano de 1880.

S U M Á R I O

No ano de 1881, “com a reforma do Ministro Barão Homem
de Melo, há o aumento da carga horária de Português que passa a
ser ministrada do 1º ao 5º ano do curso” (RAZZINI, 2000, p. 253), o
que corresponderia hoje ao fundamental 2. Já as aulas de Retórica,
Poética e Literatura Nacional ficaram para o 6º e 7º ano, o que corresponderia ao ensino médio.
A seguir, podemos visualizar superficialmente a divisão do que
era trabalhado nas aulas de Português do 1º. ao 5º. ano no Colégio
Pedro II, entre os anos 1881 a 19409:
Quadro 5 - Conteúdos de LP do 1º. ao 5º.
Ano – Colégio Pedro II – 1881 a 1940.
Português/Ano

Conteúdos

1º.Ano

- Leitura e recitação de trechos de prosadores e poetas brasileiros do
século atual (XIX); exercícios ortográficos; gramática e composição.

2º.Ano

- Leitura e recitação de trechos de prosadores e poetas brasileiros e portugueses do século atual (XIX); exercícios ortográficos; gramática e composição.

3º.Ano

- Leitura e recitação de trechos de prosadores e poetas brasileiros e portugueses do século XVIII; exercícios ortográficos; gramática e composição.

9 O quadro apresenta os conteúdos trabalhos nos anos de 1881 a 1940, neste período ocorreram algumas modificações, mas a base geral seguida era esta.
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4º.Ano

- Leitura e recitação de trechos de prosadores e poetas brasileiros e portugueses do século XVII; exercícios ortográficos; gramática e composição.

5º.Ano

- Leitura e recitação de trechos de prosadores e poetas brasileiros e portugueses do século XVI; exercícios ortográficos; gramática e composição.

Fonte: Adaptado pela pesquisadora a partir de RAZZINI (2000).

S U M Á R I O

Este modelo foi referência para a educação de uma elite brasileira por décadas, com pequenas alterações e “a disciplina Português
manteve-se, de certa forma, até os anos 40 do século XX, inalterada”.
A tradição da gramática, da retórica e da poética foi mantida, pois “fundamentalmente, os alunos de uma elite continuaram a ser os mesmos
a quem a escola servia” (SOARES, 2002, p. 164).
Soares (2002) apresenta um fator importante dessa mesma época. De acordo com a autora, “embora a polêmica sobre uma possível
língua brasileira tenha surgido já em meados do século XIX, o ensino
da gramática manteve-se alheio a essa polêmica e foi sempre, durante
todo esse século, o ensino da gramática da língua portuguesa10”. E, de
acordo com Houaiss (1985, p. 25), foi o ensino “de uma única modalidade da língua portuguesa”.
Um traço equívoco da política linguística adotada no Brasil e
em Portugal durante um grande lapso de tempo (de 1820 [digamos] a 1920 [digamos]) foi um ensino da língua que postulava
uma modalidade única do português - com uma gramática única e uma ‘luta’ acirrada contra as variações até de pronúncia.
(HOUAISS, 1985, p.25-26, grifos do autor).

10 “Inicialmente, o ensino da gramática da língua portuguesa baseava-se no seguinte princípio:
servir de apoio à aprendizagem da gramática latina. Entretanto, à medida que o latim foi
perdendo seu uso e valor social, culminando com sua extinção do sistema de ensino fundamental e médio brasileiro, aproximadamente no século XX, a gramática da língua portuguesa foi ganhando autonomia e fortalecendo-se como uma área de conhecimento, mas ainda
alheia à ’língua brasileira’” (SOARES, M. Português na escola: história de uma disciplina
curricular. In: BAGNO, M. Linguística da norma. São Paulo: Loyola, 2002. p. 155-177)
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Ainda de acordo com Soares (2002), o professor de Português
era um intelectual e estudioso da língua e de sua literatura. Desta maneira, era preciso que o manual didático lhe disponibilizasse um texto
para ele comentar, discutir, analisar, propor questões e exercícios para
os estudantes e isso era possível para alunos e professores que pertenciam a uma classe economicamente privilegiada e dominavam o
latim. Porém, uma grande maioria de professores e também de alunos
não pensava em questionar as normas impostas pela gramática.

S U M Á R I O

A partir de 1930, alguns fatos apontam uma mudança no público que frequentava a escola e abrimos um espaço aqui para mostrar
de que forma isso ocorreu e “quais mudanças” realmente aconteceram. Entendemos que a década de 1930 compreendeu um período
em que surgiu a necessidade de organização e implantação de um
sistema público educacional. Neves (2007, p. 26) afirma que:
Desde o seu nascimento, até o século XX, a luta pela escola e
por uma educação de qualidade sempre esteve na pauta das
reivindicações das classes mais pobres. Essa luta acirrou-se ainda mais na década de 30, quando se associou acesso à escola
às possibilidades de ascensão socioeconômica da população.

De acordo com Bittar e Bittar (2012), desde 1932, o campo educacional foi palco de manifestações ideológicas acirradas, pois interesses
opostos vinham disputando espaço no cenário nacional: de um lado, a
Igreja Católica e os setores conservadores pretendendo manter a hegemonia que mantinham historicamente na condução da política nacional
de educação; de outro, setores liberais, progressistas e de esquerda,
aderindo ao ideário da Escola Nova, propunham uma escola pública
para todas as crianças e adolescentes dos 7 aos 15 anos de idade.
Essa disputa ideológica atravessou décadas e reformas educacionais sem que o poder público brasileiro edificasse realmente um
sistema nacional de escolas públicas para todos. Não podemos negar
que, “durante o período de 1930 a 1964, ocorreram várias reformas
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educacionais no Brasil”, porém elas não foram suficientes para que
“fosse resolvido o secular problema do analfabetismo e da garantia
de pelo menos quatro anos de escolaridade para todas as crianças”
(BITTAR; BITTAR; 2012, p. 158).

S U M Á R I O

Com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, em
1930, chefiado por Francisco Campos, deu-se a implantação da Reforma de 1931. O texto da Reforma determinou que o ensino secundário
fosse organizado em dois ciclos: o fundamental (de cinco anos) e o
complementar (de dois anos). Dessa forma, o ensino secundário compreendia a escolarização imediatamente posterior aos quatro anos do
ensino primário e continuou com um caráter altamente seletivo. A seletividade do ensino secundário e a dicotomia entre ensino profissional e
secundário ficaram mantidas, favorecendo, como sempre, os filhos de
uma elite. “A Reforma deixou marginalizados o ensino primário, o curso
de formação de professores para atuar no primário, bem como vários
ramos do ensino profissional” (BITTAR; BITTAR; 2012, p. 158-159).
De acordo com Bunzen (2011, p. 896), em junho de 1931, a
disciplina passou a ser denominada de Português, com objetivos e
conteúdos fixados pelas instruções metodológicas. Nessas instruções, o objetivo geral da disciplina era “proporcionar ao estudante
a aquisição efetiva da língua portuguesa, habilitando-o a exprimir-se
corretamente, comunicando-lhe o gosto da leitura dos bons escritores e ministrando-lhes o cabedal indispensável à formação do seu
espírito bem como à sua educação literária” (BRASIL, 1931).
Bunzen (2011) complementa que, para atingir tais objetivos, a
disciplina de Português deveria trabalhar a leitura de textos literários,
pois eles “disciplinam a inteligência” e ajudam/previnem os alunos
das possíveis dificuldades de redação. Os textos eram “cuidadosamente escolhidos” para que os alunos realizassem atividades com
o vocabulário, ortografia e fatos gramaticais, partindo das “observações feitas pelos alunos”. Nas duas primeiras séries do curso funda-
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mental, com quatro horas/aulas semanais de 50 minutos, privilegiavam-se no programa oficial de 1931:
a) “o ensinamento oral, tendo como base a reprodução e a composição orais, a recitação de poesias, a leitura e o estudo de gramática
somente quando este se fizesse necessário ou algum educando questionasse” (FACCINA, 2000, p. 11);
b) “leitura de trechos de pensadores e poetas contemporâneos,
escolhidos de acordo com a capacidade média da classe”. Explicação
dos textos, estudo metódico do vocabulário, reprodução oral do assunto lido, recitação de pequenas poesias, previamente interpretadas
e composição oral (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 23).
S U M Á R I O

Além dos fatores citados, os cursos de formação de professores só surgiram no início dos anos 30 do século XX e os formadores
desses profissionais eram seguidores do ensino tradicional, isto é, do
ensino da gramática, passando-a assim para os seus discípulos.
A década de 40 do século XX é marcada pelo movimento de
afirmação de um ensino de língua materna voltado para um
sentimento nacionalista, intensificando o trabalho com a língua
literária e o respeito pelo patrimônio nacional em contraposição
às ameaças estrangeiras. (BUNZEN, 2011, p. 897).

E as ameaças eram as línguas dos imigrantes e descendentes que habitavam o país. O autor ainda complementa que, segundo
Faraco (2007, p. 47), o Estado Novo getulista “buscou silenciar o uso
público das línguas de imigração” e, foi além, conseguiu proibir violentamente o uso dessas línguas em público e na escola, local onde isto
foi declaradamente imposto. Desta forma, “cultivou-se a ideia de se
padronizar a pronúncia do país”.
Entre os anos de 1937 a 1945, o Golpe de Estado instituiu a
ditadura de Vargas e uma nova Constituição foi elaborada no Brasil de
modo a transformar em ação supletiva o que antes era dever do Estado.
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Durante a ditadura de oito anos, o governo editou uma das
reformas mais duradouras do Sistema Educacional Brasileiro, as chamadas Leis Orgânicas do Ensino, mais conhecidas como Reforma
Capanema (1942-1946). Esse conjunto das Leis estabeleceu o ensino técnico-profissional (industrial, comercial, agrícola) que, de certa
forma, era o ensino voltado às classes trabalhadoras e, assim, mais
uma vez, manteve o caráter elitista do ensino secundário e incorporou um sistema paralelo oficial, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(Senac) (BITTAR: BITTAR; 2012, p. 159).

S U M Á R I O

Em 1946, o Brasil editou a sua quarta Constituição Republicana,
no entanto, os princípios ditos progressistas que ela apresentava não
garantiram a universalização sequer da escola primária para todas as
crianças brasileiras. Ou seja, a sequência de reformas, especialmente
nos seus aspectos mais “democráticos”, pouco saíam do papel. Aliás,
um traço recorrente das políticas educacionais brasileiras diz respeito
à incorporação de princípios democráticos que não chegam a ser postos em prática e, quando são, acabam privilegiando uns e excluindo
outros. A Constituição de 1946 previu, pela primeira vez, a elaboração
de uma lei específica para a educação brasileira: a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), que viria a ser aprovada apenas em 1961.
De acordo com Aragão (2012), a partir da década de 50 do século
XX, o conteúdo da disciplina de Português sofreu uma significativa modificação, pois nesta época os filhos das camadas populares passaram
a frequentar a escola e, de acordo com o autor, considerava-se que tais
estudantes apresentavam um baixo conhecimento de domínio da gramática. Soares (2002, p. 167) afirma este posicionamento: “já não são
apenas os filhos da burguesia, que povoam as salas de aula, são também os filhos dos trabalhadores - nos anos 1960, o número de alunos no
ensino médio quase triplicou, e duplicou no ensino primário”. Com efeito,
esse conhecimento é passado para os estudantes na mesma medida em
que é adquirido. Isso significa que tais profissionais não necessariamente
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dominavam a gramática normativa da mesma forma que os profissionais
de épocas anteriores. Aragão (2012) afirma que vários professores foram
contratados sem que houvesse uma rigorosa seleção e, além disso, o
rebaixamento salarial ocasionou o desprestígio da profissão docente.

S U M Á R I O

Levando em consideração toda a situação exposta, os manuais didáticos começaram a trazer, em seu conteúdo, exercícios já
respondidos, e os professores não precisavam mais elaborar os exercícios como nas décadas anteriores. Se antes eles realizavam pesquisas, estudos e aplicavam a teoria, neste contexto a tarefa docente
era repetir os conteúdos e os exercícios propostos no livro didático,
de certa forma este posicionamento permanece até os dias atuais e
o livro é, muitas vezes, utilizado como a única fonte do saber.
No contexto político entre esquerda e direita, nacionalistas
contra entreguistas, no início dos anos 1960, após 13 anos de conflitos ideológicos e de lutas pela educação pública brasileira, foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 4.024,
de 1961). Esta incorporou os princípios do direito à educação, da
obrigatoriedade escolar e da extensão da escolaridade obrigatória,
mas muito do que foi previsto permaneceu apenas nas leis e não
influenciou a situação e realidade do país.
Aragão (2012) aponta que, ainda nos anos 60 do século XX,
outra mudança significativa ocorreu, pois chegou aos cursos de Letras
a Linguística, trazendo em si as teorias estruturalistas (língua como
um sistema de regras) que são perpassadas para as gramáticas pedagógicas. Reforça-se, assim, o pensamento tradicionalista existente
quanto ao ensino de língua, conforme já mencionamos. Nessa mesma
época, o ensino de língua sofreu influência das teorias de Comunicação; consequentemente, a disciplina de Português sofreu alteração em
sua nomenclatura, passando a se chamar Comunicação e Expressão.
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S U M Á R I O

Segundo Soares (2002), quando a ditadura militar interveio, nas
décadas de 1960 e 1970, a educação foi colocada a serviço do que se
nomeou desenvolvimento. O ensino teria assumido caráter pragmático
e utilitarista e seu objetivo seria o desenvolvimento do uso da língua, o
que se conseguiria com alterações na disciplina, que se fundamentaria, a partir de então, em elementos da teoria da comunicação. Nesse
novo contexto, o aluno seria visto como um emissor-receptor de códigos os mais diversos, e não mais apenas do verbal. Ainda segundo a
autora, a concepção de língua como sistema (ensino de gramática) e
a concepção de língua como expressão estética (ensino da retórica e
poética e, posteriormente, estudo de textos) foram substituídas pela
concepção de língua como comunicação, por isso a alteração da nomenclatura. A presença da gramática nos livros didáticos teria sido
minimizada, surgindo a polêmica (que se mantém atual) quanto a ensinar ou não gramática. Aprender a ler, então, consistia em decodificar o
código escrito. Apesar de existir um direcionamento linguístico quanto
ao ensino de língua, ainda é perpetuada a forma, segundo a qual os
sujeitos aprendizes têm que adquirir (somente) a norma culta.
Bunzen (2011, p. 899) aponta que “diminuiu-se consideravelmente o caráter rígido dos programas para o ensino de Português, uma
disciplina obrigatória para todas as séries do ginásio e do colegial”.
Apesar disso, instruções intituladas “Amplitude e desenvolvimento do
Programa de Português” foram publicadas pelo Conselho Federal de
Educação e serviram de orientação curricular no período. No livro “Português no Colégio” (de 1965), de Raul Moreira Léllis, as recomendações apareciam explicitamente, apontando para três grandes eixos de
ensino: Expressão Oral, Expressão Escrita e Gramática Expositiva.
Em 1971 (BITTAR; BITTAR, 2012), a ditadura militar editou também a Reforma do Ensino Fundamental, conhecida como Lei 5.692, a
qual “foi imposta pelo governo quase sem discussão e sem a participação de estudantes, professores e outros setores ligados à educação”
(MAZZANTE, 2005, p. 73). E a característica “mais marcante desta lei era
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tentar dar à formação educacional um cunho profissionalizante11” (CAMPOS, 2009, p. 102). A LDB 5.692 previa transformar o ensino primário
de quatro anos e o ginásio também de quatro anos, passando para oito
anos de escolaridade obrigatória mantida pelo Estado. Um dos aspectos que podemos ressaltar aqui é a mudança do ensino de segundo
grau, que passa a ser, em sua maioria, profissionalizante, desta forma,
acabava-se com o ensino médio de caráter formativo e diminuia-se a
demanda sobre o ensino superior. Se por um lado o público nas escolas
aumentou, por outro, o objetivo da educação passou a ser, em sua maioria, profissionalizante para atender às demandas da época.

S U M Á R I O

De acordo com Colleoni (2008), quanto ao ensino de primeiro
grau de oito anos, a expansão física das escolas foi uma característica
dos 21 anos de ditadura. Mas que escola era essa? Sem dúvida, a das
crianças das camadas populares; a escola em que funcionava o turno
intermediário, com pouco mais de três horas de permanência na sala
de aula, mal aparelhada, mal mobiliada, sem biblioteca, precariamente
construída, aquela em que os professores recebiam salários cada vez
mais incompatíveis com a sua jornada de trabalho e com a sua titulação.
Nessa escola, era obrigatória a Educação Moral e Cívica, disciplina de caráter doutrinário que, além de justificar a existência dos
governos militares, veiculava ideias preconceituosas sobre a formação
histórica brasileira, e o ensino da Língua Portuguesa, da História, da
Geografia e das Artes ficou desvalorizado.
Bunzen (2011, p. 900) explica que a proposta de formar trabalhadores, em plena época de ditadura militar, fazia crescer um ensino técnico em detrimento da construção de um currículo humanista clássico
voltado para o ensino superior. Assim, “todos os cursos de 2º grau deveriam ter um caráter profissionalizante”, podemos citar como exemplos os
cursos de Magistério, Contabilidade, Secretariado e Enfermagem. Essa
11 “O enfoque dado ao ensino profissionalizante minimizava a formação de cunho humanista
e evitava assim a formação de um espírito crítico” (CAMPOS, 2009, p. 103).
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visão tecnicista incentivou também mudanças na própria concepção
das disciplinas escolares e na forma de organização – houve uma ruptura na relação histórica entre ciências e humanidades para dar visibilidade a uma proposta que continha uma relação entre três grandes áreas
de estudos que deveriam se inter-relacionar: comunicação e expressão,
estudos sociais e ciências. Em relação à língua materna, afirmava-se
que ela deveria “ser encarada como instrumento por excelência de comunicação no duplo sentido de transmissão e compreensão de ideias,
fatos e sentimentos e sob a dupla forma oral e gráfica, o que vale dizer:
leitura, escrita e comunicação oral” (BRASIL, 1971, p. 178).

S U M Á R I O

Colleoni (2008) explica que, no final da década de 1970, a sociedade civil brasileira passou a se organizar em busca da redemocratização do país. Um processo de intensa mobilização popular, em que
milhões de pessoas foram às ruas reclamar eleições diretas para presidente da República, foi praticamente desconhecido pelas elites políticas,
que escolheram, via Colégio Eleitoral, o presidente que teria o encargo
de fazer a “transição para a democracia” (PILETTI, 1991, p. 133).
E, nesse cenário de mudanças econômicas e políticas, a educação também passou a ser reavaliada. Muitos educadores reuniram-se
em diferentes encontros, simpósios e congressos, com o intuito de
refletir sobre a educação brasileira. O que se percebe durante o final da
década de 1970 e nos anos 1980 é que havia um forte debate em torno
da democratização da escola. Neste sentido, os educadores destes
períodos lutavam pela instauração de uma política educacional decente, que destinasse verbas públicas para o ensino público, com diretrizes educacionais condizentes com a situação do país; valorização do
professor com salários dignos, formação continuada para garantir a
qualidade e, por fim, a escola para todos, com qualidade de ensino,
materiais de qualidade, bibliotecas, instalações adequadas e assim
por diante. Somente desta forma é que se implantaria a escola pública,
universal, gratuita, democrática e de qualidade. Porém, na realidade,
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a escola era a mesma prevista na LDB 5.692, com a Educação Moral
e Cívica, com cunho profissionalizante, dominante e até “alienante”.
Destacamos também que, durante muito tempo, “evitou-se
mencionar o importante papel que a linguagem desempenha nas explicações para o fracasso escolar das camadas populares” (SOARES,
2011, p. 13), bem como na transmissão de uma cultura que mantém
este fracasso. De acordo com a autora, “é o uso da língua, na escola,
que evidencia mais claramente as diferenças entre grupos sociais e que
gera discriminações e fracasso” e nas aulas de língua materna, no caso,
a língua portuguesa, isso fica mais evidente ainda, pois se privilegia
apenas uma variedade da língua, a variedade da classe dominante.
S U M Á R I O

Soares ainda aponta que a solução não está apenas na escola,
mas em toda a estrutura social e se faz necessário que a escola, bem
como os professores “compreendam que ensinar por meio da língua
e, principalmente, ensinar a língua são tarefas não só técnicas, mas
também políticas” (SOARES, 2011, p. 60, grifos da autora).
De acordo com Neves (2008, p. 46), o nosso país tem mantido presente a dualidade na educação, de acordo com a ideologia
da classe dominante. Essa dualidade perpassou diferentes propostas
pedagógicas sem dar conta de produzir realmente alterações na organização do sistema escolar do Brasil. Pelo contrário, ainda hoje constatamos o distanciamento entre o ensino dirigido às classes populares e
o dirigido às elites. O pensamento corrente e aceito pela sociedade na
segunda e terceira décadas do século XX era o de que “é melhor uma
boa escola para poucos do que uma escola deficiente para muitos”
(SAVIANI, 2003, p. 11 apud NEVES, 2008, p. 46-47).
Embora o processo de escolarização e educação no Brasil tenha sofrido grandes mudanças ao longo de sua história, estas pouco contribuíram para, efetivamente, produzirem transformações em
suas bases. Uma das causas a se considerar diz respeito a própria
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origem dessas mudanças, pois estas surgiram de forma artificial,
impostas autoritariamente pelas políticas educacionais e que demoravam muito para intervir na realidade e, quando interferiam, era
sempre para atender a uma classe dominante. Segundo Perrenoud
(1999), as mudanças propostas por meio de decretos não têm o
poder de transformar as representações, as práticas e as culturas
presentes nas ações dos professores e na escola de modo geral.
Elas só ocorrem quando se originam em reflexões profundas sobre
o trabalho educativo, seu contexto, suas implicações e seus ﬁns.

S U M Á R I O

Segundo alguns autores, como Lara (2003), a publicação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1998, também não conseguiu mudar tal realidade. De acordo com ela, apesar de esse instrumento enfatizar o uso do texto como ponto de partida para as atividades
de leitura, escrita e prática de análise linguística, dando ao aluno a possibilidade de explorar a língua em diferentes contextos de usos, o que se
observa no dia a dia da sala de aula é um cenário muito diferente que privilegia o modelo clássico de ensinar a língua portuguesa, ainda centrado
na gramática normativa. Segundo Cereja (2002), esse fato deve-se à forte
força da tradição de ensino de língua baseado no ensino de gramática,
por ser consagrado, devido à ligação com a antiguidade greco-latina.
Os PCNs entraram nas escolas como leis, de maneira arbitrária,
trazendo uma proposta inovadora, sim, mas sem estudos ou reflexões
e, se por um lado, muitos professores receberam o material impresso,
por outro, houve pouca reflexão e entendimento desses. Os PCNs são
“parâmetros”, “direcionamentos”, entretanto, na maioria das escolas, ele
foi utilizado como uma “lei” e, por mais que a maioria dos professores se
esforçasse para entendê-lo e aplicasse as propostas que ele apontava,
não havia compreensão do que poderia ser feito e como fariam.
Além disso, junto com os PCNs (responsabilidade do Ministério de Educação - MEC), entraram em vigor também as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCEs), responsabilidade do Conselho Fe-
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deral de Educação (CFE) e a disputa entre esses dois documentos
elaborados por duas entidades diferentes fez com que a escola e os
professores ficassem “sem saber em qual direção seguir”. No estado
do Paraná, as DCEs acabaram dominando e tomando conta deste
espaço deixado pelos parâmetros.
Na última década, percebemos o quanto as DCEs são seguidas
pelos estabelecimentos de ensino, talvez por apresentarem de maneira
detalhada e organizada toda a divisão do plano de trabalho para as disciplinas escolares, ou talvez por serem mais acessíveis e estarem mais
“próximas”12 dos Núcleos de Educação de cada município ou região.
S U M Á R I O

Baseando-se nas práticas de ensino de LP, Geraldi (1997,
2006) sugere que este seja realizado por meio de três eixos norteadores: leitura, análise linguística e produção textual, sendo esta última subdividida em oral e escrita. Ainda sobre a produção de textos,
o autor comenta: “Considero a produção de textos (orais e escritos)
como ponto de partida (e ponto de chegada) de todo o processo de
ensino-aprendizagem da língua” (GERALDI, 1997, p. 135).
Sabemos que tais eixos são distintos em sua constituição e
que exigem estratégias metodológicas específicas para a sua exploração em sala de aula; porém, não devemos perder de vista que
eles devem ser trabalhados de forma integrada nas aulas de língua
materna, no caso a língua portuguesa. (ARAÚJO, 2014).
Soares (2002) afirma que o estudo histórico da instituição da
Língua Portuguesa em disciplina curricular permite encontrar razões
que explicam porque essa instituição se tenha feito privilegiando, em
cada momento, determinados aspectos do conhecimento sobre a língua: inicialmente, as disciplinas gramática, retórica, poética, posteriormente, a disciplina abrangente que se denominou Português que, por
12 A proximidade refere-se à participação dos Núcleos Regionais de Educação nas discussões das DCEs.
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sua vez, em certo momento, passou a denominar-se Comunicação e
Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa para, em seguida,
voltar à denominação Português; e permite também encontrar as razões porque os conteúdos atribuídos a essas disciplinas tenham sido
ora uns, ora outros - de início, a arte de falar bem, a arte da elocução
e o estudo da poesia; depois, os estudos estilísticos ... a gramática,
sempre... - e por que as concepções de língua que informaram esses
conteúdos tenham sido diferentes, ao longo do tempo - a língua como
sistema, a língua como comunicação, a língua como discurso.

OS PODERES DA AVALIAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA
S U M Á R I O

Ao voltarmos nosso olhar para a questão histórica da avaliação
na disciplina de LP, destacamos aqui que o decreto 4.430, de 30 de
outubro de 1869, incluiu entre os preparatórios o “exame de Português”, o qual entrou em vigor em 1871. Este exame foi o responsável
pelo significativo aumento de carga horária desta disciplina, a partir
de 1871, no Colégio Pedro II. Tal colégio era considerado referência
e modelo de ensino para a classe dominante.
“Em 1891, conforme Instruções de 11 de outubro (aprovadas
pelo Decreto 668 de 14 de novembro), regulamentou[-se] a precedência da prova de português sobre as demais condicionando os outros
exames à sua aprovação” (RAZZINI, 2000, p. 256). O exame era exigido para a entrada em todos os cursos superiores.
A avaliação, no início dos anos 30 do século XX, era basicamente “o ato de avaliar [que] pretendia traduzir a capacidade que o
aluno tinha em reproduzir o que era transmitido pelo professor” (FERNANDES, 2005). Se nos voltarmos ao ensino de LP, a transmissão
baseava-se nas normas gramaticais.
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A partir de 1970, o modelo de avaliação passa a se basear em
objetivos. Avaliar significa, pois, confrontar os resultados obtidos com
os objetivos previamente fixados. No entanto, a avaliação continua a
ser entendida como medida, não dos conhecimentos, mas dos objetivos previstos (GUBA; LINCOLN, 1989). Fernandes (2005) também afirma que, apesar das novas concepções que surgiram também quanto
à avaliação, a sua materialização em contexto de sala de aula e nos
espaços educativos continuou a ser praticamente inexistente.
O que vemos e praticamos continua sendo a avaliação da
aprendizagem voltada às questões gramaticais e sobre isso Scaramucci (2000/2001, p. 99) destaca:
S U M Á R I O

O que observo na prática da avaliação [...] é o total desencontro
entre objetivos de ensino e de avaliação, assim como a falta de
coerência entre a abordagem de ensinar e a de avaliar. Essa
desarmonia é causada, sobretudo pela não explicitação de objetivos específicos por parte do professor [...] a avaliação não
tem se pautado nos objetivos de ensino, mas tem sido orientada
‘pelo que é mais fácil avaliar’. Principalmente porque avaliar ‘é
mais complicado’ do que ensinar, na medida em que pressupõe a elaboração de instrumentos e não simplesmente o uso
de materiais prontos, como se faz no ensino (SCARAMUCCI,
2000/2001, p. 99).

Pacheco (1994, p. 81) reforça que, “entre os diferentes instrumentos de avaliação para recolha de informação, os mais frequentes são os testes somativos, embora com muita variedade, que se
inserem numa tradição de que avaliar é classificar e de que avaliar é
verificar o que o aluno aprendeu”.
Na disciplina de LP, o instrumento escrito ocupa uma posição
quase central na avaliação escolar, não só porque o núcleo de aprendizagens pertence principalmente ao domínio cognitivo e o seu peso é
considerável em todas as disciplinas, mas porque a avaliação se centra
na figura do professor, que constrói tais instrumentos. Em outro trabalho,
Pacheco (1998, p. 119) aponta como principal parâmetro de avaliação
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do aluno (…) a valorização da aquisição de conteúdos como “produto
do pensamento (fatos, conceitos, leis) ” e no “domínio das capacidades
(operações intelectuais ou cognitivas, atividades mentais que permitem
uma resposta adequada a uma dada situação)”, acrescentando que a
avaliação se faz essencialmente por meio de testes somativos.

S U M Á R I O

Ao pensarmos sobre as afirmações anteriores, o teste escrito
dificilmente poderá ser encarado como o instrumento mais adequado para avaliar hábitos de trabalho, interesses, atitudes, destrezas,
aspectos dos domínios sócio-afetivo e psicomotor indispensáveis
ao desenvolvimento integral do aluno. E precisamos explicar que a
questão não é o teste escrito em si, pois muitos autores apontam a
importância do trabalho com a escrita, mas é a forma como tais testes são organizados e os conteúdos que eles contemplam.
Levando em consideração os apontamentos de Geraldi (1997,
2006) sobre os eixos norteadores do ensino da LP – leitura, análise
linguística e produção textual, sendo esta última subdividida em oral
e escrita –, a prática da avaliação deveria basear-se na avaliação
dita formativa e/ou emancipatória, “que pressupõe uma questão essencialmente pedagógica associada ao desenvolvimento pessoal,
social, e acadêmico das pessoas. É uma questão de desenvolvimento curricular da maior relevância. É também uma questão ética.”
(FERNANDES, 2004, p. 17).
De acordo com Cardoso (2005, p. 7), o processo de avaliação
em Língua Portuguesa desenvolve-se (ou deveria desenvolver-se) em
função das duas modalidades dominantes na avaliação escolar – formativa e somativa – sendo as relações entre as práticas e os referentes
da avaliação informados por diferentes fatores: textos legais, programas
disciplinares, manuais, concepções docentes; estes referentes são materializáveis nos vários instrumentos avaliativos de que o professor dispõe. O teste escrito ocupa (ou deveria ocupar), entre esses instrumentos, uma posição quase central na prática avaliativa nas suas funções
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de síntese e certificação de aquisições, sobretudo no domínio cognitivo,
operacionalizando, assim, a dimensão somativa da avaliação.
Em suas pesquisas, Leal, Albuquerque e Morais (2007) abordam a importância de se refletir sobre o objetivo da avaliação, a fim de
planejar os meios e instrumentos mais adequados a serem utilizados
para se atingir tal objetivo. No caso específico de língua materna, são
as condições de leitura/escuta e produção de textos os norteadores da
avaliação da aprendizagem. As autoras enfatizam ainda o papel que
a avaliação tem como instrumento para redimensionar a prática pedagógica, a partir da verificação contínua do desempenho dos alunos.
S U M Á R I O

Ferreira e Leal (2007, p. 25) apontam que é papel da escola
auxiliar os alunos no desenvolvimento de capacidades para que
estes possam produzir e compreender textos orais e escritos desde
o início da escolarização. A escola deve favorecer, também, a participação em diversas situações extraescolares e escolares. O ensino
dessas capacidades deve ser privilegiado em cada eixo do ensino
de língua portuguesa.
De acordo com Donadio (2007, p. 6), a avaliação da aprendizagem “possibilita tomar decisões e melhorar a qualidade do ensino,
informando as ações em desenvolvimento e a necessidade de aprimoramento constante”. Ela constitui também
um importante mecanismo para a sustentação e a organização
do processo de ensino-aprendizagem, sendo responsável por
convalidar o fracasso ou o sucesso dos alunos, ocupando papel
central na relação entre alunos e professores. Os métodos de
avaliação, consequentemente, ocupam espaço importante no
conjunto das práticas pedagógicas aplicadas ao processo de
ensino-aprendizagem (DONADIO, 2007, p. 5).

Segundo Oliveira (2003), a avaliação da aprendizagem deve
conter instrumentos imprescindíveis à verificação do aprendizado,
além de fornecer subsídios ao trabalho do professor, direcionando o

55

processo de ensino-aprendizagem a fim de encontrar a abordagem
e o método adequados à disciplina.
Entendemos que o processo de avaliação da aprendizagem em
LP e nas demais disciplinas sintetiza o que o professor, de maneira
explícita ou implícita, realiza em sua prática docente. Suas crenças sobre aspectos metodológicos e pedagógicos podem ser percebidas no
modo de conceber e colocar em prática o processo de avaliação, já
que este deve estar intimamente ligado ao plano de ensino e ser percebido durante as aulas (LUCKESI, 1996).

S U M Á R I O

A avaliação da aprendizagem precisa ser coerente com a forma de ensinar. Pensar avaliação desconectada do processo
de ensino-aprendizagem já se caracteriza, por si, uma contradição da prática educativa; É importante ressaltar que a avaliação desconectada do processo de ensino-aprendizagem
não inviabiliza a questão pedagógica, mas coloca em xeque
a concretude das discussões teóricas sobre os princípios da
construção do conhecimento e a possibilidade da transformação da realidade e, sobretudo, expõe o conflito de interesses
entre avaliador e avaliado e o poder de decisão nos encaminhamentos futuros. (GARCIA, 2013, p. 81).

No entanto, ao denominarmos esta seção de “Os poderes da
avaliação em LP”, mostramos o quanto o ato de avaliar é visto e praticado como o mais importante no processo de ensino-aprendizagem.
O próximo capítulo aborda de maneira mais específica o papel e
a manutenção de algumas crenças tão “enraizadas” sobre o que seja
ensinar e avaliar a Língua Portuguesa como 1ª língua.
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3

Capítulo 3

A magia das crenças

A magia
das crenças

O cotidiano do professor é constituído de uma sucessão de
microdecisões, as quais, muitas vezes, levam-no a deparar-se
com situações a serem gerenciadas imediatamente, tendo pouco tempo para refletir simultaneamente a ação. (Ana Maria Falcão de Aragão Sadalla)

De acordo com Barcelos (2004), o conceito de crenças é muito
antigo, pois, a partir do momento que o homem começou a pensar, ele
começou também a acreditar em algo. No entanto, a pesquisa a respeito
de crenças sobre aprendizagem de línguas em Linguística Aplicada pode
ser considerada recente, já que “iniciou em meados dos anos 80 no exterior e em meados dos anos 90 no Brasil” (BARCELOS, 2004, p. 124).
S U M Á R I O

Pajares (1992) aponta uma complexidade em torno do conceito
sobre crenças. O autor explica esta complexidade devido ao uso de
diferentes termos para se referir às crenças.
Na LA isso também acontece e encontramos termos como
‘representações dos aprendizes (HOLEC, 1987)’, ‘filosofia de
aprendizagem de línguas (ABRAHAM; VANN, 1987)’, ‘conhecimento metacognitivo (WENDEN, 1986)’, e ‘cultura de aprender
línguas’ (ALMEIDA FILHO, 1993; BARCELOS, 1995), todos eles
referentes às crenças. Essa profusão de termos, apesar de ser
prejudicial, indica o potencial deste conceito para a LA. (BARCELOS, 2001, p. 72).

Nesse sentido, Avila (2013, p. 12) afirma que:
embora recente no campo da Linguística Aplicada (LA), o estudo de crenças no ensino e aprendizagem tem se tornado um importante tópico de investigação no ensino de línguas. Estudos
nesta área são importantes porque focalizam o modo como
professores e aprendizes constroem suas próprias abordagens de ensinar, aprender e avaliar e os seus reflexos no
processo formal de ensino e aprendizagem. (Grifos nossos).

As pesquisas demonstram que, tanto na Linguística Aplicada
quanto em outras áreas de conhecimento, existem várias definições e
variados termos que se referem às crenças. Neste trabalho, optamos
por utilizar o termo crenças, entendendo que elas são
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uma forma de pensamento, construções da realidade, maneiras
de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas
em nossas experiências resultantes de um processo interativo
de interpretação e (re)significação. Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), dinâmicas, contextuais e paradoxais (BARCELOS, 2006, p. 18).

Barcelos (2004, p. 132-133) explica que a investigação sobre
crenças acontece “basicamente em três momentos” apresentando
como “elas começaram sendo investigadas e como são investigadas
até hoje”. Abaixo, apresentaremos esses três momentos de acordo
com a autora (BARCELOS, 2004, p. 133-137).

S U M Á R I O

O primeiro momento iniciou-se com os estudos de Horwitz (1985
apud BARCELOS, 2004, p. 133): a investigação acontecia através de
“questionários fechados, do tipo Likert-scale”. Alguns aspectos que caracterizam esse primeiro momento podem ser apontados:
1) as afirmações sobre crenças são abstratas;
2) caracterização do aprendiz como inadequado em aprender,
cujas crenças são descritas, na maioria das vezes, como “errôneas”;
3) explicações de causa e efeito, predições, ignorando-se o
contexto.
No segundo momento, a pesquisa sobre crenças “se aproximou
mais e mais do ensino autônomo e do treinamento de aprendizes”. O
conhecimento é dividido em:
“a) sobre aprendizagem humana, isto é, como fatores cognitivos
e afetivos que podem facilitar ou inibir a aprendizagem humana”;
“b) sobre a tarefa de aprender”; e
“c) conhecimento estratégico, ou seja, o conhecimento sobre a
utilidade das estratégias” (BARCELOS, 2004, p. 133-137).
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O terceiro momento se caracteriza por uma “maior pluralidade
de metodologia e de percepções diferentes sobre como fazer pesquisa a respeito de crenças” (BARCELOS, 2004, p. 137). Neste momento,
um dos aspectos que começa a ser investigado é o contexto, diferentemente do primeiro e do segundo momento em que havia investigação de afirmações. Recentemente, as pesquisas incorporam, além
do contexto, fatores como identidade, discurso, metáforas e o uso de
diferentes teorias sócio-históricas e culturais.
De acordo com Barcelos (2007, p. 117), “a natureza das crenças
apresenta uma estrutura bastante complexa, elas formam sistemas e
teias conforme ilustrado” na Figura 1:
S U M Á R I O

Figura 1 - Estrutura das crenças.

Fonte: BARCELOS (2007, p. 118).
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De acordo com Rokeach (1968 apud BARCELOS, 2007), as
crenças se agrupam em mais centrais e outras mais periféricas, sendo que as mais centrais são mais resistentes à mudança e possuem
quatro características:

S U M Á R I O

a.

são mais interconectadas com outras e, por esse motivo,
se comunicam mais entre si e, dessa forma, trazem mais
consequências para outras crenças;

b.

estão mais relacionadas com a identidade e com o ‘eu’ do
indivíduo;

c.

são compartilhadas com outros; e

d.

derivam de nossa experiência direta (“ver para crer”).
Quanto mais centrais as crenças (ou seja, incorporadas mais
cedo, mais relacionadas com nossa emoção e identidade, e
mais interrelacionadas com as outras crenças), mais difícil mudá-las porque uma mudança (adição ou abandono de uma
crença) implicaria uma mudança em todo o sistema, conforme
afirmado por Rokeach (1968) e Woods (1996). De acordo com
Woods, a mudança de uma crença torna-se difícil então, pois,
como estão interconectadas umas às outras, é preciso que haja
uma desconstrução de algumas crenças para que outras possam ser incorporadas. É preciso não só haver uma alternativa
para ocupar o lugar dessa crença como também essa alternativa ser reconhecida como plausível de ocupar esse lugar nessa
estrutura. (BARCELOS, 2007, p. 118).

Se levarmos em consideração que as crenças são uma forma
de pensamento, precisamos reconhecer que todos nós possuímos
crenças e as desenvolvemos em nossas interações e, por isso, pensamos de maneira diferente em determinados momentos da nossa
vida, nós mudamos o nosso pensamento, “mas mudar não é fácil”
(BARCELOS, 2007, p. 117).

61

Nessa perspectiva, vamos dar enfoque às crenças dos professores, pois nosso trabalho voltou-se para pesquisas que verificam
as crenças dos professores sobre a avaliação da aprendizagem em
LP. Entendemos que “as crenças sobre o ensino e aprendizagem de
línguas são consideradas como opiniões e ideias que os professores
têm a respeito dos processos de ensinar, aprender” (AVILA, 2013, p.
25) e também avaliar.

S U M Á R I O

De acordo com Almeida Filho (1993, p.19), “mudança de fato
na abordagem só ocorrerá nas rupturas (após reflexões e estudo) com
as concepções mantidas quanto à linguagem, a aprender e ensinar a
L-alvo, ou seja, dentro da abordagem de ensino dos professores”. Em
outras palavras, sem uma mudança das crenças dos professores, as
mudanças feitas nas outras fases da operação global (planejamento,
produção de materiais, avaliação) serão apenas transições superficiais.
Richards e Lockhart (1996, p. 36, tradução nossa) afirmam que
“Ensinar é uma atividade muito pessoal, e não é surpreendente que
os professores transfiram para o ensino as mais diferentes crenças e
suposições sobre o que constitui um ensino eficaz13”.
O dia a dia em sala de aula exige que o professor tome decisões
o tempo todo e rapidamente ele precisa considerar e avaliar alternativas, fazer uso de critérios que suportem suas escolhas. No entanto,
na maioria das vezes, o professor não está preparado para enfrentar e
passar por estas situações. Conforme Sadalla (1997, p. 19),
Assim, a releitura da situação pode favorecer uma mudança de
atitude, uma reorganização de procedimentos, a percepção de
suas contradições e das existentes entre o que posteriormente
pensa que deveria ter feito e o que efetivamente faz naquele
momento preciso.

13 No original: “Teaching is a very personal activity, and it is not surprising that individual teachers bring to teaching very different beliefs and assumptions about what constitutes effective teaching.”
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De acordo com Vieira-Abrahão (2004), o professor leva para a
sala de aula suas crenças, seus valores, seu conhecimento e suas
experiências e reflete de uma maneira muito particular sobre o conhecimento teórico-prático que adquiriu em sua formação na prática pedagógica. Nesse sentido, Richards e Lockart (1998, p. 4)
defendem que os contextos em que os professores atuam apresentam uma importante influência nos papéis que eles acabam
adotando, ‘os professores interpretam seus papéis de formas
diferentes, dependendo do tipo de escola em que trabalham,
suas personalidades e sua bagagem cultural’. (RICHARDS;
LOCKART, 1998, p. 4 apud AVILA, 2013, p. 28).

S U M Á R I O

Para os autores, os papéis que os professores assumem podem
se originar em vários aspectos, como:
- Os fatores institucionais: quando a estrutura e a filosofia educativa de uma determinada instituição escolar se refletem na postura e
nas ações do professor;
- Os fatores quanto ao método adotado: mesmo que alguns
docentes não se reconheçam como executores de uma determinada
metodologia, acabam refletindo um modo de ensinar que pode ser a
maneira como foram formados;
- Os fatores pessoais, uma visão pessoal do ensino: para muitos
professores, a forma como ensinam é uma interpretação pessoal de
como pensam ser a melhor atuação para uma determinada situação.
Neste caso, os professores criam seus próprios papéis, baseando-se
em teorias de ensino e aprendizagem, experiências pessoais etc.
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AS CRENÇAS DE ENSINAR

S U M Á R I O

Feiman-Nemser e Folden (1986 apud ROLIM, 1998) descrevem as crenças e as definem como “cultura(s) de ensinar”. Para os
autores, esta(s) é(são) definida(s) como “o mundo subjetivo de professores em termos de suas concepções sobre ensino, sua maneiras de se perceberem e de perceberem seu trabalho, atribuindo-lhes
sentido” (FEIMAN-NEMSER; FOLDEN, 1986 apud ROLIM, 1998, p.
42). Para eles, as culturas de ensinar estão incorporadas aos estudos
relacionados às crenças e conhecimentos compartilhados por professores: crenças sobre as maneiras apropriadas de agir no trabalho
e as recompensas da profissão, bem como o tipo de conhecimento
que capacita os professores a fazerem seu trabalho. O conhecimento
compartilhado também pode ser chamado de conhecimento prático,
constituído por regras práticas (o que fazer em determinada situação), os princípios práticos (a reflexão sobre as crenças) e imagens
(os conhecimentos e as intenções que orientam a conduta geral).
Dois itens importantes são destacados pelos autores Feiman-Nemser e Floden (1984): o primeiro é o modo como o professor
encara a sala de aula e o relacionamento com os alunos, com os
demais professores, com toda a administração da escola (principalmente com o diretor) e com os pais dos alunos. O segundo é a importância do primeiro ano de sala de aula do professor, pois, na maioria
das vezes, ele acaba imitando os mais experientes além de aprender
com eles (os veteranos) sobre as diferentes maneiras de agir e ser
aceito por toda a comunidade escolar e sobre as atitudes/crenças
para manter a disciplina dos alunos.
De acordo com Rolim (1998, p. 42-43), o professor novato observa um professor veterano sendo respeitado pelo grupo por ter atitudes rígidas com seus alunos, por isso tenta imitá-lo, porque associa a
disciplina dos alunos com sucesso na profissão.
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Partindo do princípio de que o professor é formador de novos
professores e, portanto, o maior responsável por transmitir crenças e comportamentos, seja de forma consciente ou inconsciente, é fundamental que os seus conceitos estejam muito claros para que ele esteja ciente do que faz, como faz e por que faz
dessa forma. (FLAIN-FERREIRA, 2005, p. 44).

Entretanto, em seu ambiente de trabalho, em geral, o professor
não dispõe de momentos para parar e refletir sobre o porquê de uma
determinada atitude, ou questionar e repensar suas crenças. O que se
percebe, na maioria das vezes, é que o professor acaba cumprindo
ordens e regras impostas pelas condições do seu trabalho.

S U M Á R I O

Barata (2006, p. 20) afirma que “as pesquisas acerca das crenças sobre ensinar constituem uma importante contribuição para a investigação do pensamento e conhecimento do professor sobre a tarefa de ensinar em sua completitude”, e Barcelos (2006, p. 65) completa
que “explorar tais crenças passa a gerar pesquisas com a finalidade de
entender esse processo do ponto de vista e das crenças dos próprios
professores, dando ênfase na compreensão das interpretações e processos cognitivos inseridos na sua prática”.
De acordo com Gimenez (1994, p. 14),
Os estudos sobre o pensamento do professor compreendem
três áreas de investigação: a) o planejamento, b) cognições
interativas e c) teorias e crenças. O planejamento inclui tanto
a pré-interação (antes de entrar na sala de aula) bem como a
pós-interação (imediatamente após a aula ou novas reflexões).
Levando em consideração o ensino como cíclico, a distinção
entre a pré-interação e a pós-interação torna-se incompreensível. As cognições interativas se referem aos processos de
pensamento dos professores enquanto trabalham com seus
alunos. Esta investigação tenta identificar o que os professores
pensam e os tipos de decisões que tomam enquanto interagem
com os alunos. As teorias e crenças influenciam todas as fases do ensino: o planejamento, as cognições interativas e as
decisões. Elas também explicam por que os professores fazem
o que fazem. (Tradução e grifos nossos).
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Richards e Lockhart (1996, p. 30-31) propõem uma lista de seis
fatores considerados determinantes no estudo das crenças dos professores. Na obra, tais crenças estão voltadas ao ensino de língua estrangeira, no entanto, verifica-se que tais crenças se aplicam também
ao ensino de língua materna:

S U M Á R I O

a.

Experiência como aluno de línguas – refere-se às experiências
do professor como aluno e suas crenças sobre ensino são
reflexos de como eles foram ensinados;

b.

Experiência do que melhor funciona – refere-se à experiência
na prática, o professor percebe que uma estratégia de ensino
funciona melhor que outra;

c.

Prática estabelecida – refere-se às técnicas ou métodos, sejam
eles impostos ou sugeridos por algumas escolas ou contextos
de ensino. Podemos incluir, aqui, o currículo da escola;

d.

Fatores de personalidade – são aqueles que determinam os
padrões, os estilos ou as atividades de ensino que o professor realizará;

e.

Princípios baseados na educação – são os conhecimentos
adquiridos no campo da psicologia, da aquisição de línguas
ou mesmo da educação e que os professores tentam aplicar
em sala de aula;

f.

Princípios derivados de um enfoque ou método – referem-se às
crenças do professor na eficácia de um método particular de ensino e na sua busca por colocá-lo em prática em sua sala de aula;

Flain-Ferreira (2005, p. 47-49) aponta, em sua tese, que os estudos de Barcelos (1999) evidenciaram três fortes crenças a respeito
do ensino e aprendizagem de inglês como língua estrangeira. Faremos
referência a duas dessas crenças, pois percebemos que elas também
dizem respeito ao ensino de língua portuguesa como língua materna.
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A primeira crença mostra que metade dos alunos entende que
aprender uma língua é conhecer sua estrutura, estudando os itens gramaticais. Barcelos (1999) explica esta crença devido à falta de oportunidades de convivência com outros modelos de ensino.

S U M Á R I O

A segunda crença mostra que os alunos [os professores, a direção e os pais] acreditam que o professor é o maior [ou mesmo único]
responsável pela sua aprendizagem. É o professor que deve incentivar,
fazer o aluno gostar da matéria, inteirar-se, pressionar e exigir que o
aluno estude e cumpra as tarefas. Barcelos (1999) justifica tal crença
pelo fato de os alunos estarem acostumados a isso, não é possível
aprender se o professor não exigir. Esta crença é apontada como um
alerta aos professores que precisam orientar os alunos, pois não são
os únicos responsáveis pela aprendizagem.
Observamos que as crenças apresentadas por Flain-Ferreira
(2005) dizem respeito ao ensino de línguas em geral, até porque a
grande maioria dos trabalhos sobre crenças diz respeito à língua inglesa e portuguesa como língua adicional. Sentimos, então, a necessidade de apontar algumas crenças que envolvem o ensino de Língua
Portuguesa como língua materna, de modo que citaremos alguns dos
mitos apresentados por Bagno (1999), em seu livro “Preconceito Linguístico”, alguns dos quais dizem respeito ao ensino de LP:
•

“A língua portuguesa falada no Brasil possui uma unidade surpreendente”;

•

“Brasileiro não sabe português”/ Só em Portugal se fala bem
português”;

•

“Português é muito difícil”;

•

“As pessoas sem instrução falam tudo errado”;

•

“O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão”;
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•

“O certo é falar assim porque se escreve assim”;

•

“É preciso saber gramática para falar e escrever bem”;

•

“O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão
social”.

Bagno (1999) chama a atenção para a influência destes mitos no
ambiente educacional e na sociedade em geral. A escola, local onde
deveríamos questionar e refletir sobre tais afirmações, é, na maioria
das vezes, o lugar em que isso é reforçado nas práticas diárias, não
somente nas aulas de LP, mas nas de todas as disciplinas e situações.
S U M Á R I O

Entendemos que as crenças relacionadas ao ensino de LP estão
diretamente relacionadas às crenças de avaliar em LP e percebemos o
importante papel que se atribui à avaliação que, na maioria das vezes,
é vista como mais importante até do que o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação tem o poder de influenciar diretamente a prática
educativa, além disso, é ela quem dita as regras. Nos últimos anos, as
avaliações institucionais vêm crescendo consideravelmente e as escolas, de um modo geral, tentam se preparar para obter bons resultados
e, para isso, baseiam-se nas próprias avaliações.

AS CRENÇAS DE AVALIAR
De acordo com Porto e Miccoli (2007), para os professores,
avaliar é
o momento incômodo e trabalhoso de preparar, corrigir e dar
notas a exames ou provas. Tarefas que, para alguns deles, além
de difíceis e cansativas, podem ser frustrantes, pois nem sempre as notas coincidem com avaliações informais feitas através
de observações durante as aulas. Isso porque a prova ainda
prevalece como o instrumento de avaliação mais objetivo e confiável, embora o acompanhamento do desempenho de estudan-
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tes através de apreciações estruturadas seja um procedimento
válido, apesar de subjetivo. (PORTO; MICCOLI, 2007, p. 36).

S U M Á R I O

Para as autoras, “avaliar adequadamente exige um conhecimento que não é compartilhado pela maioria de professores e estudantes, em consequência da não compreensão do papel da avaliação e do uso da avaliação como ameaça” (PORTO; MICCOLI, 2007,
p. 36). Isso ocorre devido a uma “abordagem marginal” dada à avaliação em cursos de formação de professores, sendo muito comum
encontrarmos os estudos sobre avaliação como um dos conteúdos
de didática e não como uma disciplina na grade curricular de tais
cursos. As autoras ainda apontam que isso faz com que a avaliação
seja realizada “sem muita clareza” e que, tanto professores quanto
alunos, reclamem “sobre provas que não avaliam bem”.
No Brasil, atualmente, trabalhos realizados na investigação direta das crenças sobre avaliação na aprendizagem de Língua Estrangeira (LE) estão presentes nas pesquisas de Scaramucci (1997), Rolim
(1998), Barata (2006) entre outros, no entanto, não encontramos trabalhos que apontam especificamente as crenças de avaliar em LP.
Questionamo-nos se a dificuldade em apontar tais crenças
não está diretamente ligada às crenças sobre o ensino da língua
materna tão embasado em “mitos”, como os apresentados por
Bagno (1999). Estas crenças podem estar tão arraigadas e profundas, a ponto de nós, falantes14, nem nos questionarmos sobre as
práticas vigentes de avaliação em LP.
Nos estudos sobre as crenças de avaliar destacaremos o trabalho de Hoffmann (1998). A autora aponta cinco mitos envolvendo a
prática avaliativa no ensino universitário que “consistia na reprodução
dos modelos aprendidos ao longo da vida escolar”.
14 Utilizamos o termo “falantes” para nos referirmos a todos os sujeitos sociais: alunos, pais,
professores, diretores, coordenadores, enfim, todos os que compõem a sociedade e, de
certa forma, estão envolvidos no processo educativo.
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Abaixo apresentaremos os cinco mitos, segundo Hoffmann
(1998):

S U M Á R I O

a.

O primeiro mito refere-se à qualidade dos cursos, “os mais
sérios são os que mais reprovam”;

b.

o segundo aponta que apenas um “sistema de atribuição de
notas e cálculos de média seria justo e preciso para verificar a
aprendizagem dos alunos”;

c.

o terceiro mito consiste na afirmação de que “provas finais extensas e objetivas são os instrumentos mais eficazes para verificar o domínio do conhecimento”;

d.

o quarto mito aponta que “um estudante (universitário) não pode
cometer qualquer erro”;

e.

o quinto mito indica “a avaliação como uma exigência do sistema que se cumpre rigorosamente, embora arbitrária e controladora, é um mal necessário”.

A pesquisa de Rolim (1998) constatou que, no processo avaliativo de língua estrangeira, a prática das professoras revela um ensino
centralizador e autoritário, no qual a avaliação é usada como um instrumento disciplinar e promocional, o que não é diferente “nos procedimentos percebidos em todas as outras disciplinas na maioria das
instituições escolares do país” (FLAIN-FERREIRA, 2005, p. 52).
Ainda sobre a pesquisa de Rolim (1998), podemos acrescentar
que a “avaliação é vista apenas em seu caráter classificatório, verificando o que o aluno aprendeu, por meio de provas ou testes escritos,
além da observação secreta ‘feita pelos professores’ da participação
dos alunos em atividades” (BARATA, 2006, p. 34) durante as aulas.
Percebe-se a importância do uso da nota ou conceito para promover
o aluno ou retê-lo na série. Outro fator importante é que essas ações
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avaliativas estão estreitamente ligadas às formas de ensino que os
professores desenvolvem junto a seus alunos.
De acordo com Avila (2012, p. 2),
toda a avaliação da aprendizagem deve corresponder aos
objetivos e as características do processo de ensino e aprendizagem. Dessa maneira, entendemos que a avaliação como
parte do processo deve ser adequada e coerente à proposta
de ensino e, conforme defende Freitas (1995), não pode estar
desvinculada dos objetivos de ensino.
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A autora ainda afirma que a avaliação deve ser um meio para
que se identifique o desenvolvimento dos alunos visando à tomada de
decisões para que se alcancem os objetivos propostos. Para que a
aprendizagem aconteça, é necessário que o professor reflita sobre as
informações coletadas e sobre o contexto de ensino da língua estrangeira e também da língua materna. Ao fazer essa reflexão, o docente
terá a oportunidade de analisar criticamente suas práticas de modo a
gerar novos conhecimentos que redefinam o seu fazer.
Para Barata (2006), as pesquisas nessa área vão ao encontro
da proposta de Scaramucci (1997), que defende que, para haver
uma mudança mais significativa na concepção de avaliar, é preciso tornar explícito e procurar entender conceitos, às vezes equivocados, de professores e alunos. Essa pesquisadora afirma que,
“se essa base não for questionada e alterada, novas abordagens
não serão efetivamente incorporadas pelo professor” (p. 76). Dessa forma, um estudo sobre as crenças de avaliar poderá promover
reflexões sobre os resultados e o desenvolvimento de uma postura
diferente daquelas já consideradas ultrapassadas.
Destacamos dois estudos sobre crenças que entendemos
como fundamentais para a nossa pesquisa. Rolim (1998) caracterizou
a cultura de avaliar em LE (inglês) de três professoras. Em seu trabalho,
a autora apresenta as “culturas de aprender”, as “culturas de ensinar”
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e as “culturas de avaliar”. Barata (2006) investiga as crenças sobre
avaliação de quatro professores de língua inglesa. Em sua pesquisa,
a autora apresenta as “crenças sobre aprender”, as “crenças sobre
ensinar” e as “crenças sobre avaliar”. O que nos chamou a atenção foi
que as pesquisas sobre “culturas ou crenças de aprender” são realizadas com alunos; já as voltadas às “culturas ou crenças de ensinar e de
avaliar” são realizadas com professores. De certo modo, as próprias
pesquisas sobre crenças são permeadas por crenças, em especial a
de que ‘o professor ensina, o aluno aprende e o professor avalia’, já
que o encaminhamento das pesquisas citadas mostra isso. Esta talvez
seja a maior e mais cultivada crença no ambiente escolar – incluindo o
do ensino superior – e também em toda a sociedade. Ao invés disso,
entendemos que caberia à escola, e diretamente ao professor, questionar isso e mostrar a importância do aluno, tanto no processo do ensino-aprendizagem como na avaliação, definindo professores e alunos
como sujeitos em constante constituição, professores como pessoas
que vão diariamente à escola aprender com seus alunos, aprender a
ser professor, se constituir como professor, mostrar ao aluno que ele
pode e deve se avaliar e avaliar o contexto, bem como o trabalho do
professor, enfim, modificar os papéis tão “impostos” a cada sujeito.
Nesse sentido, as pesquisas sobre as crenças de ensinar e
de avaliar são extremamente significativas, pois buscam questionar,
refletir e, quem sabe, romper com barreiras por muito tempo postas
como intransponíveis.
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4

Capítulo 4

Os caminhos da pesquisa

Os caminhos
da pesquisa

De acordo com Duarte (2002, p. 140),
Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa
viagem empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares
muitas vezes já visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo diferente de olhar e pensar determinada
realidade a partir de uma experiência e de uma apropriação do
conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais.

Ainda de acordo com a autora, a definição do objeto de pesquisa, bem como a opção metodológica, constituem um processo tão
importante para o pesquisador quanto o texto que ele elabora ao final.

S U M Á R I O

Nos capítulos anteriores, buscamos expor todo o referencial teórico no qual nos embasamos para refletir sobre os dados coletados
durante a pesquisa. Entendemos que conhecer o material teórico é tão
necessário quanto saber como a pesquisa foi realizada. Por isso, neste capítulo, explicamos as características da pesquisa qualitativa e da
pesquisa de intervenção, apresentamos também a escolha de alguns
caminhos para a realização da pesquisa.

A PESQUISA QUALITATIVA E OS PRIMEIROS PASSOS
O trabalho escolar que envolve o ensino e a aprendizagem tem
sido objeto de pesquisa sistemática. De acordo com Bortoni-Ricardo
(2008, p. 10, grifos da autora),
A pesquisa em sala de aula insere-se no campo da pesquisa
social15 e pode ser construída de acordo com um paradigma quantitativo, que deriva do positivismo, ou com um paradigma qualitativo, que provém da tradição epistemológica
15 Flick define pesquisa social como a análise sistemática das questões de pesquisa por meio
de métodos empíricos (p. ex., perguntas, observação, análise de dados, etc.). Seu objetivo é
fazer afirmações de base empírica que possam ser generalizadas ou testar essas declarações.
Diferentes objetivos podem ser buscados, variando desde uma descrição exata de um fenômeno até sua explanação ou a avaliação de uma intervenção ou instituição. (FLICK, 2013, p. 18)
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conhecida como interpretativismo. O positivismo e o interpretativismo são as duas principais tradições no desenvolvimento da pesquisa social.

A pesquisa social tem sido cada vez mais utilizada em contextos
práticos, como hospitais e escolas, e os resultados são produzidos de
acordo com certas regras de análise científica. Abaixo, apresentamos
alguns objetivos da pesquisa social:
1.Explorar questões, campos e fenômenos e proporcionar descrições iniciais;
2.Descobrir novas relações coletando e analisando dados;

S U M Á R I O

3.Oferecer dados empíricos e análises como uma base para o
desenvolvimento de teorias;
4.Testar empiricamente as teorias e os estoques de conhecimentos existentes;
5.Documentar os efeitos das intervenções, tratamentos, programas, etc. em uma base empírica;
6.Proporcionar conhecimento (isto é, dados, análises e resultados) como uma base empiricamente fundamentada para tomadas de decisões políticas, administrativas e prática. (FLICK,
2013, p. 21).

Consideramos a presente pesquisa como uma pesquisa qualitativa e social, pois ela atendeu a pelo menos cinco dos objetivos
expostos. Em primeiro lugar, ela explorou a questão da avaliação e
propiciou algumas descrições de como acontece a avaliação na disciplina LP. Tentou descobrir as novas relações da avaliação em LP na
atualidade e, há de se levar em conta, a questão política, econômica e
social. A pesquisa também ofereceu dados e descrições empíricas das
crenças que os professores apresentam sobre o que é avaliar em LP.
Quanto ao quarto objetivo, não optamos por realizar testes, pois não é
a pretensão da pesquisa apresentar e testar uma teoria, optamos por
ouvir os professores e analisar os motivos que continuam estabelecen-
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do as crenças de avaliar em LP, crenças que perpetuam através dos
tempos sem previsão de alterações. Dessa forma, documentamos os
dados e efeitos da intervenção16 e compreendemos que a pesquisa
proporcionou conhecimento ao questionar tais dados.
Entendemos também que a pesquisa social tem seus limites,
pois ela não consegue desenvolver uma única e grande teoria, bem
como “não há um método que possa estudar todos os fenômenos relevantes”. Além disso, não há como ela encontrar ou “proporcionar soluções imediatas para problemas atuais e urgentes” (FLICK, 2013, p. 21).
De acordo com Flick (2013, p. 126),
S U M Á R I O

a pesquisa social é baseada em dados coletados com métodos empíricos. Em geral podemos distinguir dois principais
grupos de métodos. Os métodos quantitativos que têm por
objetivo cobrir os fenômenos em estudos em suas frequências
ou distribuições e, por isso, trabalham com grandes números
de casos na coleta de dados. Os métodos qualitativos, porém,
estão mais interessados na descrição exata de processos e
concepções, e por isso com frequência trabalham com pequenos números de casos.

Tanto a pesquisa quantitativa, baseada no positivismo, como a
pesquisa qualitativa, baseada no interpretativismo, são reconhecidas
na área educacional, “no entanto, as escolas e especialmente as salas
de aula provaram ser espaços privilegiados para a condução de pesquisa qualitativa” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 32).
Ainda que a investigação qualitativa no campo da educação só
recentemente tenha sido reconhecida, possui uma longa e rica
tradição. As características desta herança auxiliam os investigadores qualitativos em educação a compreender a sua metodologia em contexto histórico. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 19).
16 Os dados e informações dos professores e da escola pesquisada encontram-se apenas na
dissertação original apresentada ao programa de Mestrado, pois entendemos a necessidade de não expor profissionais e ambientes educacionais, uma vez que a nossa pesquisa foi
autorizada com o propósito de não trazer nenhum prejuízo a eles.
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Esta pesquisa, qualitativa, pretende produzir descrições sobre
um fato específico: as crenças dos professores de LP sobre o processo de avaliação da aprendizagem na escola pesquisada, bem como
algumas questões envolvidas nesse processo e seus contextos.
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Realizar pesquisas universitárias no interior das escolas é uma
grande barreira, uma grande dificuldade. Telles (2002, p. 93) explica
que “encontramos as portas das escolas e das salas de aulas fechadas a cadeados, como se nos deparássemos com uma placa Estagiários, Pesquisadores ou Educadores de Professores Não São Bem-Vindos”. O autor aponta que este é um grande problema caso queiramos
construir uma ligação entre a escola, a sala de aula e as universidades.
Precisamos explicar que estamos falando das escolas particulares em
geral, escolas que frequentemente não permitem que estudantes das
universidades públicas realizem pesquisas nestes ambientes privados.
Compreendemos também que esta pesquisa só foi possível pelo fato
da pesquisadora manter um vínculo com a escola e com os professores que aceitaram participar e colaborar com a pesquisa.
É interessante observar alguns motivos apontados por Flick
(2004) que mostram o porquê de uma instituição, no caso a escola
particular, não aceitar pesquisas em seu espaço. De acordo com Flick
(2004), “um projeto de pesquisa representa uma intrusão na vida da
instituição a ser estudada” (2004, p. 72). A pesquisa entra na escola
para perturbar, desorganizar rotinas, no entanto, não traz para a escola,
nem para seus membros, nenhuma compensação perceptível imediata ou a longo prazo.
Wolf (2002, apud Flick 2004, p. 73) resume os problemas pertinentes à entrada em instituições, para ele:
a.

a pesquisa é sempre uma intervenção;

b.

a pesquisa é um fator de ruptura em relação ao sistema a ser
estudado, ao qual ela reage de maneira defensiva;
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c.

existe uma opacidade mútua entre o projeto de pesquisa e o
sistema social a ser pesquisado;

d.

a troca de um grande volume de informações sobre a entrada no
campo de pesquisa não reduz a opacidade. Em vez disso, leva
a uma complexidade cada vez maior no processo de acordo,
podendo levar a um aumento de “reações imunes”. Em ambos
os lados, são produzidos mitos, alimentados por uma crescente
troca de informações;

e.

em vez de compreensão mútua no momento da entrada, deve-se lutar por um acordo;

f.

a proteção de dados é necessária, mas pode contribuir para o
aumento da complexidade no processo de acordo;

g.

o campo revela a si mesmo quando o projeto de pesquisa entra
em cena, por exemplo, percebem-se os limites de um sistema
social;

h.

o projeto de pesquisa nada pode oferecer ao sistema social.
Quando muito, pode ser funcional. O pesquisador precisa tomar
o cuidado e não fazer promessas sobre a utilidade da pesquisa
para o sistema social;

i.

o sistema social não possui razões reais para rejeitar a pesquisa.

Por vezes, a pesquisa instabiliza a instituição com três implicações:
que as limitações de suas próprias atividades vão acabar sendo
reveladas, que os motivos ocultos da ‘pesquisa’ são e continuam sendo pouco claros para a instituição e, finalmente, que
não há razões consistentes para recusar as solicitações de pesquisa. (FLICK, 2004, p. 72).
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Pensando nesses problemas, tivemos cuidado ao expor os objetivos do nosso trabalho à equipe diretiva da escola, uma vez que
necessitávamos conseguir a autorização para sua realização17.
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De acordo com Flick (2004, p. 70), na pesquisa qualitativa, o
papel do pesquisador é de especial importância, pois sua competência comunicativa constitui o principal “instrumento” de coleta de dados
e de cognição, não podendo, por isso, “adotar um papel neutro no
campo e em seus contatos com as pessoas a serem entrevistadas ou
observadas” (FLICK, 2004, p. 70). Em vez disso, o pesquisador deve
assumir certos papéis e posições ou são a estes designados e isto deve
ser visto como um processo de negociação entre o pesquisador e os
participantes, que compreendem as pessoas a serem observadas e entrevistadas. E, no caso desta pesquisa, participante se refere também
à pessoa que autoriza ou facilita o acesso da pesquisa na instituição.
Após a autorização para iniciar a pesquisa, conversamos com
os professores do Fundamental 2 sobre a realização do trabalho.
Em seguida, convidamos os mesmos professores para participarem
de entrevistas tipo grupo de foco, na qual realizaríamos discussões
sobre o processo de elaboração das avaliações em LP. Estes também foram convidados para participar das entrevistas individuais
semiestruturadas (Anexo C).
Reconhecemos as dificuldades em reunir os professores na primeira entrevista de grupo devido à questão dos horários e disponibilidade de cada um e também que alguns, mesmo atendendo ao convite
prontamente, apresentaram certo receio, talvez, por isso, não tenham
participado. Precisamos expor que não é prática comum haver pesquisas
17 É importante ressaltar que a caminhada profissional e envolvimento direto da pesquisadora com a escola, bem como a confiança da direção e dos colegas professores foi
um fator de grande relevância para a aceitação da pesquisa. Ao apresentar à equipe
diretiva os objetivos, as portas da escola foram abertas e os professores aceitaram
prontamente o convite para participarem dos dois momentos de entrevistas tipo grupo
de foco e das entrevistas semiestruturadas.
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nesta escola, pois não há aceitação de pesquisadores de outras instituições. O que acontece com mais frequência são estágios, observações
e projetos voltados aos alunos, quanto à pesquisa com professores, não
podemos afirmar com certeza, mas talvez tenha sido a primeira.
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Para Flick (2013), os pesquisadores qualitativos escolhem os
participantes propositalmente e integram pequenos números de casos
segundo sua relevância. A coleta de dados é realizada de uma maneira
mais aberta e tem como objetivo um quadro abrangente que possibilita
a reconstrução do caso que está sendo estudado. Por isso, menos
questões e respostas são definidas antecipadamente. O pesquisador
espera que os participantes respondam a essas questões de forma
espontânea e com suas próprias palavras.
Foi o que realizamos nas entrevistas tipo grupo de foco; organizamos um roteiro para seguirmos, mas esperávamos que os professores fossem comentando de maneira espontânea e com suas
palavras como vinha acontecendo a nova forma de elaboração das
avaliações. Abrimos espaço para que os professores comentassem,
dessem exemplos e expressassem o sentimento deles nessa forma de
trabalho exigida pela equipe diretiva da escola.
Flick (2013, p. 23-24) ressalta a importância da pesquisa qualitativa que se utiliza das seguintes abordagens e propõe:
a.

A capacitação do significado subjetivo das questões a partir das
perspectivas dos participantes;

b.

Os significados latentes de uma situação estão em foco;

c.

As práticas sociais e o modo de vida e o ambiente em que vivem
os participantes são descritos, pois o objetivo é menos testar o
que é conhecido do que descobrir novos aspectos na situação
que está sendo estudada e desenvolver hipóteses ou uma teoria
a partir dessas descobertas. Por isso, a situação da pesquisa
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não é padronizada; ao contrário, ela é projetada para ser o mais
aberta possível. Alguns casos são estudados, mas estes são
analisados extensivamente em sua complexidade.
Por isso, tentamos fazer da entrevista tipo grupo de foco um
momento agradável, em que os professores pudessem revelar, dialogar e expor, sem constrangimentos, como se sentiam ao participarem
desse processo. Queríamos investigar e analisar os posicionamentos
e revelações feitas por eles.
A seguir, apresentamos as escolhas que realizamos quanto ao
processo de geração de dados para a pesquisa.
S U M Á R I O

A caminhada e o processo de geração de dados
De acordo com Souza (2009, p. 92), “os discursos não estão
prontos para serem acessados, mas são construídos nas interações
entre pesquisadores e pesquisados”. Moita Lopes (2006) explica que
no campo da LA, principalmente na área de ensino/aprendizagem de
línguas, há uma tendência contínua a ignorar o fato de que tanto os
professores como os alunos têm corpos nos quais suas classes sociais, sexualidades, gêneros, etnias etc. são, muitas vezes, inscritos
em posicionamentos discursivos que acabam contemplando somente
o sujeito como um ser racional e não como um ser social e histórico. O
autor aponta então a importância de reposicionar o sujeito na LA, uma
vez que esta área tem como objetivo fundamental problematizar a vida
social, com a intenção de compreender as práticas sociais, nas quais
a linguagem tem papel de extrema importância.
Fabrício (2006) também explica seu posicionamento ao fazer um
esboço sobre o momento contemporâneo, a autora afirma
está em operação um campo de forças plurais que entrelaça
uma série de novos significados, modos de produção de sentido, práticas, técnicas, instituições, procedimentos de subjeti-
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vação e relações discursivas, tornando problemática a adoção
de pontos de vista e explicações causais simplistas a respeito
dos fenômenos sociais. O reconhecimento da complexidade
dessa ‘trama movente’ que caracteriza os nossos dias vem
afetando parte da produção do conhecimento na área da LA
(FABRÍCIO, 2006, p. 47).
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Partindo das afirmações de que “não há lugar fora da ideologia e não há conhecimento desinteressado” (MOITA LOPES, 2006, p.
103), e de que também “todo conhecimento é político” (PENNYCOOK,
2001, p. 43), nós, pesquisadores, só contribuiremos se considerarmos
as visões de significado, inclusive aqueles relativos à pesquisa, como
lugares de poder e conflito, que refletem os preconceitos, valores,
projetos políticos e interesses daqueles que se comprometem com a
construção do significado e do conhecimento.
Moita Lopes (2006) explica:
vivemos tempos de grande ebulição sócio-cultural-político-histórica e epistemológica que muitos chamam de pós-modernos (BAUMAN, 1998; VEEN, 2000), de modernidade recente
(CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999), de modernidade reflexiva (GIDDENS, BECK & LASH, 1997) etc., caracterizados por
desenvolvimentos tecnológicos que afetam o modo como vivemos e pensamos nossas vidas tanto na esfera privada quanto
na pública. São tempos em que os ideais da modernidade têm
sido questionados e descritos. (MOITA LOPES, 2006, p. 22).

Uma das características mais apontadas nesta nova era é
a questão do desenvolvimento tecnológico que afeta diretamente o
modo como vivemos e pensamos nossas vidas, tanto a vida particular
quanto a vida pública. As ideias da modernidade são questionadas
e reescritas, principalmente aquelas que se referem ao sujeito social
como homogêneo e trazem à discussão “os atravessamentos identitários construídos no discurso” (MOITA LOPES, 2002), bem como as
formas de produzir conhecimento sobre tal sujeito. Dessa forma, a LA
precisa dialogar com teorias que consideram os modos de produzir
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conhecimento em ciências sociais tentando compreender esses novos
tempos e abrir espaço para visões alternativas ou para ouvir outras
vozes que possam revigorar nossa prática social.
Fabrício (2006, p. 48) explica também “que a tendência de muitos estudos contemporâneos em LA é focalizar a linguagem como
prática social e observá-la em uso, imbricada em ampla amalgamação de fatores contextuais”.
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De acordo com Moita Lopes (1998), uma das questões mais
importantes da pesquisa contemporânea é considerar a necessidade
de ir além da tradição de apresentar resultados de pesquisa para os
pares como forma de legitimá-los, a LA precisa construir conhecimento
colaborando com a construção de “um novo paradigma social e político” e também “epistemológico” (MOITA LOPES, 2006, p. 103). Nesse
sentido, o autor aponta quatro aspectos que devem constituir essa LA:
1.a imprescindibilidade de uma LA mestiça, que corresponde,
na verdade, à mesma reestruturação interdisciplinar que está
ocorrendo em outros campos do conhecimento, de modo a poder dialogar com o mundo contemporâneo;
2.uma LA que explode a relação entre teoria e prática, porque é
inadequado construir teorias sem considerar as vozes daqueles
que vivem as práticas sociais que queremos estudar; mesmo
porque no mundo de contingências e de mudanças velozes em
que vivemos a prática está adiante da teoria;
3.uma LA que redescreve o sujeito social ao compreendê-lo
como heterogêneo, fragmentado e fluido, historicizando-o;
4.LA como área em que ética e poder são pilares cruciais, uma
vez que não é possível relativizar todos os significados: há limites éticos que devem nos orientar. (MOITA LOPES, 2006, p. 31).

Precisamos, então, de teorias que conversem com o mundo
atual, com as práticas sociais que vivemos, como também de pesquisas que considerem o interesse daqueles que trabalham e que atuam
no contexto de aplicação.
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É preciso que aqueles que vivem as práticas sociais sejam chamados a opinar sobre os resultados de nossas pesquisas, como
também identificar nossas questões de pesquisa como sendo válidas de seus pontos de vista: uma dimensão essencial em áreas
aplicadas. (BYGATE, 2004 apud MOITA LOPES, 2006, p. 23).

Por isso, optamos por apresentar nesta pesquisa o posicionamento dos professores envolvidos no processo de elaboração das
avaliações e levantar reflexões que levassem em consideração o
contexto social, histórico, cultural e político. Como bem disse Moita
Lopes, reconhecemos os limites da pesquisa, no entanto, precisamos dar voz e vez ao ponto de vista que, na maioria das vezes e das
pesquisas, é deixado de lado.
S U M Á R I O

Os participantes da pesquisa
De acordo com Duarte (2002),
A descrição e delimitação da população base, ou seja, dos
sujeitos a serem entrevistados, assim como o seu grau de representatividade no grupo social em estudo, constituem um
problema a ser imediatamente enfrentado, já que se trata do
solo sobre o qual grande parte do trabalho de campo será assentado. (DUARTE, 2002, p. 141).

Para a autora, numa metodologia de base qualitativa, o número
de sujeitos que virão a compor o quadro das entrevistas dificilmente
pode ser determinado a priori – pois tudo irá depender da qualidade e
da profundidade das informações obtidas em cada depoimento, bem
como do grau de recorrência e divergência destas informações. “Enquanto estiverem aparecendo ‘dados’ originais ou pistas que possam
indicar novas perspectivas à investigação em curso as entrevistas precisam continuar sendo feitas” (DUARTE, 2002, p. 143-144).
Escolhemos os participantes levando em consideração o objetivo geral da nossa pesquisa, que é investigar e analisar as crenças
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de avaliar de professores de Língua Portuguesa de uma escola particular, a escola faz parte de uma rede que estabelece: as avaliações
da disciplina devem ser elaboradas em conjunto pelos docentes, a
fim de que todos os alunos de uma mesma série façam as mesmas
avaliações. Então, os professores devem seguir o plano de ensino
e aplicar as mesmas provas, trabalhos, enfim, em todas as sedes
segue-se o mesmo planejamento.

S U M Á R I O

Por isso, definimos que, para participar das entrevistas, os participantes seriam os professores de LP do ensino Fundamental 2 que
participam diretamente da forma de trabalho apresentada. Durante o
desenvolvimento da pesquisa, participaram, ao todo, sete professores e, para atendermos os termos estabelecidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e respeitarmos o anonimato
dos participantes, estes tiveram suas identidades preservadas e nós
os identificaremos da seguinte forma: P1 (professor 1), P2 (professor
2) e assim sucessivamente: P3, P4, P5, P6 e P7.
Concordamos com Velho (1986) que aponta o risco existente quando o pesquisador trabalha com indivíduos próximos, com os
quais compartilha suas preocupações, valores, gostos e concepções,
mas o autor afirma também que, quando se decide tomar sua própria
sociedade como objeto de pesquisa, é preciso sempre ter em mente
que sua subjetividade precisa ser “incorporada ao processo de conhecimento desencadeado” (VELHO, 1986, p. 16), o que não significa
abrir mão do compromisso com a obtenção de um conhecimento mais
ou menos objetivo, mas buscar as formas mais adequadas de lidar
com o objeto de pesquisa. Esse autor destaca que o uso de depoimentos colhidos nesse tipo de investigação implica a produção de
um texto no qual os recortes das falas, os indivíduos privilegiados, os
temas destacados e tantas outras formas de intervenção expressam
menos as dúvidas e opiniões dos informantes que o posicionamento
do pesquisador-autor. A preocupação teórica particular deste, referida à formação e aos interesses próprios, estabelece o distanciamento
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necessário para que seu discurso nunca se confunda com o de seus
interlocutores e, para o autor, ao fazer recortes e editar as falas desses
sujeitos, produzindo diálogos fictícios com discursos acadêmicos, o
pesquisador produz um texto de sua inteira autoria e responsabilidade,
embora tenha utilizado como fonte a fala de seus entrevistados.

S U M Á R I O

Abrimos um espaço aqui para tratar sobre nosso papel de
pesquisadora que possuía vínculo com a escola pesquisada como
professora e também como coordenadora: lidar com esses papeis
não foi nada fácil, bem como administrar as diferentes funções que
exercíamos. Uma forma que encontramos para minimizar as dificuldades foi optar pela presença da orientadora nas entrevistas com
o grupo de professores, pois havia a possibilidade de o encontro
acabar tornando-se uma reunião de área, uma vez que atuávamos na
coordenação da disciplina e, se isso acontecesse, a pesquisa corria
o risco de não ser concretizada. Temos consciência das mudanças
que foram acontecendo no decorrer da pesquisa, porém percebemos isso como natural quando tratamos de uma pesquisa social.
Ao caracterizarmos os participantes, precisamos esclarecer
que não divulgaremos dados que possam vir a prejudicar sua imagem, de modo que suas identificações não serão reveladas. Quanto
à questão ética,
É preciso ter claro que pessoas não são objetos e, portanto,
não devem ser tratadas como tal; não devem ser expostas
indevidamente. Devem sentir-se seguras quanto a garantias
de preservação da dignidade humana. Pode haver danos e
prejuízos, também para os pesquisadores, em suas interações
com colegas, com alunos de pós-graduação e com jovens
iniciantes de iniciação científica. Para a profissão e a sociedade
em geral, a perda de confiança na pesquisa e nos pesquisadores
pode representar danos irreparáveis. (CELANI, 2005, p. 107).
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Os instrumentos utilizados na coleta de dados
O levantamento de dados se deu por meio de dois instrumentos:

S U M Á R I O

a.

Interações realizadas nas duas entrevistas tipo grupo de
foco com os professores de LP participantes do processo de
elaboração das avaliações;

b.

Entrevistas semiestruturadas realizadas com os professores envolvidos no processo de elaboração das avaliações.

De acordo com Blumer (1969, p. 41 apud FLICK 2004), “um pequeno número de indivíduos, reunidos como um grupo de discussão
ou de recursos, vale muito mais do que qualquer amostra representativa”. Patton (1990 apud FLICK 2004), no entanto, denomina este
instrumento como “uma entrevista tipo grupo de foco”. O autor aponta que esta é uma “técnica qualitativa de coleta de dados altamente
eficiente”, que pode fornecer alguns controles de qualidade sobre a
coleta, pois os participantes tendem a controlar e compensar um ao
outro, o que, de certa forma, elimina as opiniões falsas ou radicais,
o autor também aponta que é “razoavelmente fácil avaliar até que
ponto existe uma opinião compartilhada pelo grupo e relativamente
consistente” (PATTON, 1990, p. 335-336 apud FLICK 2004, p. 125).
Optamos pela realização das entrevistas tipo grupo de foco
com um grupo de professores, pois entendemos que as “discussões
em grupo correspondem à maneira pela qual as opiniões são geradas, expressas e cambiadas na vida cotidiana”, outra característica
é a “disponibilidade das correções feitas pelo grupo como um meio
de validar enunciados e pontos de vista”, pois o grupo se transforma
em uma ferramenta que reconstrói opiniões individuais de forma mais
adequada (FLICK, 2004, p. 126).
As entrevistas foram gravadas em áudio e, depois, foram feitas
as transcrições do que foi discutido.
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De acordo com Duarte (2002), as pesquisas de cunho qualitativo como esta exigem a realização de entrevistas, quase sempre longas
e semiestruturadas. Nesses casos, a definição de critérios segundo os
quais serão selecionados os sujeitos que vão compor o universo de
investigação é algo primordial, pois irá interferir diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível construir a análise
e chegar à compreensão mais ampla do problema delineado.

S U M Á R I O

Duarte (2002) afirma também que os depoimentos orais ou de
histórias de vida são de grande valia, especialmente para os pesquisadores iniciantes. De acordo com a autora, esses trabalhos costumam
trazer orientações básicas sobre formas de solicitar entrevistas, posturas
a serem adotadas ou evitadas nessas circunstâncias, erros mais comuns
e elaboração de roteiros. Por isso, o recurso a entrevistas semiestruturadas como material empírico privilegiado na pesquisa constitui uma
opção teórico-metodológica que está no centro de vários debates entre
pesquisadores das ciências sociais. E, em geral, a maior parte das discussões trata de problemas ligados à postura adotada pelo pesquisador
em situações de contato, ao seu grau de familiaridade com o referencial
teórico-metodológico adotado e, sobretudo, à leitura, interpretação e
análise do material recolhido (construído) no trabalho de campo.
Para Queiroz (1988), a entrevista semiestruturada é uma técnica de coleta de dados que supõe uma conversação continuada
entre participante e pesquisador e que deve ser dirigida por este de
acordo com seus objetivos.
Como já dissemos, os participantes desta pesquisa foram os
professores de LP do Ensino Fundamental 2 que conheceram a proposta e aceitaram participar. Então, nos meses de intervalo entre as
entrevistas de grupo de foco, que compreenderam abril, maio, junho,
julho e início de setembro, realizamos as demais entrevistas com os
professores envolvidos. Conseguimos entrevistar um total de sete professores. Destes, cinco ocorreram na sede 1, nos horários em que os
professores nos disponibilizaram; uma entrevista foi gravada na sede
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3, devido ao horário de trabalho do professor, e uma entrevista foi realizada na casa de um dos professores devido à impossibilidade de
horário vago no local de trabalho. Realizamos a gravação das entrevistas em áudio para posterior transcrição e análise dos dados obtidos.
E seguimos um roteiro para realizar as entrevistas semiestruturadas18.

S U M Á R I O

É importante ressaltar que, de acordo com Duarte (2002), por
mais que se saiba, hipoteticamente, aquilo que se está buscando, o
pesquisador deve tentar adquirir uma postura adequada à realização
de entrevistas semiestruturadas, deve encontrar a melhor maneira
de formular as perguntas e ser capaz de avaliar o grau de indução
da resposta contido numa dada questão. Ele precisa também ter o
controle das expressões corporais e evitar o máximo possível gestos
de aprovação, rejeição, desconfiança, dúvida, entre outros, no entanto,
tais competências só se constroem na reflexão suscitada pelas leituras
e pelo exercício de trabalhos dessa natureza.
De acordo com Brandão (2000), “entrevista é trabalho” e “reclama
uma atenção permanente do pesquisador aos seus objetivos, obrigando-o a colocar-se intensamente à escuta do que é dito, a refletir sobre a
forma e conteúdo da fala do entrevistado” (BRANDÃO, 2000, p. 8).
Duarte (2002) aponta também que elaborar roteiros de entrevistas e formular perguntas podem parecer tarefas simples, no entanto,
não são, pois respostas diretas para perguntas diretas não produzem
bons resultados e o pesquisador deve fazer o possível para deixar o
entrevistado mais livre para expor suas ideias, seus valores, crenças,
significações, expectativas de futuro e visões de mundo, caso contrário,
corre-se o risco de se perderem os objetivos da pesquisa.
Explicados os caminhos metodológicos, passaremos para o
próximo capítulo que apresentará os resultados, a análise e a discussão em torno dos dados que conseguimos levantar.
18 Os roteiros das entrevistas tipo grupo de foco e das entrevistas individuais semiestruturadas podem ser visualizadas nos Anexos A, B e C.
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5

Capítulo 5

Outros ângulos, outras fotografias

Outros ângulos,
outras fotografias

O segredo da fotografia é o que o olhar do fotógrafo vê através
da lente. Outros olhos teriam visto outros tópicos e com alcances diferentes. (Moita Lopes)

Durante a realização da pesquisa, procuramos observar o fato
por meio da ótica dos professores participantes, tentando compreender seus desejos, realizações, angústias e necessidades. Fizemos
esta escolha na tentativa de evitar uma análise a partir de apenas um
ângulo ou apenas a partir da visão da pesquisadora, o que não contribuiria com a pesquisa em questão, por isso serão analisadas as falas
dos professores que concordaram em participar da pesquisa e contribuíram para as reflexões que serão apresentadas.
S U M Á R I O

Nesse caso, são objeto de análise as reflexões e posicionamentos que os professores de LP relataram nas entrevistas do grupo e nas
entrevistas semiestruturadas. Como já dissemos, as entrevistas foram
registradas em áudio. Com relação às falas apresentadas neste capítulo, optamos por fazer a escrita delas utilizando o padrão da língua
portuguesa, pois não pretendemos observar a forma do que foi dito,
mas o conteúdo apresentado. Reforçamos que este foi mantido na
íntegra, conforme confirmam as gravações.
Para entendermos melhor como vem sendo realizada a prática
discutida nesta pesquisa, que diz respeito à elaboração dos mesmos
instrumentos de avaliação em todas as turmas da mesma série/ano,
analisamos os relatos dos professores, tanto nas entrevistas de grupo de foco, como nas entrevistas semiestruturadas. A partir desses
relatos, inicialmente constatamos que as interações entre os professores acontecem de duas maneiras: presencial e virtualmente. Já o
contato virtual, pode se dar por e-mail e por WhatsApp. Vejamos as
falas que comprovam isso:
a.

Presencialmente, quando os professores se encontram pelos
corredores das escolas ou nas salas de aula;
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1. P1: Eu gosto quando a professora X vem tirar uma dúvida,
quando dá uma sugestão. Acho que abre um leque de esclarecimento para você. (Entrevista, em 17/08/15, grifos nossos).
2. P6: O companheirismo surge. Eu levo sugestões e ela gosta. Ela também bate na porta da minha sala e diz “olha tenho
esse exercício, você quer? ”. Isso é muito bom. (Entrevista, em
12/08/15, grifos nossos).

b.

Virtualmente:
Por e-mail, meio mais utilizado devido à disponibilidade de horário dos professores ser em horários e dias diferentes;

S U M Á R I O

3. P1: Quando eu encaminhei a avaliação no e-mail, os professores olharam e houve mais trocas até a prova ficar pronta
e ficou mais bem elaborada, até a questão dos valores ficou
melhor. Trocamos mais ideias e sugestões. (Grupo de Foco, em
09/09/15, grifos nossos).
4. P4: E aí é bem interessante, eu estou trabalhando um conteúdo lá na sede e de repente eu sinto um impacto “nossa, eles
estão com tanta dificuldade”, então eu passo um e-mail para o
meu par lá da outra sede e pergunto: “eles estão entendendo,
você está usando um recurso diferenciado? ” Venho para o centro e percebo a mesma coisa dificuldade e então trocamos

ideias. (Grupo de Foco, em 29/04/15, grifos nossos).

Pelo WhatsApp, quando precisam conversar rapidamente.
5. P1: Uma semana antes, não lembrávamos quem fechava a
prova. Conversamos pelo WhatsApp e então eu era o responsável. Mandei um e-mail pedindo sugestões e logo encaminharam. (Grupo de Foco, em 09/09/15, grifo nosso).

Observamos que nessas interações os professores conversam
entre si e combinam os conteúdos e a forma de trabalho até que ocorra
o fechamento da avaliação respeitando o prazo estipulado pela coordenação pedagógica. Assim que a avaliação está “finalizada”, todos
os professores da série precisam aprová-la para enviar à coordenação
pedagógica, que providenciará a impressão e o encaminhamento para
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as sedes, pois, como já foi dito, todas as turmas de uma mesma série
devem realizar a mesma avaliação, em um mesmo dia e horário.

S U M Á R I O

Consideramos importante reafirmar que o propósito de nossa pesquisa não é o de defender qual o melhor formato de trabalho quanto à elaboração das avaliações (se individualmente ou em
conjunto), pois os dados que levantamos não buscavam respostas
a essa questão. Como já afirmamos, antes da efetivação da alteração proposta pela direção da escola, cada professor organizava
suas avaliações individualmente, seguindo as orientações do Projeto
Político Pedagógico (PPP) do colégio e do Plano Anual de Ação de
cada disciplina e série. E, conforme depoimentos dos professores
e algumas experiências que tivemos como coordenadora, podemos
afirmar que ambos os formatos possuem pontos positivos e pontos
negativos, sempre há problemas que precisam ser resolvidos, angústias, dúvidas e também realizações e recompensas.
Quanto aos resultados, estes serão apresentados em quatro
itens, relacionando-os aos nossos objetivos no sentido de verificar se
foi possível atingi-los. A primeira seção aborda as questões voltadas
para o trabalho em grupo, por isso a denominamos “Crenças sobre
trabalhar em grupo”. A segunda seção recebe o título “Crenças sobre
avaliar”, pois demonstraremos, de maneira mais ampla, que as crenças perpetuam e são mantidas através das leis e dos fatos históricos.
A terceira seção apresenta especificamente as “Crenças de avaliar
em LP”, crenças que se mantêm inalteradas durante o desenvolvimento histórico da disciplina LP (RAZZINI, 2000). Por fim, a quarta
seção aborda a questão da tentativa de padronização da avaliação,
bem como as crenças que permeiam esta questão.
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CRENÇAS SOBRE TRABALHAR EM GRUPO
Primeiramente, as falas dos professores permitiram fazer um
levantamento sobre o que, para eles, é trabalhar em grupo. Necessariamente, no seu entender, o trabalho em grupo envolve três questões:
lidar com críticas, pensar ‘igual’ e interagir.

S U M Á R I O

Em relação à primeira questão, afirmam que lidar com críticas é
difícil, pois, em alguns momentos, sentem-se realizados (quando são
elogiados) e, em outros, angustiados, especialmente quando recebem
críticas dos colegas e têm de fazer críticas. Eles reconhecem que as
críticas, muitas vezes, não se restringem a questões de trabalho, pois
extrapolam para a esfera pessoal.
6. P3: Eu acho que fico apreensiva, se os outros vão gostar do
que elaborei, se os outros vão querer mudar. Ao dar opinião, às
vezes fico sem jeito de falar que não gostei. Às vezes me sinto
mal, não quero chatear o outro. Não me sinto bem em chamar
a atenção do outro. (Entrevista, em 19/08/15, grifos nossos).
7. P6: Às vezes, por educação, você acaba dizendo que está
tudo bem, mas fica com medo de dizer o que não está bom... assim. Eu vejo por mim, eu tenho medo de expor a minha opinião
e quem elaborou a prova, não gostar. Uma vez, a professora
Z encaminhou a prova e eu não concordei com uma questão,
os professores Y e W também não concordaram. Eu reclamei e
pedi para tirar aquela questão e eu acredito que ela não gostou
muito. Então eu prefiro aceitar, para não contrariar... Eu achei
que ela se chateou. (Entrevista, em 12/08/15, grifos nossos).
8. P1: Mandei o texto e perguntei o que achavam. Um respondeu que havia gostado, a outra professora disse que uma
questão estava muito difícil. Acabei tirando a questão. Aí encaminhei novamente e todos aprovaram. (Grupo de Foco, em
09/09/15, grifos nossos).

Podemos perceber que tanto apontar sugestões/críticas ao
que foi elaborado pelo outro quanto receber críticas em relação ao
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trabalho que fez não é tarefa fácil, pois, a grande maioria, ao referir-se à ação de criticar, utiliza o verbo “gostar”: “não sei se os outros
vão gostar”, “tenho medo de dizer que não gostei”. Em consequência
disso, alguns professores relatam que se sentem constrangidos ao
terem que fazer uma sugestão de mudança na avaliação proposta
pelo outro, pois, muitas vezes, ficam preocupados que o outro professor leve a crítica para o lado pessoal, “vai ficar chateado”. Por isso,
parece ser difícil separar as críticas ao trabalho, das críticas às pessoas que realizam tal trabalho e essa dificuldade não é característica
desses professores, mas, sim, da maioria das pessoas.

S U M Á R I O

No excerto 6, percebemos que P3 não se sente bem ao “chamar
a atenção” do colega. Para P3, discutir uma questão da avaliação ou
pedir para alterá-la teria essa conotação, a de chamar a atenção do
outro professor. No trabalho em grupo, tais fatos deveriam ser vistos
como comuns e que, ao apontar uma crítica, o professor não está
“chamando a atenção”, mas está indicando que a questão poderia ser
diferente, com o objetivo de melhorá-la.
Já em relação à segunda questão – trabalhar em grupo é trabalhar ‘igual’ –, as reflexões manifestas pelos professores permitem
constatar que, na visão destes, o processo de elaboração das avaliações em conjunto pressupõe confronto entre ideias divergentes e
envolve questões de relacionamento pessoal, que, no entanto, devem
convergir para um consenso total.
Verificamos esta questão nas falas de P5 e P4:
9. P5: É, realmente, um trabalho mais complexo do que você
elaborar sozinho uma avaliação para sua turma. Quando é a
sua turma você sabe o que você quer, mas quando você precisa cobrar um conteúdo para todos os alunos daquela série,
inclusive das turmas com as quais você não trabalha, deve
existir uma abertura de pensamento, a questão elaborada
deverá servir para qualquer professor que ensinou e qualquer
aluno que aprendeu e então você começa a ser mais seletivo
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na hora de elaborar os exercícios para a avaliação. (Grupo de
Foco, em 29/04/15, grifos nossos).
10. P4: Outra questão é a de discutir e aceitar as ideias, nem
sempre teremos razão, temos que encontrar um meio termo
para finalizarmos as provas. Nós precisamos analisar e
encontrarmos um equilíbrio, aceitar as diferenças e não
misturar o pessoal com o profissional. (Grupo de Foco, em
29/04/15, grifos nossos).

S U M Á R I O

11. P4: Sabemos que todos são diferentes, cada um tem sua
personalidade, seus traços de personalidade, aceita essa flexibilidade, dessa vez não vou fazer do meu jeito, vou fazer do outro, ou o meu jeito está errado ou certo, tem pessoas que são
mais difíceis, mas até com isso nós temos que saber lidar na hora
de fazer a avaliação. (Entrevista, em 29/04/15, grifos nossos).

P1 fala, inclusive, na existência de uma expectativa prévia quanto ao modo como o grupo vai realizar seu trabalho e o quanto é complicado não atender essa expectativa.
12. P1: Talvez preocupação. A primeira é de não atingir, não
corresponder à expectativa do grupo, ficar a desejar um
assunto, ou talvez em pedir para tirar um exercício, pois não
concluí um conteúdo. (Entrevista, em 17/08/15, grifos nossos).

Sobre a terceira questão, os professores consideram que o trabalho em grupo trouxe benefícios ao proporcionar a interação entre
os professores, que passaram a conversar mais, dar sugestões no
decorrer dos bimestres, compartilhar com os colegas da mesma série
atividades diferenciadas e propor alterações nas questões das avaliações. O contato e a interação entre os professores foram apontados
por todos os entrevistados como o ponto positivo do processo, proporcionando crescimento e maturidade. Mesmo P2, que afirmou não
concordar com o trabalho, diz realizá-lo por outras questões, indicando
a interação como algo positivo no processo.
13. P2: Um ponto positivo é a interação. O fato de não nos
incomodarmos em perguntar as dúvidas para o outro. Isso é po-
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sitivo... Todos compartilham o que foi bom. Sempre estamos
compartilhando atividades, ideias com os demais. A nossa
área agora realmente está coesa. (Entrevista, em 02/09/2015,
grifos nossos).

P3 faz referência à sensação de segurança que passou a sentir
ao ter que trabalhar em grupo, uma vez que “sempre tem gente pronta
para ajudar”, e P7 menciona que sempre recebe “dicas e sugestões”, o
que, na sua opinião, é uma diferença em relação ao trabalho realizado
individualmente, quando então “nem pensava nos outros [professores]”.
14. P3: Me sinto segura e vejo companheirismo, eu admiro o
nosso grupo e ao trabalhar em conjunto sempre tem gente
pronta a ajudar. (Entrevista, em 19/08/15, grifos nossos).
S U M Á R I O

15. P7: Antes eu planejava as aulas, as provas e não pensava nos outros. Eu vejo um auxílio constante, um ajudando o
outro, dando sugestões. Um exemplo: a professora X elaborou
a prova e encaminhou, eu achei pesada a forma como ela elaborou, nós conversamos, trocamos ideias, aproveitamos algumas questões, o texto que estava muito bom. Quando eu faço
a prova, eu encaminho para as professoras, sempre recebo
dicas e sugestões. (Entrevista, em 03/09/15, grifos nossos).

Entretanto, precisamos explicar que, na maioria das vezes, se
percebe o jogo de poderes que define o papel de cada um nas interações. Os professores veteranos acabam direcionando posicionamentos que os novatos não questionam, talvez, por receio ou por desejarem continuar ‘fazendo parte do grupo’. Durante a entrevista, em dois
momentos, P2 revelou que se sente bem em transmitir aos demais
professores o seu jeito de ensinar algo ou conduzir uma situação.
16. P2: Eu faço do meu jeito, gostaria que todos fizessem
desse jeito que eu sei que dá certo, mas eu não posso fazer
isso, cada um faz do seu jeito. (Entrevista, em 02/09/2015, grifos nossos).
17. P2: Gosto muito dos meus colegas da série. Quando o professor X pergunta tudo como eu faço, eu explico e gosto de
ajudar. (Entrevista, em 02/09/2015, grifos nossos).
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Podemos perceber a influência dos professores veteranos que
são observados e, muitas vezes, imitados pelos professores novatos
(ROLIM, 1998). De acordo com a autora, o professor novato observa
um professor veterano sendo respeitado pelo grupo por ter atitudes
rígidas e, desta forma, o imita, pois imagina que também terá sucesso
na disciplina dos alunos e será respeitado pelos demais professores.

S U M Á R I O

Flain-Ferreia (2005) ainda aponta que o professor é formador de
professores e o maior responsável por transmitir as crenças e comportamentos de maneira consciente ou inconsciente e que refletir sobre
isso é de extrema importância para seu crescimento pessoal e profissional. Barata (2006) também aponta a importância de se estudar e
refletir as crenças dos professores, bem como a investigação do pensamento e do conhecimento do professor para que se possa entender
melhor esse processo.
Do lado dos novatos, percebemos esse jogo de poderes na fala
de quem revela ter certo receio ao questionar um professor mais experiente, pois, quando o fez, achou que havia feito “uma coisa errada”.
Vejamos o excerto 18:
18. P6: Pelo fato de estar menos tempo no colégio eu não
me senti bem, não me senti à vontade para questionar. Eu
me senti errada, fui e pedi desculpas para ela, ela disse que
tudo bem, é assim que acontece e que o trabalho é assim mesmo. Eu me senti errada por ter questionado. (Entrevista, em
12/08/15, grifos nossos).

Por isso, ao analisarmos o contexto que envolve o trabalho, percebemos o que foi apontado por Feiman-Nemser e Floden (1986, apud
ROLIM, p. 42-43), que explicam que
o primeiro ano de sala de aula do professor é muito importante
para a aquisição da sua cultura. Nesse período, o professor tende a imitar os professores mais experientes, além de aprender
com eles (os veteranos) sobre ‘como ser aceito’ em diferentes
formas de agir. Adquirir atitudes apropriadas para manter a dis-
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ciplina dos alunos em sala de aula é apontado pelos autores
como um exemplo da cultura.

Além disso, os autores também explicam que as experiências
vivenciadas pelo professor podem variar, pois irão depender da comunidade escolar e das normas escolares da qual ele faz parte. Então,
diferentes realidades e/ou contextos irão gerar diferentes culturas.

S U M Á R I O

Por isso, lembramos os aspectos que influenciam na formação
da cultura de ensinar. De acordo com Richards e Lockart (1998), os
fatores mais relevantes são: a estrutura e a filosofia da instituição onde
o professor está trabalhando, a metodologia adotada pela instituição,
a metodologia pela qual o professor vivenciou enquanto aluno e os
fatores ligados às experiências pessoais do que seja o melhor a fazer. Podemos apontar também a importância da questão histórica do
desenvolvimento da disciplina de LP na manutenção da cultura de ensinar. No capítulo dois, percebemos o quanto a história influencia os
acontecimentos atuais, pois vemos que muito do que era realizado em
relação ao ensino e à avaliação permanece hoje, com algumas mudanças e alterações, é claro, mas com elementos inalterados.
É comum ouvirmos a expressão “o professor está na escola para
ensinar, o aluno para aprender”. Esta afirmação é repetida diariamente,
não só na escola, mas em outros ambientes sociais e podemos percebêla como uma crença central19. Nós, professores, alunos e comunidade
escolar, em geral, não pararmos para questionar ou fazer afirmações
diferentes, porém o exercício de perceber essa crença pode nos levar a
pensarmos de outra maneira: “o professor aprende a ser professor e o
aluno aprende a ser aluno”, “professor e aluno ensinam”, “professor e
aluno aprendem” e “professor e aluno avaliam”.
19 A expressão “crenças centrais” é utilizada por Rokeach (1968 apud BARCELOS, 2007), os
autores explicam que são as crenças mais difíceis de sofrerem mudanças ou se alterarem.
Para Barcelos, as crenças mais centrais são mais interconectadas com outras e se comunicam mais entre si, trazendo mais consequências para outras crenças, elas estão mais
relacionadas com o eu do indivíduo, são compartilhadas e derivam de experiências diretas.
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S U M Á R I O

Por um lado, tais afirmações poderiam soar mal para professores, que após a formação inicial acabam entendendo que têm que
carregar a responsabilidade de ensinar como única e exclusiva, da
qual precisam dar conta, independente dos fatores que estão a sua
volta. E, se o professor não ‘conseguir ensinar’, ele então não será
visto como um bom profissional. Por outro lado, os professores em
formação precisam conhecer cada vez mais as crenças que carregam consigo, refletir sobre elas, questioná-las e no dia a dia em sala
de aula, através de suas atitudes, demonstrar e afirmar o quanto
ele está na sala de aula para aprender, aprender com seus alunos
a ser professor. Richards e Lockhart (1996) explicam que o ensino é
uma atividade muito pessoal e os professores acabam transferindo
as mais diferentes crenças sobre o que constitui um ensino eficaz e
acrescentamos que no dia a dia de seu trabalho ele vai descobrindo
isso ou vai reafirmando e mantendo suas crenças pessoais.
Durante a primeira entrevista tipo grupo de foco alguns professores comentaram sobre a responsabilidade de ensinar e ao organizarem a avaliação neste formato exigido pela escola, que faz com que
todas as turmas realizem a mesma avaliação, o professor sente-se
angustiado e, muitas vezes, sofre antecipadamente, pois, no final de
um bimestre ou após a realização de uma avaliação, a coordenação,
a direção e as famílias irão exigir explicações sobre o mau rendimento
dos alunos. Vejamos os excertos que confirmam este posicionamento:
19. P4: Ao elaborar a prova junto com os colegas, eu fico me
questionando se a minha turma vai conseguir resolver a atividade X, se os alunos terão capacidade. (Grupo de Foco, em
29/04/2015, grifos nossos).
20. P4: A segurança é você que produz. Eu tenho a consciência de que eu tenho que ensinar e que isso vai ser cobrado. Às
vezes você pensa: “Eu sei que ele vai conseguir! Mas será que
meu aluno vai se sair bem e se ele não for bem” (Entrevista,
em 17/08/15, grifos nossos).
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21. P5: Nesse processo de avaliação é importante também que
sempre nós, professores, nos coloquemos como sendo responsáveis. (Entrevista, em 03/09/15, grifos nossos).

Percebemos nas falas dos professores P4 e P5 o quanto eles
sentem-se responsáveis pelo aprendizado de seus alunos e inseguros ao revelarem pensamentos sobre o que pode acontecer se a
turma não conseguir resolver a avaliação, se ele, o professor, ‘não
conseguir ensinar’.

S U M Á R I O

Reconhecer que o professor vai diariamente à escola aprender
a ser professor, que diariamente aprende com seus alunos, que cada
aula é um aprendizado, é uma tarefa constante e o professor precisará
primeiro observar, refletir e descobrir suas próprias crenças, para depois compreendê-las, analisá-las e, talvez, modificá-las.
Flain-Ferreira (2005) nos explica que os professores são os
maiores responsáveis por transmitirem crenças e comportamentos,
por isso é fundamental que seus conceitos estejam claros, para que
eles possam agir de maneira consciente.
Precisamos também reconhecer que os papéis de “ser professor” e “ser aluno” dependem de variadas questões e em nossa
pesquisa demonstramos duas que consideramos relevantes: a influência da legislação em torno do ensino e da avaliação, apresentada no primeiro capítulo, e a questão histórica da disciplina de LP;
ambas auxiliam na manutenção da crença central que faz com que
professores e alunos continuem exercendo seus “papéis de professores e alunos” sem refletir ou questionar o quanto esses papéis
influenciam no desenvolvimento pessoal de cada sujeito.
Na sequência do levantamento do que os professores entendem por trabalhar em grupo e da apresentação da “crença central”,
apontaremos as crenças manifestadas sobre o processo de avaliar.
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CRENÇAS SOBRE AVALIAR
De acordo com Avila (2013, p. 25), “como sujeitos socialmente
construídos, os seres humanos fundamentam suas ações na maneira como percebem, interpretam e vivenciam os eventos ocorridos
em sua volta”. Ainda de acordo com a autora, quanto ao ensino e
aprendizagem de língua, as experiências, os conhecimentos e as
convicções aprendidas e vivenciadas no ensino formal e também
informal acabam sendo as bases dos modos de ensinar, aprender e,
acrescentamos, avaliar. Dessa forma,
S U M Á R I O

crença sobre ensino e aprendizagem de línguas é tudo aquilo
que se acredita, consciente ou inconscientemente, a respeito de
ensino, aprendizagem e avaliação de línguas, resultante da experiência pessoal, acadêmica e profissional, influenciadas pelo
contexto de interação e sujeito a modificações de acordo com o
tempo e as novas experiências. (AVILA, 2013, p. 25).

Vários trabalhos vêm sendo realizados para apresentar e questionar as crenças quanto ao ensino de uma LE, no entanto, reiterando,
não encontramos trabalhos que reflitam sobre as crenças específicas
em torno do ensino de LP como 1ª língua. Lembramos, então, um posicionamento de Fabrício (2006), que explica um modo de fazer pesquisa
por meio da “desaprendizagem” de crenças arraigadas na produção
do conhecimento para que possamos lidar com os mais complexos
desafios contemporâneos. Pensando nisso, nos questionamos: quais
são as crenças mais frequentes sobre o que é avaliar?
A primeira pista foi observar que os professores entendem o
processo de ensino-aprendizagem desta forma: o docente ensina,
avalia e a avaliação serve para “dizer” se – e o que/quanto – o professor “conseguiu” ensinar. Na primeira entrevista tipo grupo de foco,
os três professores participantes revelaram isso, pois a prática em
elaborar as avaliações em conjunto acabou reforçando a crença de
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que o processo de ensino-aprendizagem segue essa sequência. Vejamos o que P4, P5 e P6 apontaram:
22. P5: Será que eu vou conseguir ensinar, será que a minha
turma vai saber resolver a avaliação? (Grupo de Foco, em
29/04/15, grifos nossos).
23. P5: Seja qual for o meio que eu utilize para levar o conteúdo
ao meu aluno, eu preciso que ele aprenda esse conteúdo.
(Encontro, em 29/04/15, grifos nossos).

S U M Á R I O

24. P4: Então, o desafio está para o aluno resolver uma avaliação que é a mesma para o grande grupo e o professor no
seu pequeno grupo conseguir também passar o conteúdo,
preparar, elaborar a avaliação e corrigir em consenso. O desafio
é para todos. (Grupo de Foco, em 29/04/15, grifos nossos).
25. P6: Eu fiquei apavorada e fiquei me perguntando e se a
minha turma não conseguir resolver a avaliação, e se eu não
conseguir passar o conteúdo. (Grupo de Foco, em 29/04/15,
grifos nossos).

Lembramos o que foi exposto na seção anterior: a crença
central “o professor ensina, o aluno aprende” e complementamos a
crença nesta seção através da afirmação relativa ao papel dos professores: “o professor ensina, o aluno aprende e o professor avalia”.
Com isso, o professor é visto como o único responsável pelo ensino
e também pela avaliação.
Questionamos esta crença de que somente o professor avalia.
Durante a pesquisa, refletimos e percebemos a avaliação como responsabilidade da escola, do professor, do aluno, da família, ou seja,
de todos os envolvidos neste processo.
Apontamos as responsabilidades que o aluno possui diante
da avaliação. Ele deve avaliar seu interesse, seu empenho, suas
responsabilidades de aluno, suas tarefas, ou seja, ele precisa perceber-se responsável pelo seu aprendizado e, consequentemente,
por sua avaliação. E, se o professor é o maior transmissor de cren103

ças e atitudes, ele precisa transmitir e transferir a responsabilidade
da avaliação também para seus alunos. Porém, da forma como a
avaliação é realizada e entendida, na maioria das escolas, há uma
grande dificuldade em dividir esta responsabilidade da avaliação e o
professor encontra em suas salas de aula alunos que não acreditam
e não se percebem responsáveis pelo seu próprio aprendizado e,
consequentemente, pela avaliação, pois o modelo do ensino a que
estão acostumados ainda é centrado no professor.

S U M Á R I O

Outro aspecto observado neste formato de avaliar adotado
pela escola é a possibilidade de controlar os “passos” do professor,
que sente mais ainda o peso e a responsabilidade pelo ensino e pela
avaliação. Como apontamos anteriormente, isso, de certa forma, faz
com que, muitas vezes, o professor trabalhe angustiado, pensando
no que pode acontecer se a sua turma não acompanhar o ritmo dos
demais ou mesmo não se sair bem nas avaliações.
A sensação de controle foi revelada em uma fala de P4, durante
a realização da primeira entrevista tipo grupo de foco:
26. P4: Mas aqui no colégio tem um retorno assim: a professora
trabalha na mesma série que eu, mas será que meus alunos irão
responder as questões dela, do jeito que eu trabalhei? Então
no final você vê que as notas acabam sendo parecidas, mantém um padrão e a gente vê que está trabalhando de acordo.
Então é um jeito de a escola ver se o trabalho está sendo
executado, se o professor está sendo capacitado. (Grupo de
Foco, em 29/04/15, grifos nossos).

Autoras como Carminatti e Borges (2012 p. 163) explicam que:
É possível compreender que os fatores associados ao controle
se estenderam de tal forma à educação que seus dispositivos
tornaram-se indissociáveis a toda prática pedagógica. Instituem-se, então, valores, normas, hierarquias, poderes que ao
longo dos tempos foram alterando suas performances, mas ao
mesmo tempo enraizaram-se nos terrenos férteis da educação,

104

fortificando segundo controversos interesses educativos, sociais e políticos de cada época. (Grifo das autoras).

S U M Á R I O

E o que se pode perceber é que cada vez mais a sociedade em
geral vem se utilizando de práticas avaliativas como forma de manter
o controle da situação. Sobre isso, Veiga-Neto e Saraiva (2011) explicam que, apesar das intensas transformações atuais que envolvem
a sociedade e também a escola, promovem uma “sensação de desencaixe entre a instituição e a sociedade”, entretanto, não devemos
subestimar a importância da educação escolar. Nesta época, mais do
que em qualquer outra, parece que cada vez mais a educação está
regulada pela representação cultural e pelo imaginário. Os autores
ainda exemplificam que isso é mantido também pelo crescimento das
avaliações governamentais e as novas diretrizes para a formação de
professores. Como exemplo, podemos citar a Provinha Brasil, a Prova
Brasil, o ENEM, entre outros.
Ainda neste ponto sobre o controle, na fala de P4 percebemos o reconhecimento da questão do poder e da autoridade do
professor. Vejamos:
27. P4: Quando o professor (sozinho) elabora a prova para a
sua turma ele tem o poder de manipular a avaliação, ele pode
preparar uma prova para a turma ir bem ou para a turma ir mal.
Ele tem esse poder nas mãos. Quando a avaliação é elaborada
por um grupo isso fica mais difícil de acontecer. (Grupo de Foco,
em 29/04/15, grifos nossos).

Ao analisarmos o contexto da escola pesquisada, percebemos
a preocupação dos professores em realizarem um trabalho que satisfaça os objetivos da escola para que eles continuem trabalhando
na instituição. E há também a necessidade de se levar em consideração um dos objetivos do trabalho do professor: que sua turma tenha
bons resultados, que cada aluno consiga se desenvolver e amplie
seus conhecimentos, enfim, que a turma apresente bom rendimento.
O que P4 afirma é que ele tem o poder de manipular a avaliação, ele
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pode elaborar uma prova para a turma ir bem ou para a turma ir mal.
Se ele quer que a turma vá bem e que seu trabalho seja visto como
eficiente, ele pode preparar uma avaliação mais fácil, se ele quiser
usar a avaliação como um castigo, ele pode preparar uma avaliação
mais difícil. Em sua fala, P4 aponta que tal manipulação seja mais difícil de acontecer, pois os outros professores darão sugestões sobre
alguma questão elaborada. Porém, juntos, os professores também
podem organizar uma avaliação para que os alunos apresentem
bons resultados e, uma vez que todos os professores pretendem
continuar trabalhando na instituição, podem continuar essa manipulação sobre outras formas, mas ela continua acontecendo.
S U M Á R I O

Destacamos aqui a coragem de P4 ao revelar isto, talvez seja
uma afirmação que leve muitos professores a refletirem sobre suas
atitudes e objetivos ao realizarem a avaliação, se ela está sendo
utilizada para verificar a aprendizagem ou está sendo utilizada como
forma de controlar a turma. Nos estudos apontados no primeiro capítulo, percebemos o quanto a avaliação deve servir para o professor
rever seu trabalho e também para o aluno rever seu aprendizado, ela
deve ser uma reflexão sobre o que se pode melhorar, o que precisa
ser aprofundado, o que precisa ser retomado, entretanto, muitas vezes, a avaliação é usada apenas pelo professor, como instrumento
de controle, de manipulação e de castigo.
Pensar sobre isso requer uma abertura de pensamento, requer
uma reflexão complexa que pode revelar-nos as crenças que temos
sobre o que seja avaliar, sobre a função da avaliação e sobre o porquê
precisamos avaliar.
E não podemos deixar de relatar uma questão social importante
no campo da educação, atualmente muitas instituições e também a
sociedade entendem a educação como um comércio e a escola particular precisa atender seu cliente da forma que ele necessita, da forma
que ele exige. Se a avaliação pode ser utilizada pelo professor como
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um instrumento de controle de seus alunos, os resultados dessa avaliação levam a escola a controlar os professores e levam também os
pais a controlarem a instituição, afinal, o pai paga a escola para ela
cumprir seu papel que é, na maioria das vezes, fazer com que o aluno
“vá bem” ou apresente bons resultados. Esse é mais um obstáculo a
ser enfrentado por profissionais que entendem a educação como um
direito do cidadão e um dever do estado.
Na próxima seção, apresentamos as crenças de avaliar em LP
reveladas pelos professores participantes da pesquisa.

CRENÇAS SOBRE AVALIAR EM LP
S U M Á R I O

Na seção anterior revelamos as crenças sobre a avaliação
de maneira mais geral; nesta seção abordaremos de maneira mais
específica as crenças sobre avaliar em LP. Como apontamos no segundo capítulo, a maioria dos trabalhos sobre as crenças de avaliar
estão voltados ao ensino da língua estrangeira e não há trabalhos
que revelem e questionem as crenças sobre avaliação em LP como
primeira língua. Por um lado, entendemos que muitas crenças são
as mesmas do ensino da LE, por se tratar do ensino de línguas,
porém, tentamos apresentar um estudo histórico sobre o desenvolvimento da disciplina de LP que nos revelou o quanto os fatos
históricos influenciaram e continuam influenciando nas decisões tomadas sobre o ensino e sobre a avaliação em LP.
Através das pesquisas apresentadas por Razzini (2000), vemos
poucas alterações no entendimento sobre o que é uma avaliação de
LP, que até hoje contempla um texto para ser lido e interpretado e questões gramaticais, na maioria das vezes, objetivas, como se avaliar a lín-
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gua fosse avaliar a leitura superficial20 e avaliar os conhecimentos gramaticais. Parece que cada vez mais não há espaço para se discutir os
aspectos linguísticos, nem para se questionar aspectos gramaticais.
Durante as entrevistas, os professores foram aos poucos revelando suas crenças sobre o que deve ser avaliado em LP, que praticamente se resume à interpretação de um texto e conteúdos de
gramática. Vejamos:
28. P1: Gramática é aquilo que nós temos como padrão, é o
que norteia o nosso trabalho na Língua Portuguesa, funções
sintáticas, morfológicas, semânticas. (Entrevista, em 17/08/15,
grifos nossos).
S U M Á R I O

29. P1: Depois fomos para a gramática, depois de algumas sugestões, fechamos e ficou uma prova tranquila,
mas nós professores esperávamos mais deles, muitos foram
mal e aí o que fizemos, reforçamos, voltamos em algumas
questões, fizemos mais atividades, pois é um conteúdo
gramatical do bimestre e precisa ser retomado. (Grupo de
Foco, em 09/09/15, grifos nossos).
30. P5: É aí que a gente vê a importância do trabalho, principalmente na interpretação, na gramática é muito mais fechado,
a análise sintática te segura muito mais. São termos, e é esse
termo ou não é. Mas a interpretação exige demais a atenção
do professor na correção porque, como você mesmo disse, no
momento em que eu elaboro, está muito claro o que eu quero
como resposta, mas o aluno, na mentalidade dele, no raciocínio
dele, na vivência e na experiência dele, tem outra interpretação
possível. (Grupo de Foco, em 29/04/15, grifos nossos).

Percebemos claramente no excerto 28, na fala de P1 que “a
gramática norteia o trabalho com LP”. No excerto 29, o professor afir20 A experiência na Coordenação da Área de LP mostrou o quanto o formato das avaliações
não se altera e as questões interpretativas são superficiais ao exigirem apenas informações
presentes no texto, então, muitas vezes, se realiza uma interpretação apenas para encontrar dados e para avaliar a decodificação da leitura e não uma interpretação propriamente
dita, com questões mais complexas, que dessem espaço para o aluno revelar seu entendimento e compreensão do texto.
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ma que o conteúdo gramatical deve ser revisado, pois é um conteúdo
do bimestre. O excerto 30 mostra que a avaliação se subdivide em
interpretação de um texto e questões gramaticais organizadas separadamente, como se uma não pudesse interferir na outra ou como se a
gramática não pudesse ser interpretada. Nesse sentido, os estudos de
Razzini (2000) mostram-se extremamente esclarecedores, pois apontam a “soberania” do estudo da gramática através dos tempos. Fernandes (2005) explica que na década de 30, do século XX, a avaliação
se resumia à capacidade que o aluno apresentava em reproduzir o que
era transmitido pelo professor e precisamos reconhecer que atualmente21, muitas escolas, nos mais variados níveis de ensino, ainda cobram
esta reprodução, e na LP a reprodução dos conteúdos gramaticais.
S U M Á R I O

Outra questão importante a ser observada é a falta de reflexão,
de interpretação e de questionamento a respeito das questões gramaticais. Percebemos que, muitas vezes, a gramática é vista como algo
que não pode ser questionado. Nesse sentido, precisamos relembrar
algumas questões voltadas à legislação dentro da educação, as leis
são impostas e as instituições precisam fazer o possível e o impossível
para se adequarem ao que foi proposto, não há espaço para reflexões
e para questionamentos por ser uma lei.
Não queremos dizer que a gramática não deva ser ensinada,
muito pelo contrário, temos consciência da importância desse conhecimento, que precisa ser oportunizado em todas as escolas. De acordo com Magda Soares (2011), os professores precisam entender que
ensinar por meio da língua, bem como ensinar a língua, é uma tarefa
técnica, mas é também uma tarefa política.
Lembramos as falas dos excertos 22, 23, 24 e 25, que estão na
página 70. Tais falas foram entendidas como um dos motivos que nos
impede de questionarmos as crenças existentes em torno do ensino da
21 Nos referimos ao ano de conclusão da dissertação, 2016.
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LP, e que é transmitido por gerações – os papéis de ensinar e avaliar
[exclusivos do professor] já estão pré-estabelecidos – não sentimos
a necessidade de questioná-los e, sim, de cumprir esses papéis da
melhor forma possível.
No ensino de LE, Barcelos (1999) apresenta duas crenças, entretanto, entendemos que elas se adaptam ao ensino da língua portuguesa como língua materna. De acordo com Barcelos (1999), as
crenças são:

S U M Á R I O

a.

metade dos alunos acredita que aprender uma língua é conhecer
sua estrutura estudando os itens gramaticais;

b.

os alunos, os professores, a direção e os pais acreditam que o
professor é o maior [e único] responsável pela aprendizagem, e
é papel do professor incentivar, exigir, pressionar, acompanhar
os passos e a caminhada do aluno. E os alunos [e também
suas famílias] já estão acostumados a isso e não se percebem
responsáveis pela aprendizagem.

Durante a realização da nossa pesquisa, constatamos que as
crenças existentes em torno do ensino e da avaliação em LP são mantidas e reforçadas nas práticas de ensino e de avaliação. Ao pesquisarmos esta forma de trabalho específica, realizada por um grupo de
professores, que consiste na elaboração de provas iguais, conseguimos levantar dois resultados relevantes:
a.

os ensinos da LP, bem como a avaliação de LP, consistem na
maior parte em ensinar e cobrar as regras gramaticais da língua;

b.

o professor ainda continua sentindo-se o único responsável
pelo ensino e pela avaliação de seus alunos, mesmo que ele
receba auxílio de outros professores durante a elaboração
das avaliações.

110

Reconhecemos que estas duas crenças apresentadas acabam
auxiliando a crença central - o professor ensina, o aluno aprende e o
professor avalia - apontada anteriormente e continuam mantendo uma
forma de ensino centrada na figura do professor.
Passamos para a próxima seção que aponta a questão da tentativa de se padronizar o ensino na escola pesquisada através da
elaboração e aplicação de provas iguais nas diferentes turmas de
uma mesma série.

CRENÇAS SOBRE AVALIAÇÃO ÚNICA,
PADRONIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
S U M Á R I O

A elaboração de um mesmo instrumento de avaliação deixa visível que os professores sentem que devem trabalhar da mesma forma e
no mesmo ritmo, pois a avaliação – ou seu resultado – “mostra” se as
turmas estão “juntas” no conteúdo. Mesmo que trabalhem em contextos completamente diferentes, diferença essa reconhecida pelos professores, há certa expectativa de que as turmas estudem e aprendam
da mesma forma. Nas falas dos professores, percebemos várias vezes
o comentário sobre o fato de que há, sim, diferenças no tratamento dos
conteúdos, na personalidade e na maneira de o professor trabalhar.
31. P2: As provas são iguais, sendo que os professores são
diferentes e atuam de maneira diferente nas salas. O mesmo
professor atua em diversas salas e cada uma tem um aproveitamento. (Entrevista, em 02/09/15, grifos nossos).
32. P5: A forma como eu trabalho, a linguagem que eu uso para
explicar e os meios que eu chego até os objetivos daquele conteúdo são diferentes para cada um de nós e as dúvidas pertinentes em cada sala (pode ser na mesma série), mas em cada
turma é diferente. O que de repente para uns é um ponto muito
importante para outros passa rapidamente porque os alunos
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não têm interesse, ou porque já conheciam, já dominavam, seja
o que for. (Grupo de Foco, em 29/04/15, grifos nossos).

A diferença no contexto, nas turmas e no trabalho dos professores é revelada por P2, que diz: “os professores são diferentes e atuam
de maneira diferente nas salas. O mesmo professor atua em diversas
salas e cada uma tem um rendimento. P5 também reforça esta diferença entre as turmas, “mas em cada turma é diferente”.
No entanto, essas diferenças devem ser amenizadas, pois causam, inclusive, desconforto nos professores que porventura venham
destoar dos demais, “atrasando o grupo”:
S U M Á R I O

33. P3: Sempre precisamos trabalhar juntos. Isso tem o lado
bom, mas muitas vezes é difícil, pois nem todo mundo pensa
igual, por isso é preciso conversar. (Entrevista, em 19/08/15,
grifos nossos).
34. P1: Talvez preocupação. A primeira é de não atingir, não corresponder à expectativa do grupo, ficar a desejar um assunto,
ou talvez em pedir para tirar um exercício, pois não concluí um
conteúdo. Não que isso me prejudique, mas eu fico chateado
pelo grupo que teve que dar um passo para trás, teve que
retroceder. (Entrevista, em 17/08/15, grifos nossos).

No excerto 34, P1 afirma que não conseguiu “concluir o conteúdo”, de modo que ficará atrasado. Caso tenha que pedir para que
o grupo retire uma questão cujo conteúdo ele não conseguiu tratar,
sente-se mal por fazer o grupo “retroceder”. O “atraso no conteúdo”,
por diversas razões, é absolutamente comum, pois ocorrem diferenças
quanto ao ritmo de trabalho dos docentes – que exigem alterações no
planejamento inicial. Reconhecer isso e entender como parte do processo poderia deixar o professor menos angustiado.
No contexto sócio econômico em que vivemos atualmente
podemos até entender esta tentativa de padronização, de se tentar
estabelecer um currículo comum. De maneira mais ampla, citamos
a elaboração dos PCNs e das DCEs que de certa forma promovem
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uma tentativa de padronização, mas compreendemos também que
não há como padronizar totalmente nem uma turma sequer, quanto
mais uma escola inteira ou um país, pois reconhecemos os sujeitos
como únicos e os ambientes também como únicos e ímpares. O
que a escola propõe é tentar controlar todo o ensino por meio da
proposta de realização das mesmas avaliações, o que é visto como
positivo por toda a comunidade escolar.
Vejamos duas falas que apresentam a ilusão criada em torno da
possibilidade e necessidade de padronização e do que ela, no entendimento dos professores, traz/traria de positivo:
S U M Á R I O

35. P5: Esse trabalho fortalece o grupo porque o aluno sabe
que independente da escola ele terá o mesmo conteúdo e a
mesma avaliação, ou seja, os pais sabem que, nesta ou naquela escola, o filho vai ter o mesmo conteúdo e a mesma
avaliação. É uma segurança e um fortalecimento para nós,
nos tornamos muito mais fortes, únicos, utilizando a mesma
estrutura de avaliação, do que cada um fazendo a sua e correndo o risco de questionamentos e comparações “esse é
mais fácil, esse é mais difícil, aqui a correção foi de um jeito,
lá é de outro”... Unificados nós nos fortalecemos”. (Entrevista,
em 08/09/15, grifos nossos).
36. P4: A segurança é você que produz. Eu tenho a consciência de que eu tenho que ensinar e que isso vai ser cobrado. Às
vezes, você pensa: “Eu sei que ele vai conseguir! Mas será que
meu aluno vai se sair bem e se ele não for bem? ” Mas quando
fazemos o gráfico das turmas, verificamos que atingimos os
objetivos. (Entrevista, em 17/08/15, grifos nossos).

Achamos importante relatar que, na escola, a eficiência é vista
muitas vezes pelo resultado das estatísticas que pode ser visualizado pelos professores e pela coordenação escolar. Todas as notas são
repassadas para um sistema computacional, que organiza gráficos e
tabelas sobre o rendimento da turma e tanto os professores quanto a
coordenação e também os pais conseguem observar os quadros para
verificar e comparar o desempenho dos alunos e das turmas da escola.
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No excerto 36, percebemos presente novamente a ilusão de que
os resultados em gráficos, em tabelas, ou seja, os quantitativos, dizem
mais sobre a avaliação processual que o professor faz em seu trabalho
diário. Ao observar e comparar os aspectos quantitativos entre as turmas, o professor se sente mais seguro por perceber certa “igualdade”.
Nesse sentido, a “avaliação continua sendo utilizada como uma medida, é uma avaliação somativa que classifica e verifica o que o aluno
aprendeu” (PACHECO, 1994) e ainda está longe de utilizar ou pelo
menos compartilhar uma avaliação formativa.

S U M Á R I O

Como conclusão a esta seção, o que temos a dizer é que jamais um professor, uma escola, um currículo ou mesmo uma avaliação
irão conseguir padronizar o ensino, pois este processo depende de
variados fatores para que possa acontecer para cada sujeito. Na experiência em sala de aula, podemos perceber isso facilmente quando
reconhecemos a heterogeneidade das turmas e a individualidade dos
sujeitos. A avaliação utilizada como medida pode passar uma imagem
ilusória e pode nos levar a percepções de igualdade entre as turmas
de uma mesma série, porém, precisamos reconhecer esta “igualdade”
como uma forma de mascarar realidades e contextos tão heterogêneos e diversificados como são as salas de aula.
Percebemos que as consequências dessa padronização geram
um conforto e uma segurança para toda a comunidade escolar que
acredita no ensino padronizado e uniforme. Dessa forma, conseguimos responder às questões referentes à tentativa de padronização
do ensino e da avaliação. Porém, reconhecemos que, na prática, a
aprendizagem é e sempre foi processada de maneira extremamente
individual e particular, processada de forma única para cada sujeito.
Verificamos a confirmação das seguintes hipóteses levantadas:
a) A exigência desta nova forma de elaborar as avaliações, mesmo
sendo imposta, é positiva; b) A avaliação em LP deve conter sempre
questões relativas à gramática; c) As crenças de avaliar estão direta-
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mente voltadas às crenças de ensinar LP; d) Por meio da uniformização
das avaliações, a escola tenta uniformizar o ensino e a aprendizagem
dos alunos para manter um padrão de ensino e evitar comparações
entre as turmas e as unidades da escola.
Já a hipótese ‘Trabalhar em grupo é dividir tarefas, dividir responsabilidades sobre o que se precisa fazer’ não se confirmou, uma
vez que, para os professores, trabalhar em grupo resume-se a lidar
com críticas, trabalhar igual e interagir em sentido estrito.

S U M Á R I O

Ressaltamos o quanto os estudos sobre as crenças foram essenciais para a realização desta pesquisa e concordamos com Silva
(2007) que aponta que as crenças são a ponta de um iceberg e que há
muito a ser pesquisado. Tentamos refletir através das crenças expostas
os papéis que professores e alunos precisam descobrir diariamente
para serem professores e alunos. Reconhecemos que ainda há muitas
revelações e crenças que precisam ser estudadas e questionadas para
aprofundarmos os estudos sobre o pensamento do professor de língua
que exerce um papel fundamental na história, na vida e na formação de
cada aluno com o qual ele compartilha experiências.
Percebemos que não esgotamos os pontos de reflexão e análise
dos dados que conseguimos obter, contudo, reconhecendo os limites
e complexidades da pesquisa, encerramos estas reflexões e passaremos às considerações finais.

115

Considerações finais: era
mais uma vez outra vez...

Considerações
finais:
era mais
uma vez
outra vez...

“...Sou a gota d’água, sou um grão de areia...”
(Renato Russo)

S U M Á R I O

Parte do título acima – “Era mais uma vez outra vez” – foi
utilizada pela escritora carioca Glaucia Lewicki. Em seu livro, a autora conta uma história de contos de fadas completamente diferente
do que estamos acostumados a ler e nos leva a observar o ponto
de vista dos personagens que estão cansados de cumprir sempre
os mesmos papéis, por isso os personagens resolvem contar uma
nova história. Pretendo, ao finalizar a presente pesquisa, transmitir
a ideia de que nós podemos contar a história de outra maneira, sob
outros pontos de vista, ou seja, com outros olhares. Podemos, sim,
questionar os fatos que são transmitidos sempre da mesma forma,
as crenças que carregamos conosco, as leis que somos “obrigados” a cumprir. E o papel do educador, nesse contexto, é primordial; além disso, temos em nossas mãos todas as ferramentas para
“contar de um jeito diferente” e para questionarmos o que a história
ou a sociedade nos conta, somos os personagens principais das
nossas histórias e devemos levar o aluno a descobrir por si mesmo
que ele é o personagem principal da sua história.
Ao iniciar a pesquisa, não conseguíamos perceber para quais
caminhos ela nos levaria e quais resultados o estudo nos revelaria.
Hoje, conseguimos ver e entender o quanto podemos fazer para
“escrever e contar nossa própria história” questionando crenças
sobre o ensino e a avaliação em LP, crenças que existem há muito
tempo e resistem, apesar dos tempos e contextos serem outros, e
o quanto podemos proporcionar aos nossos alunos “escreverem e
contarem suas próprias histórias”.
Perceber que o ensino de LP se mantém inalterado e que a crença de que ensinar a LP é ensinar a estrutura gramatical da língua foi
o primeiro passo para pensarmos em aspectos que nos impedem de
levantarmos questionamentos outros. Apontamos os aspectos sobre

117

a questão histórica do ensino da LP que impõe a estrutura gramatical
através de regras e leis a serem seguidas.
No início deste trabalho, indicamos que o objetivo geral seria
investigar e analisar as crenças de avaliar de professores de Língua
Portuguesa que elaboram as provas em conjunto. Para alcançarmos o
objetivo, apontamos quatro questionamentos que foram analisados e
que abordaremos resumidamente a seguir.

S U M Á R I O

O primeiro questionamento estava diretamente relacionado ao
processo diferenciado de elaborar as avaliações e era a seguinte: Segundo os professores, o que é trabalhar em grupo e como as pessoas
devem proceder/se comportar quando realizam este tipo de atividade? Ao buscarmos respostas para este questionamento, percebemos
o quanto o processo de elaborar avaliações é complexo, seja individualmente ou com auxílio de outros professores, pois a “avaliação
oculta muitos significados, produz sentidos, consolida valores, afirma
interesses, é política e ética” (DIAS SOBRINHO, 2001). Nesse sentido,
convém ressaltar nossa influência no grupo de professores, atuando
como coordenadora e pesquisadora, certamente acabamos revelando nossas opiniões, crenças, demonstrando nossas realizações, mas
também angústias e dificuldades em realizar o que foi proposto pela
escola. No papel de coordenadora, não conseguíamos cumprir a exigência da escola devido aos problemas encontrados no relacionamento entre os professores. Talvez a posição de coordenadora e pesquisadora tenha levado a maioria dos professores a apontarem a interação
e as trocas de atividades, ideias, opiniões e pontos de vista como o
único benefício encontrado nesta maneira de trabalhar.
Quanto à pergunta sobre como os professores devem proceder
ou se comportar ao participarem dessa atividade em grupo, conseguimos observar que os professores percebem as diferenças entre eles,
admitindo que cada um trabalha de uma forma, dando importância
para um determinado assunto, percebendo também as diferenças na
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personalidade. Observamos que alguns se sentem muito angustiados
ao terem de apontar críticas e receber críticas e trabalhar em grupo,
atividade que, para eles, resume-se a lidar com essas críticas, tentar
trabalhar ‘igual’ e interagir em sentido estrito.
Ao questionarmos como o trabalho poderia ser aprimorado,
ouvimos de dois professores que o encontro presencial para elaborar as avaliações seria o ideal, pois eles pessoalmente teriam
que discutir as questões elaboradas, sugerir melhorias. Entretanto,
há uma grande dificuldade em organizar tais reuniões, pois não
conseguem encontrar horários em que todos os professores da
mesma série/ano possam se reunir.
S U M Á R I O

O que podemos apontar como uma mudança na forma do trabalho é a revelação dos professores quanto à questão das discussões
que passaram a acontecer mais constantemente até a “prova ser finalizada”, o que é natural em um trabalho em conjunto, pois, ao trabalhar
sozinho, você toma as decisões sem precisar da aprovação do outro.
O segundo questionamento se refere à avaliação: Para os professores, o que é avaliar e o que se pretende alcançar ao realizar uma
avaliação? Nesse sentido, após a realização da pesquisa, constatamos que as crenças existentes em torno do ensino e avaliação em
LP têm relação com as práticas de ensino-aprendizagem-avaliação e
conseguimos descrever a seguinte crença revelada pelos professores
participantes: avaliar é saber se o professor ensinou e o aluno aprendeu e, por meio de uma avaliação de caráter diagnóstico, é controlar, é
manipular. E, para nós, esta crença deriva da crença central apresentada no quinto capítulo: o professor ensina, o aluno aprende e o professor [único responsável por todo o processo] avalia, nesta ordem.
Entendemos e observamos o quanto esta crença é mantida
ao longo da história, por meio da imposição das leis e da prática
diária em sala de aula. São crenças que existem, se perpetuam e
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resistem não apenas na comunidade educativa, mas em toda a sociedade. Concordamos com Fabrício (2006), que afirma a necessidade de pesquisas que apontem a “desaprendizagem de crenças tão
arraigadas”, precisamos desconstruir conceitos tão fundamentados
na história e na política da sociedade, enfim, precisamos “fotografar com outros olhares” (MOITA LOPES, 2013). E, mesmo o sistema
educacional seguindo leis que regem o ensino, seguindo diretrizes,
seguindo um livro didático ou transmitindo as mesmas crenças por
gerações e gerações, ainda encontramos espaço para pesquisas
que buscam apresentar outros pontos de vistas e “fotografar”, de
acordo com Moita Lopes (2013), com olhares e ângulos completamente diferentes do que já foi fotografado.
S U M Á R I O

Como apontamos na epígrafe, “sou a gota d’água, sou um
grão de areia”, mas depois desta pesquisa sou uma gota d’água diferente, sou um grão de areia diferente e perceber esta crença central
talvez seja o primeiro passo para que, mesmo resistente, ela comece
a existir de outra maneira e com menos força.
O terceiro questionamento da nossa pesquisa estava voltado
mais especificamente à avaliação em LP: Como deve ser uma avaliação de Língua Portuguesa e o que deve ser exigido/cobrado? Primeiramente, buscamos as respostas ao contextualizarmos o ensino
e a avaliação de LP no Brasil ao longo da história e percebemos
a manutenção da crença de que avaliar o ensino da LP é elaborar
questões de interpretação e questões voltadas à gramática. Não queremos aqui afirmar o contrário, mesmo porque é essencial que, na
educação básica, o aluno consiga ler um texto e compreendê-lo, é
essencial que ele consiga expressar suas ideias e seus posicionamentos através de um texto escrito, de um texto oral e para isso ele
deve, sim, conhecer e entender a gramática. Entretanto, continua-se
tendo a ilusão de que elaborar algumas questões objetivas e diretas
sobre um determinado texto ou identificar a classe gramatical de uma
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palavra constitui uma avaliação de LP. Nesse sentido, precisamos
retomar o que disse Scaramucci (2000/2001, p. 99):
[...] a avaliação não tem se pautado nos objetivos de ensino,
mas tem sido orientada ‘pelo que é mais fácil avaliar’. Principalmente porque avaliar ‘é mais complicado’ do que ensinar, na
medida em que pressupõe a elaboração de instrumentos e não
simplesmente o uso de materiais prontos, como se faz no ensino (SCARAMUCCI, 2000/2001, p. 99, grifos nossos).

S U M Á R I O

De acordo com a autora, nós, professores, muitas vezes avaliamos “o que é mais fácil” e assim, na maioria das avaliações de LP,
encontramos apenas perguntas objetivas que exijam respostas diretas, tanto de interpretação de texto quanto da gramática. Talvez devêssemos dar mais espaço para que os alunos demonstrassem os
conhecimentos que possuem e não ficassem apenas repetindo o que
o professor considera que “ensinou”.
O quarto e último questionamento é o seguinte: Quais as consequências de se elaborar/aplicar uma única avaliação para todos
os alunos e como a elaboração de uma única avaliação afeta o processo de ensino-aprendizagem de LP? Constatamos que há uma
ilusão de todos os envolvidos nesta prática de “padronização” que a
maioria dos professores, dos alunos, dos pais e da comunidade em
geral acredita que o ensino seja o mesmo. Ao realizar a pesquisa,
verificamos que se almeja, através da prática proposta e imposta
pela escola, que haja um controle do que está sendo realizado em
toda a instituição. Não podemos apontar este controle como totalmente negativo, mas ele precisa ser visto como algo que impede de
se fazer diferente, acaba, muitas vezes, barrando a criatividade e
criticidade de muitos professores e, consequentemente, dos alunos.
Percebemos também que não proporciona o exercício da autonomia
tão sonhada no ambiente educacional. Entretanto, a sociedade vem
cada vez mais exigindo esta padronização do conhecimento através
de avaliações institucionais, da elaboração de um currículo único e
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das diretrizes para a formação de professores. Cada vez mais, há
que se ter o controle da situação e da educação.

S U M Á R I O

Apontamos também que durante a pesquisa pode ter havido
uma “colaboração” por parte dos professores com a pesquisadora [também coordenadora]. Os professores podem ter dito o que
eles imaginavam que seria necessário para apresentarmos uma
pesquisa de importância para a escola e, ao mesmo tempo, não
colocassem em risco os seus empregos. Durante as entrevistas tipo
grupo de foco, as conversas foram mais abertas e levaram a vários
posicionamentos e percebemos que os professores se sentiram à
vontade, o clima de discussão e conversa foi possível, mas não
podemos descartar esta hipótese de colaboração.
Por fim, ressaltamos em nosso trabalho a importância:
a.

De o professor se reconhecer como um aprendiz, que diariamente
erra e aprende com seus erros, que diariamente vai à escola
aprender a ser professor;

b.

De o professor perceber o aluno como uma pessoa dotada dos
mais variados conhecimentos e que tem muito a ensinar;

c.

De o professor perceber a avaliação de maneira mais natural,
como parte do processo de ensino-aprendizagem e transmitir
isso aos seus alunos.

Vieira-Abrahão (2012) afirma que a aprendizagem do professor
e as atividades de ensino devem ser compreendidas como originárias
das participações dos docentes nas práticas sociais, por isso o professor só aprende a ser professor atuando como professor.
Concluímos esta pesquisa reconhecendo que exercer diariamente os papéis de professora e coordenadora simultaneamente (por
três anos) e, atualmente, pesquisadora, talvez tenha dificultado em al-
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guns momentos, porém nos proporcionou uma visão privilegiada das
situações, de modo que conseguimos observar as questões por meio
de outros pontos de vista. Por isso, trilhamos o nosso caminho, observamos por outros ângulos, contamos e escrevemos de acordo com
nossa visão da história, revelamos, reconhecemos e questionamos
nossas crenças, compreendendo nossas dificuldades, de modo que
nossa pesquisa foi uma fotografia, sim, mas foi, também, uma selfie.

S U M Á R I O
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Anexo A
Roteiro – Entrevista Grupo de Foco 1
•

Comentar sobre a proposta do grupo de estudos.

•

Dinâmica de trabalho: realização de dois momentos de entrevistas tipo
grupo de foco com o objetivo de discutir a dinâmica de trabalho proposta pela escola com relação à elaboração e correção das provas,
ouvindo o que os professores têm a dizer a respeito.

•

S U M Á R I O

Textos motivadores:

“Avaliar faz parte da vida...
Em nossa vida cotidiana, constantemente nos deparamos com situações que
exigem de nós ponderações, reflexões, avaliações... Quando temos que tomar
uma decisão importante, pensamos muitas vezes, antes, se tal escolha é a
mais acertada, se este é o momento certo, se estamos agindo apenas com o
coração ou com a razão, se adotamos as melhores estratégias, se os resultados
de nossas ações foram os que esperávamos que fossem etc. Não é apenas em
momentos tão marcantes das nossas vidas, como quando decidimos casar, ter
um filho ou escolher uma profissão, por exemplo, que fazemos escolhas e que
ponderamos as nossas ações. Até uma simples ida ao comércio nos coloca em
situação de alerta para as nossas escolhas. Assim, concordamos com Sbert e
Sbert (2003, p. 67), quando afirmam que “a avaliação é um processo inevitável,
consciente ou inconsciente, que começa quando acordamos”.
FERREIRA, A. T. B; LEAL, T. F. Avaliação na escola e ensino da língua portuguesa: introdução ao tema. In: MARCURSHI. B.; SUASSUNA, L. Avaliação
em língua portuguesa: contribuições para a prática pedagógica. Belo Horizonte: Autêntica: 2007
“...O professor avalia o aluno para também de certa forma, avaliar seu trabalho
e projetar os jeitos de continuar. Daí que a avaliação não é apenas um evento
isolado, previsto no calendário da escola, depois do qual tudo é retomado tal
como estava pensado, sem que os resultados alcançados sirvam de algum
suporte para futuras decisões. ”
“...No processo de ensino-aprendizagem escolar, o ensino e a avaliação se
interdependem. Não teria sentido avaliar o que não foi objeto de ensino, como
não teria sentido também avaliar sem que os resultados dessa avaliação se refletissem nas próximas atuações de ensino. Assim, um alimenta o outro – tudo,
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é claro, em função de se conseguir realizar o objetivo maior que é desenvolver
competências nos campos que elegemos. ”
MARCUSCHI, Elizabeth. Redimensionando a avaliação. In: ANTUNES, Irandé.
Aula de português: encontro&interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.
1.

Gostaríamos de ouvir o grupo se manifestar a respeito da experiência
de elaborar avaliações em conjunto e, de modo mais informal, “trocar
ideias” no momento da correção das referidas provas.

2.

É possível avaliar o processo de elaborar as provas em conjunto em
termos de aspectos positivos/negativos? Que aspectos podemos considerar positivos e quais seriam os negativos? Há um acordo nessa
avaliação? (Todos concordam em relação ao que é + e o que é -?)

3.
S U M Á R I O

Considerando a experiência do grupo nesse sentido, acredita-se que
o formato do processo já está definido ou deve ser repensado? Caso
deva ser repensado, de que forma?

4.

Durante as correções das provas é comum trocarmos informações
sobre o que considerar nas respostas nos alunos (e como). O grupo
considera que é importante realizar este trabalho também? Caso seja,
ele deve continuar a ter o formato que tem (por e-mail, por exemplo) ou
deve ser aprimorado? Como?

5.

É possível tirar da discussão algum encaminhamento a respeito? Há
alguma sugestão de mudança já ou o grupo avalia que as coisas
devem permanecer como estão?

6.

Quais seriam as alternativas? Blog para compartilhar material. Grupo de
discussão fechado no Facebook. Troca de e-mails sistemática (e não
esporádica). Encontros presenciais (em que situações).
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Anexo B
Roteiro – Entrevista Grupo de Foco 2
•

S U M Á R I O

Comentar sobre o andamento da pesquisa.

•
Trechos de textos motivadores.
Ferreira e Leal (2007, p.12) afirmam (FERREIRA, LEAL, 2007, p.12)acabamos
montando um whatsap para alguns recados e comunicados mais informais.
Como voc“ao longo da história, diversos eventos importantes são exemplares
de momentos de atribuição de valores a determinadas ações humanas. Vários acordos e atitudes pensados estrategicamente resultaram de avaliações
sistemáticas sobre a conjuntura social e alteraram os rumos de muitos povos,
evidenciando as relações intrínsecas entre avaliação e mudanças sociais. Uma
das principais dimensões da avaliação é a de promover a construção do conhecimento, pois, na vida ordinária, em diferentes momentos históricos, o processo
de valoração humana tem favorecido reflexões para se buscar novos caminhos
e novas explicações para os fenômenos sociais e da natureza. Na escola, a
dimensão avaliativa da construção do conhecimento é ainda mais importante.
E é em função dela que avaliamos constantemente nossos alunos, seja de
forma sistemática e planejada, elaborando instrumentos de avaliação e formas
de registro; seja de forma assistemática, quando observamos nossos alunos e
comentamos sobre o quanto eles têm avançado ou sobre os tipos de dificuldades que apresentam. ”
(FERREIRA, A. T. B; LEAL, T. F. Avaliação na escola e ensino da língua portuguesa: introdução ao tema. In: MARCURSHI. B.; SUASSUNA, L. Avaliação
em língua portuguesa: contribuições para a prática pedagógica. Belo Horizonte: Autêntica: 2007, p. 12)
[...] convém ressaltar, como vêm assinalando muitos linguistas e estudiosos
que se interessam pela linguagem e que se pronunciaram sobre o tema, a
importância de não privar os nossos discentes jovens do direito de adquirir
domínio sobre a norma culta, uma vez que se trata da única maneira de
ascenderem na sociedade...
(RAJAGOPALAN, 2012 apud CORREA, Política Linguística e ensino de língua.
Campinas, SP:Ponte Editores, 2014, p.75)
1.

Gostaríamos de ouvir o grupo se manifestar a respeito da experiência
de elaborar avaliações em conjunto depois da realização do 1º. Grupo
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de Estudos. Houve alguma alteração na forma de trabalho? Vamos comentar como está acontecendo.
2.

Em algumas entrevistas, houve comentários sobre o quanto é difícil
questionar uma prova organizada por outro professor, pois a crítica ao
trabalho pode ser confundida com uma crítica ao colega. Outros professores, no entanto, comentaram que se sentem bem quando encaminham uma proposta de atividade ou avaliação e os demais concordam, elogiam. Vamos comentar um pouco sobre tais observações: é
possível fazer críticas? Caso seja, de que forma? E os elogios ajudam
o professor em seu trabalho? De que forma?

3.

Uma professora sugeriu como prática ideal uma reunião de professores,
numa tarde, para a elaboração da avaliação, cada professor levaria suas

S U M Á R I O

sugestões e juntos montariam toda avaliação. O que vocês acham desta
proposta? Quais seriam os pontos positivos e negativos deste trabalho?
4.

Analisando o segundo trecho (do autor RAJAGOPALAN) apresentado
acima, gostaria de ouvir a opinião do grupo sobre as afirmações do autor.

5.

Nas entrevistas achamos muito interessante o comentário sobre o processo de avaliação que é uma forma de padronizar as sedes, ou seja,
mostrar que o ensino/a cobrança são iguais. Gostaríamos de ouvir comentários a respeito disso.
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Anexo C
Roteiro das Entrevistas Semiestruturadas com os Professores
Nome completo
Idade
Sexo
Tempo de atuação profissional
Série em que atua atualmente
Disciplina (s) que ministra
Formação Acadêmica
Instituição Ano de Conclusão
Possui Pós/Mestrado/...
1.

Professor (a), gostaria que você comentasse sobre o que você pensa
sobre o processo de elaboração de provas proposto pelo colégio.

S U M Á R I O

2.

Como você se sente ao participar desse processo de elaboração?

3.

O que você considera importante, positivo nesse trabalho?

4.

Você acha que ele auxilia o seu trabalho de sala de aula?

5.

O que você considera negativo nesse processo?

6.

Você acha que ele prejudica de alguma forma seu trabalho de sala
de aula?

7.

Comente sobre as angústias que sente ao participar ativamente
deste processo.

8.

Comente sobre as realizações que você, professor, alcança ao participar ativamente deste processo.

9.

Na correção das provas, quais questões você considera que levantam
mais problematizações? Por quê? Explique.

10.

Para realizar a correção das questões que dizem respeito a gramática,
em quais critérios você se baseia? Já aconteceu de alguma questão
gerar dúvida? Você se lembra de alguma? Comente.

11.

Como você definiria “língua” e “gramática”? Faça um breve comentário.

12.

Você acha que a formação acadêmica do professor influencia no formato e na elaboração da prova? De que modo?

139

13.

Considerando a experiência do grupo na elaboração/correção das
provas, você acredita que o formato do processo já está definido ou
deveria ser repensado?

14.

Caso deva ser repensado, de que forma? Em que sentido? Quais
seriam suas sugestões para aprimorar o trabalho?

15.

Para você, o professor pode trabalhar de maneira autônoma dentro
desse processo? Explique.

16.

E quanto ao companheirismo ou segurança do professor, é possível
falarmos que o processo dá mais segurança ao professor? Comente.

S U M Á R I O
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Simone de F. Colman Martins

Doutoranda em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR). Mestre em Linguagem, Identidade e Subjetividade pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) em 2016. Graduada em Licenciatura Letras/
Habilitação Português pela UEPG/2001. Possui 21 anos de experiência como
docente: lecionou como alfabetizadora, professora de Língua Portuguesa e
Produção Textual no Ensino Fundamental 1, 2 e Médio. Entre os anos de 2013
a 2016 atuou na Coordenação da Área de Língua Portuguesa. Foi Tutora EAD
no curso Letras/Espanhol da UEPG em 2018 e 2019. Participa de projetos e
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“Inclusão de alunos cegos nas universidades”.
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