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RESUMO

É notável a grande importância do processo avaliativo para o ensino e aprendizagem, por isso, a
avaliação deve existir para contribuir na formação do indivíduo, respeitando suas diferenças e
individualidades e tornando-o capaz de resolver conflitos do seu dia-a-dia, exercendo também,
sua própria cidadania. O presente documento está estruturado em três capítulos: o primeiro traz
o enquadramento institucional onde se deu a PES, o segundo expressa as práticas pedagógicas
desenvolvidas por mim e apresenta a reflexão crítica das mesmas. Tendo em conta que essas
práticas foram vivenciadas nas turmas de sexto ano do ensino fundamental,  e o terceiro e
último capítulo, traz o enquadramento teórico da avaliação e o desfecho da pesquisa, onde
apresenta-se um breve estudo de caso de natureza qualitativa, enquadrada num paradigma
interpretativo e num design metodológico de estudo de caso, onde investigou-se o modo como
professores e alunos das escolas da rede pública municipal de Anajatuba, nas turmas de sexto ao
nono ano do ensino fundamental desenvolvem o seu trabalho em sala de aula no respeitante à
avaliação. A recolha de informação concretizou-se em entrevistas semiestruturadas e aplicação
de questionários fechados, onde foi possível fazer a análise dos dados obtidos, através da
triangulação dos mesmos, assente numa matriz estruturada em objetos e dimensões, procurando
compreender como era desenvolvida tal prática pedagógica, e se a mesma tinha coerência entre
prática e teoria. No final desta breve investigação empírica, faz-se as considerações finais, onde
ficou claro que o processo avaliativo desenvolvido nas escolas, difere do real sentido do mesmo,
o que dificulta uma aprendizagem significativa por parte dos alunos. Tais constatações
permitem-nos dizer, que há a necessidade por parte dos professores, de reverem sua
metodologia e até mesmo de buscarem mais conhecimentos a respeito de tal processo, para que
assim possam desenvolver um trabalho pedagógico com mais eficiência e de boa qualidade.

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, Aluno, Metodologia
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ABSTRACT

It is remarkable the great importance of the evaluation process for teaching and learning,
therefore, the assessment must exist to contribute to the formation of the individual, respecting
their differences and individuality and making it able to resolve conflicts of your day-by-day,
exercising also, your own citizenship. This document is structured in three chapters: the first
brings the institutional framework where the PES, the second expresses the pedagogical
practices developed by me and presents the critical reflection of the same. Taking into account
that these practices were experienced in the classes of sixth grade of elementary school, and the
third and final chapter, brings the theoretical framework of evaluation and outcome of the
research, which presents a brief case study of qualitative nature, framed in an interpretative
paradigm and a design methodology of case study, where he investigated how teachers and
students of the municipal schools of Anajatuba in the sixth to ninth grade classes from
elementary school develop your work in the classroom with respect to evaluation. The
collection of information was in semi-structured interviews and questionnaires closed, where it
was possible to make the analysis of the data obtained by triangulation, based on a structured
array objects and dimensions, trying to understand how it was developed about pedagogical
practice, and if the same had consistency between practice and theory. At the end of this brief
empirical research, makes the final considerations, where it became clear that the evaluation
process developed in schools, differs from the real sense of it, which makes a significant
learning by the students. These findings allow us to say that there is a need on the part of
teachers, review your methodology and even seek more knowledge about such a process, so that
they can develop a pedagogical work with more efficiency and good quality.

Keywords: Learning, Student assessment, methodology
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INTRODUÇÃO

No cenário educacional atual, a avaliação é tema de grandes polêmicas e discussões,

uma vez que os profissionais da área da educação se deparam com muitas dificuldades ao

definirem parâmetros para atenderem as novas exigências da sociedade globalizada. Um dos

principais problemas aos quais somos confrontados está relacionado com a formação dos

profissionais da educação, os quais nem sempre são capazes de compreender e porem em

prática uma metodologia avaliativa que esteja condizente com o real sentido da avaliação

educacional, além de outros que estão cativos à gestão escolar quando a mesma se mantem

neutra ou apenas se preocupa com índice de aprovação sem o devido cuidado de verificar se

realmente está havendo aprendizagem por parte dos educandos; perpassando pelas políticas

públicas estabelecidas e opostas entre a legislação e a ação, as quais pregam a qualidade e

cobram a quantidade.

Atualmente o professor está predestinado a discutir concepções e formas de avaliação

obsoletas que estão presentes em seu dia a dia de sala de aula ou mesmo em nível acadêmico, na

tentativa de reverter a realidade caótica observada no cenário educacional de hoje; mas,

mencionar estratégias metodológicas, avaliações de conteúdo, enfoques da prática pedagógica

do processo ensino aprendizagem dos educandos, é tornar evidente a natureza árida que ainda

persiste entre grande parte dos profissionais do setor educacional.

Nos últimos anos, tem sido cada vez mais importante o papel da avaliação não somente

no campo educacional, como em todos os setores sociais. A avaliação ultrapassa amplamente os

âmbitos das aprendizagens. Ela faz parte do nosso dia-a-dia, seja de maneira espontânea, seja de

modo formal. Com grande intensidade e significados particulares, está incorporada no cotidiano

de professores, educandos e escolas, de tal forma que é geralmente considerada um patrimônio

das instituições educativas.

A avaliação escolar tem se constituído um dos aspectos mais discutidos nos meios

educacionais. Pode-se dizer que a partir dos anos setenta, quando da implementação em todo o

país do novo modelo de legislação de ensino a Lei 5.692/71, se inicia um novo tempo nas

escolas de todo o Brasil.

A prática da avaliação educacional deve ser um instrumento disciplinador não só de

condutas cognitivas como também das sociais, no contexto escolar, mas nunca em instrumento

punitivo e ameaçador. A avaliação é um fenômeno de enorme complexidade, no entanto é na

educação que ela encontrou como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado

(educando), o que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo, para aceitá-lo ou

transformá-lo.
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Hoje, a avaliação, na sua quase totalidade, não contempla a especificidade do saber,

pois a mesma é empregada no sentido de medir e julgar, onde os professores estão mais

preocupados com o que os educandos aprenderam e esquecem que, o mais importante é o que

não aprenderam, e como estão pondo em prática os seus conhecimentos. Pois segundo Luckesi

(1999, apud Junior 2006; p. 1), “a avaliação é o ato crítico que nos subsidia na verificação de

como estamos construindo o nosso projeto” a complexidade do que é ensinar e aprender, uma

vez que estes envolvem aspectos de ordem didática que passam despercebidos ou até mesmo

são desconhecidos pelo professor.

Para muitos professores, a avaliação constitui também procedimentos críticos, o que os

leva a duvidar dela e aplicá-la apenas por ser uma exigência institucional da escola e das

próprias autoridades da educação, cujas práticas adotadas estão associadas à ideia de medição

com rituais de provas.

Ciente de que os estudos sobre avaliação da aprendizagem se inserem no movimento da

produção de conhecimentos em educação, estes não podem ser compreendidos em uma visão

descontextualizada de tendências presentes em pesquisas educacionais.

Atualmente, fala-se muito em mudanças e inovações no processo educacional,

principalmente no tocante ao processo de avaliação, mas pouco é percebido no cotidiano da

prática pedagógica dos professores; pois o que ainda predomina é o processo tradicional que, de

certa forma, se contrapõe à teoria anunciada pelo sistema educacional vigente.

É preciso que haja uma igualdade, tanto no teórico quanto na prática, para que, dessa

forma, possa se desenvolver um trabalho qualitativo e não quantitativo como vem sendo

sugerido pelo sistema educacional brasileiro, o qual teoriza a qualidade do ensino e cobra a

quantidade; pois, a avaliação da aprendizagem, na sociedade atual, em especial na cidade de

Anajatuba-MA, constitui-se temática emergencial colocada na pauta das discussões no dia-a-dia

escolar, o que justifica a intensidade desta pesquisa.

As avaliações que ocorrem nas escolas públicas atualmente, quase sempre estão

ocorrendo de maneira tradicional, ou seja, com notas e conceitos, contrariando a legislação

vigente, bem como o grande número de autores e teóricos que se dedicam a esse assunto.

Nossa história da avaliação da aprendizagem é recente, enquanto que nossa
história dos exames escolares já é um tanto mais longa. Os exames escolares,
que conhecemos e hoje ainda praticamos em nossas escolas foram
sistematizados no decorrer dos séculos XVI e XVII, juntos com a emergência
da modernidade. [...]. os exames escolares, da forma como foram
sistematizados nesse período, tem aproximadamente quinhentos anos de
vigência. São conhecidos e utilizados a milênios [...] (Luckesi, 2011; pp. 27-
28).

A avalição da aprendizagem, atualmente, está relacionada ao sentido de mensuração,

onde este conceito sempre esteve presente no cotidiano escolar, apenas medindo ou
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classificando os alunos com notas ou conceitos, fazendo uso de instrumentos que nem sempre

representam com exatidão o grau de conhecimento dos alunos; pois as provas, os exames e

testes são padronizados dentro de uma escala de valor numérico.

Percebe-se, atualmente, que o instrumento de avaliação mais utilizado pelos professores

é a “prova”, a qual é usada com a finalidade de medir a aprendizagem dos alunos, a qual na

maioria das vezes não revela o grau de aprendizagem/conhecimento adquirido pelos alunos. Tal

processo torna-se restrito apenas à verificação que se baseia em concepções nem sempre claras

sobre o que julgar que os discentes devem ter retido, sintetizado ou inferido dos conteúdos

trabalhados.

Gatt (2003, p.99) diz que

para ter sentido a avaliação  em sala de aula deve ser bem fundamentada
quanto a uma filosofia de ensino que o professor espose. A partir dessa
premissa o professor pode acumular dados significativos (grifo nosso) sobre
alguns tipos de atividades, provas, questões ou itens ao longo do seu trabalho
criando um acervo de referências para suas atividades de avaliação dentro do
seu processo de ensino. É de todo importante que o professor possa criar, e
verificar no uso, atividades diversas que sejem avaliação de processos de
aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de atitudes, de formas de
trabalho, individual ou coletivamente, para utilizar no decorrer de suas aulas.

No vasto universo educacional, é notável a grande diversidade de opiniões sobre

o tema avaliação educacional, tanto entre docentes quanto discente, além de que a mesma é

patente entre ambos. Diante de tal realidade, a única certeza que se detecta é a visão de que o

aluno é o elemento essencial a ser avaliado para a tomada de decisões referentes ao processo

educacional; o que suprime de forma errônea o verdadeiro sentido da prática da avaliação no

campo educacional. A mesma passa a ser compreendida como um fim e não como um

mecanismo para o autodesenvolvimento do educando quanto para o aprimoramento da prática

pedagógica do professor.

[...] a avaliação, portanto não pode ser considerada, como por vezes se faz,
com o momento exclusivo de atribuição de notas ou com momentos em que
estamos analisando e julgando o mérito do trabalho que os alunos
desenvolveram. Vale dizer que a avaliação recai sobre inúmeros objetos, não
só sobre o rendimento escolar.
[...] Além de ser uma atividade associada intrinsecamente à nossa experiência
cotidiana, a avaliação, quando formalizada, é considerada de várias maneiras.
(Saul,1994, p.61).

O interesse por esse estudo baseia-se a partir de observações feitas em meu cotidiano

profissional, de colegas de profissão que se questiona sobre a baixa qualidade do aprendizado

dos educandos e também das baixas notas obtidas nas avaliações que estes aplicam em suas

salas de aula. A partir dessa vivência, visualizou-se a oportunidade de investigar como vem

sendo desenvolvido tal processo avaliativo nas escolas da rede pública municipal de Anajatuba-

MA.
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Mediante o exposto, é preciso que se busque um conhecimento profundo da realidade

do processo avaliativo educacional brasileiro e em especial da cidade de Anajatuba, para melhor

compreendê-lo, e, a partir de então, detectar os fatores que impedem a mudança da prática

avaliativa vivenciada atualmente nas salas de aula, visto que a teoria se contradiz com a prática

atual na maioria das escolas. Para tal, desenvolver-se-á uma pesquisa que possibilitará conhecer

o real fator causador dessa dicotomia, e a partir daí definir um parâmetro para nortear tal

processo; haja vista que, o próprio conceito de avaliação já define o seu real objetivo.

A avaliação permite o conhecimento de situações, a comparação com outros e,

sobretudo, indica o rumo a seguir. A avaliação introduz a dinâmica da mudança.

Assim, este estudo será centrado na problemática de que não é possível desenvolver um

processo educativo de qualidade, quando nossa prática difere da nossa teoria.

Acredita-se, ainda, que tal estudo poderá contribuir para uma prática pedagógica mais

centrada nas particularidades de cada discente e docente, possibilitando uma melhor

compreensão do processo avaliativo, desta forma revertendo a trágica situação que se apresenta

até o momento.

Durante minha prática de estágio supervisionado, tive a oportunidade de desenvolver

um trabalho pedagógico no sentido de avaliar a aprendizagens dos alunos que foi ao encontro da

realidade vivenciada pelos mesmos. Foi possível detectar que o processo avaliativo era utilizado

aperas para medir e rotular os alunos, o que não lhes permitia obter uma aprendizagem

significativa e de qualidade.

Toda a realidade supracitada é fator gritante nas escolas da rede municipal de

Anajatuba-MA, o que é comprovado no decorrer deste trabalho através dos dados obtidos na

pesquisa.

Esta temática é algo, que enquanto professor nos preocupa, e pretende-se, assim, dar o

nosso contributo para que possa ser objeto de estudo e reflexão por parte dos nossos pares na

cidade de Anajatuba-MA e a quem mais interessar.

Esta pesquisa constitui, sobretudo uma proposta de trabalho, mas, ao mesmo tempo, é

algo mais que isso: ela é também um desafio e um estímulo para a superação e complemento do

relatório de mestrado. Se assim acontecer, esta terá justificado a sua realização.

A problemática deste estudo será voltada para buscar respostas para o seguinte

questionamento:

· O modo como está sendo realizada a avaliação da aprendizagem por parte dos

alunos, nas escolas públicas municipais de Anajatuba-MA, vem dificultando o

desenvolvimento de um processo educativo de boa qualidade?
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Na perspectiva de ter um norte mais definido para tal problemática, este trabalho será

alicerçado nas seguintes hipóteses:

► H1- A avaliação da aprendizagem nas escolas públicas municipais de

Anajatuba-MA não ocorre de maneira adequada.

► H2- A avaliação da aprendizagem nas escolas públicas municipais de

Anajatuba-MA, é baseada em critérios onde diverge a prática da teoria.

► H3- O processo avaliativo não ocorre de maneira adequada devido não

possuir critérios claros e bem definidos.

Toda esta pesquisa tem como objetivo geral, investigar como é realizada a avaliação da

aprendizagem nas escolas públicas municipais de Anajatuba-MA, contribuindo com

informações relevantes para os profissionais da educação, de modo que os mesmos possam

aperfeiçoar a sua prática. Objetivo este que se desdobra em específicos tais como:

· Mapear as escolas da rede municipal de Anajatuba-MA;

· Quantificar os professores que trabalham na rede municipal de ensino de

Anajatuba-MA, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental;

· Acompanhar algumas situações avaliativas desenvolvidas pelos professores;

· Buscar informações sobre a prática avaliativa no sentido de conhecer esta

prática noutros países e assim podermos fazer uma análise comparativa no

sentido de que essa prática avaliativa educacional seja mais eficaz.

Portanto, desenvolve-se uma pesquisa exploratória, e descritiva: Exploratória por

ter se caracterizado em um estudo preliminar em que o maior objetivo foi se familiarizar com o

fenômeno que se pretendia investigar, de maneira que o estudo principal foi planejado com

grande entendimento e precisão, e descritiva por possuir um objetivo primordial, a descrição de

características de uma determinada população e fenômeno, o que de certo modo não a impediu

que esta assumisse a forma de um estudo de caso e exploratória.

Fez-se uso do método de abordagem comparativo, o qual possibilitou o estudo das

semelhanças e diferenças entre os diversos tipos, modos e formas que os profissionais da

educação (professores) desenvolvem o ato de avaliar seus educandos.

Na perspectiva de traçar um perfil da prática da avaliação educacional desenvolvida nas

salas de aula das escolas brasileiras, e em especial na rede de ensino da Cidade de Anajatuba-

MA, desenvolveu-se esta pesquisa que está estruturada em três capítulos.

No primeiro capítulo se fará o enquadramento institucional − caracterização do meio, da

instituição e das turmas onde foi desenvolvido a PES; o segundo capítulo relatará como se deu a

prática de estágio supervisionado. No terceiro e último capítulo será feito uma abordagem

histórica de toda a origem do termo avaliação, perpassando pela antiguidade até a introdução da
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mesma no processo educacional brasileiro com todas as suas transformações e amparos legais,

junto a bibliografia já existe, apontando alguns autores que tem dado seu contributo no sentido

de nortear a prática avaliativa em sala de aula de modo que a mesma posse ser desenvolvida da

melhor forma possível e assim compreendida em sua plenitude e poder ser utilizada no seu real

sentido. Tratará também da metodologia aplicada, realçando a amostra, os instrumentos de

recolha de dados, os elementos envolvidos na pesquisa, bem como a caracterização sócio-

político-cultural das instituições (campo) onde se deu tal processo, e apresentará os resultados

obtidos na pesquisa de campo que foi desenvolvida em cinco escolas da rele municipal de

ensino, onde serão tecidas considerações sobre os mesmos com as devidas críticas e

ponderações. E, por último, serão tecidas as considerações finais, onde se fazem reflexões

suscitadas pelo estudo de modo a se indicar algumas sugestões de práticas avaliativas mais

condizentes com o real sentido da mesma.



CAPÍTULO I
ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO

A cidade de Anajatuba foi criada em 1854, sendo o lugarejo Santa Maria escolhido para

sua sede com a denominação de Vila de Santa Maria de Anajatuba. Nome este que tem origem

do topônimo da língua tupi-guarani (tribo indígena que habitavam o território), o qual tem como

tradução: anajá- palmeira típica da região, e tuba- grande quantidade de anajazal ou lugar de

abundância de anajá; bem como outras povoações, lugarejos, e igarapés existentes dentro dos

seus limites demográficos, os quais remontam ao início da colonização do Estado do Maranhão

pelos portugueses, e foram todos encontrados e pronunciados pelos nativos quando aqui

viveram no seu estado primitivo.

A história do município de Anajatuba remonta ao início da colonização do
Maranhão.  Com a catequese indígena para a formação de mão-de-obra
escrava pelos missionários da Companhia de Jesus, as populações nativas
foram se afastando e as terras sendo ocupadas pelos colonos portugueses.  A
colonização processou-se lentamente com a chegada de missionários da
Companhia de Jesus (Jesuítas), que se estabeleceram no lugar denominado
Companhia, nos limites com Itapecuru-Mirim.  Com a catequese dos Índios,
os Jesuítas contribuíram para caracterizar o tipo anajatubense e nas suas
andanças pelas tribos foram dando nomes aos atuais povoados (Anajatuba,
2015, p. 14).

A cidade de Anajatuba é pertencente à microrregião Baixada Maranhense, com uma

área de 1.011,1291km2; possui uma população de 26.8802 (Brasil, 2016) habitantes, segundo

dados do IBGE, relativos ao senso populacional. A sede do município encontra-se a 8 metros de

altitude, e localiza-se a 3º16’ de latitude Sul e 44º38’ de longitude Oeste.

Passados mais de 100 anos da sua fundação, Anajatuba, já estabelecida como
município, apresenta uma configuração de sub-centro, e conta com uma
infraestrutura de serviços urbanos variada, tais como: serviços hospitalares,
comerciais, bancários e educacionais (Anajatuba, 2015, p. 15)

Até o presente, sua base econômica é a pecuária, cujo seus rebanhos bovinos, em sua

maioria são criados de maneira extensiva, nos grandes campos que constituem quase um terço

de seu território. Mas se observa um grande avanço do setor de comercio, ocupando um lugar

significativo na economia local.

O lugarejo Porto de Gabarras, por volta dos séculos XVII e XVIII, serviu de base militar

para os brasileiros por ocasião da Guerra da Independência.

A sua cultura é bastante diversificada; faz parte da mesma uma grande diversidade de

festanças religiosas, dentre as quais merecem destaque a Festa da Padroeira (Nossa Senhora do

Rosário), que é realizada no mês de outubro, o festejo de São Benedito, que se realiza no mês de

janeiro e atrai uma grande multidão de pessoa de várias cidades vizinhas e lugarejos; além

1 Dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
2 Dados estimados para o ano de 2015, segundo o IBGE.
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dessas tem outras tradicionais como do Divino Espirito Santo que são realizadas periodicamente

em comunidades quilombolas, o festival do caranguejo, e porque não falar do carnaval e

também do festejo junino onde ocorre a apresentação de danças culturais locais e também de

outras cidades, juntamente com apresentações de bumba-boi.

1.2  CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA ONDE OCORREU A PES

1.2.1  Primeira fase

No Estado Novo, quando presidente da República brasileira, Getúlio Vargas, e prefeito

municipal, Aucindo de Sousa Braúna, no ano de 1943, teve início o processo educacional

formalizado no lugarejo Olho d’Agua. Tal processo era conduzido pela então professora leiga

de apenas 16 anos de idade, a senhorita Zélia Sousa Barbosa.

Como não havia prédio para as instalações da escola, as atividades didático-pedagógicas

eram ministradas na residência da referida professora, que devido a carência de profissionais

formados nesse momento histórico, assumiu as tarefas de professora da escola, a qual iniciou o

seu funcionamento com o nome de Escola do Povoado Olho d’Agua.

Alguns anos depois, no ano de 1950, após o casamento da professora Zélia, as aulas

passaram a ser ministradas na sua residência. A partir deste momento, a escola passou a

funcionar com o nome de Escola Padre Cunha Sanches. No ano de 1956, o então prefeito

Heráclito Vieira Everton, designou as senhoras Iolanda Silva Chaves Carvalho e Maria

Filomena Silva, para exercerem as funções de professoras da referida escola, onde atuavam

juntas com a professora Zélia.

Já na Segunda República, no ano de 1972, quando prefeito Antonio Fernandes Ribeiro,

a escola passou a funcionar na residência do senhor Lourenço Mendonça, com o nome de

Escola Senador Vitorino Freire.

Na então administração do prefeito João Cerquira Mendes (1973 a 1977), no final de

seu mandato, foi construído um prédio público de alvenaria, para que a partir de então passasse

a funcionar as instalações da escola. Com um prédio próprio, houve novamente alterações no

nome, a qual passou a ser chamada de Grupo Escolar Senador Vitorino Freire. As instalações do

prédio eram compostas de três salas de aula, dois banheiros, sendo um masculino e um feminino

com apenas um sanitário cada e uma pequena cozinha (cantina) onde preparavam o lanche dos

alunos.

No ano de 1989, na então administração do prefeito Joaquim Ananias Gonçalves Neto,

as instalações físicas da escola sofreram algumas reformas/alterações, em sua estrutura, e a

mesma passou a ter apenas duas salas de aula e um pátio, o qual não havia antes.
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Na gestão do prefeito Pedro Lopes Aragão, devido a necessidade de atender a demanda

populacional, foi construído um novo prédio com instalações mais condignas com um ambiente

escolar.

Desde sua fundação, até o ano de 1998, o processo didático-pedagógico era

desenvolvido em quase sua totalidade de modo multe-seriado, devido à falta de espaço físico e

também da carência de profissionais formados. Durante todo esse período de 55 anos, a escola

ofertou Ed. Infantil e o Ensino Fundamental menor (primeira etapa); e pode contar com a

contribuição de vários professores, dentre eles cita-se: Zélia Sousa Barbosa, Iolanda Silva

Chaves Carvalho, Maria Filomena Silva, Maria Amélia Carvalho Everton, Jamile Dutra, Jovina

Moreira, Maria Sanches, Maria Antonia Lopes Sanches, Paulina, Maria Enilde Martins Rego,

entre outas.

1.2.2  Segunda fase

Devido ao aumento da clientela nas modalidades de ensino já oferecidas pela escola, e

também da procura de pais por vagas no Ensino Fundamental de segundo ciclo, a administração

municipal da época, resolveu construir um novo prédio, que possuísse mais espaço e dessa

forma ofertar a Educação Infantil e o Ensino Fundamental integral (1º ao 9º ano), o qual foi se

dando de modo gradativo, até o nono ano.

No ano de 1999, foi inaugurado o novo prédio da escola, o qual, a pedido da atual

secretaria de educação do município, da época, Eliza Ferreira da Silva, passou a ser chamada de

Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”. O novo prédio possuía as seguintes

dependências: 6 salas de aula, uma secretaria/diretoria, uma sala de professores, uma cantina

com almoxarifado conjugado, onde erra estocada  a merenda escolar e demais materiais de  uso

permanente na limpeza e higienização da escola, 2 banheiros, sendo um masculino e outro

feminino,  ambos com quatro sanitários cada, um pátio coberto e duas áreas livres, que

funcionavam como jardins e hortas onde eram plantados condimentos que são utilizados no

preparo do lanche dos alunos e também, plantas medicinais.

A clientela foi tão grande que a referida instituição, que antes funcionava só no turno

diurno, passou a funcionar também no noturno, onde chegou a oferecer a EJA (Educação de

Jovens e Adultos), e também funcionou como anexo do Centro Educacional Nina Rodrigues,

oferecendo o Ensino Médio.

Após a construção do novo prédio, sua clientela aumentou o que ocasionou a

necessidade de mais espaço físico; devido a isso as instalações do antigo prédio voltaram a ser

utilizadas (após uma ampla reforma). O mesmo passou a funcionar como anexo, onde atende a

educação Infantil no turno matutino, a qual é composta por uma turma de creche, com crianças
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de três anos; uma turma de pré I, com crianças de quatro anos; e outra turma de pré II com

crianças de cinco anos. No turno vespertino funciona uma turma de terceiro ano com alunos na

faixa etária de oito a dez anos (um pouco de defasagem idade/ano).

Após a reforma o antigo prédio (agora anexo), possui as seguintes dependências: três

salas de aula, um pequeno passador (pátio), dois banheiros sendo um masculino e outro

feminino com um sanitário cada, e uma cantina.

Nas dependências físicas da escola matriz, atualmente encontra-se algumas

modificações. Além dos espaços citados anteriormente, a mesma ganhou um depósito exclusivo

para estocagem da merenda, outro depósito para o acondicionamento tanto de materiais

pedagógico quanto para os de uso diário e permanente, um laboratório de informática com

quatro computadores de uso dos alunos e um da direção; ambos conectados à internet. Este

espaço funciona na antiga sala de professores, que hoje passou a funcionar em um espaço

reservado no pátio. Houve também a retirada do deposito que ficava junto à cantina; ficou

apenas um único espaço destinado ao preparo do lanche dos alunos; espaço este que ficou mais

amplo e arejado. Ocorreu também a adaptação de dois sanitários, tanto no masculino quanto no

feminino, para portadores de necessidades especiais; por último, está sendo construída uma

rampa de acesso da rua até o portão de entrada e também um muro na frente do prédio, o que

proporcionará mais segurança aos alunos e mais uma área de lazer entre o muro e a escola que

poderá até ser utilizada como uma quadra para prática de educação física, haja vista que não tem

na escola.

1.3 CORPO DISCENTE DA ESCOLA

Atualmente a UIAML, atende uma clientela no total de 457 alunos, os quais estão

distribuídos conforme os quadros1 e 2 abaixo:

QUADRO 1: Alunos por modalidade, etapa e turno.

TURNO MODALIDADE ETAPA TOTAL

Matutino
Ed. Infantil Creche 15

Pré I e II 42

Ens. Fundamental 1º ciclo 54
2º ciclo 109

Vespertino Ens. Fundamental 1º ciclo 105
2º ciclo 108

Noturno Ens. Fundamental EJA 1º ciclo 24
457

FONTE: Documentos de matricula da própria escola do ano de 2015.
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QUADRO 2: Distribuição de alunos por turno, turma e sexo.

TURNO TURMA TOTAL SEXO TOTAL

Matutino

Creche 15 M 6
F 9

Pré I 21 M 11
F 10

Pré II 21 M 7
F 14

1º ano 30 M 13
F 17

2º ano 24 M 9
F 15

6º ano 34 M 25
F 9

7º ano 28 M 17
F 11

8º ano 23 M 13
F 10

9º ano 24 M 9
F 15

Vespertino

3º ano 36 M 18
F 18

4º ano 35 M 18
F 17

5º ano 35 M 20
F 15

6º ano 33 M 14
F 19

7º ano 28 M 19
F 9

8º ano 27 M 19
F 8

9º ano 20 M 10
F 10

Noturno Ens.Fund. 23 M 6
F 17

FONTE: Documentos de matricula da própria escola do ano de 2015.

Atualmente o processo didático pedagógico da referida escola não é complementado por

nenhum programa de acompanhamento para os alunos com dificuldade de aprendizagem, nem

por parte da administração municipal, quanto estadual ou federal.

No quadro discente da UIAML, encontram-se alunos com necessidades educacionais

especiais como síndrome de down entre outras, que não são acompanhados por nenhum

profissional diferenciado (psicopedagogo, psicólogo...), estes são incluídos em classes regulares

de ensino e atendidos normalmente como os demais educandos, sem nenhum diferencial no

atendimento. Os professores não são preparados para trabalharem com essa clientela.

Os alunos portadores de necessidades educacionais especiais estão distribuídos da

seguinte forma: um na turma do segundo ano, dois na classe do quarto ano e um no sexto ano.
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2 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA DA UIAML

Para o desenvolvimento das funções administrativas e pedagógicas, a UIAML. conta

com os seguintes profissionais (quadro 3): uma gestora geral, que trabalha de modo incansável

para que todos os demais funcionários desenvolvam suas atividades corretamente e tenham um

ambiente agradável e prazeroso; a mesma é graduada em pedagogia; possui uma coordenadora

pedagógica habilitada em geografia, com especialização em meio ambiente, a mesma tem uma

vasta experiência em docência educacional e está sempre buscando juntamente com os

professores contornarem os gargalos que surgem dificultando o processo pedagógico; possui

dois agentes administrativos que cuidam da parte burocrática da documentação de modo geral;

tem três vigias que zelam pela segurança do prédio, estes trabalham em regime de rodizio;

possui sete auxiliares operacionais que fazem a limpeza de todos os  prédios e a higienização

dos utensílios que são utilizados no preparo do lanches dos alunos, além do preparo deste; um

corpo docente constituído por diversos profissionais conforme mostra o quadro a seguir, e estes

estão sempre em buscado inovações para dinamizar suas aulas e dessa forma desenvolverem um

melhor trabalho.

QUADRO 3: Lotação e formação dos professores.

Quantidade Formação
Etapa/modalidade de
ensino em que atua

4 Cursando graduação em pedagogia
Ed. Infantil1 Graduada

1 Especialista
1 Graduada em letras com especialização Ensino Fundamental –

1º ciclo2 Graduado em matemática com especialização
2 Graduado em biologia com especialização
1 Mestre em geografia

Ensino Fundamental –
1º ciclo

1 Graduada em matemática
1 Graduado em ciência
1 Graduado em história
2 Graduados em letras

FONTE: Dossiês dos funcionários – arquivos administrativos da escola do ano de 2015.

Algo que me chamou atenção em relação aos professores (em especial aos que atuam

nas salas onde desenvolvi meu estágio), foi a falta de um planejamento pronto por parte destes,

o que dificultou um pouco minha atuação; percebi que seguem a sequência do livro didático no

desenvolvimento dos conteúdos, sem terem uma preocupação em selecionar os conteúdos de

forma mais significativa.
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2.1 EQUIPAMENTOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS

Além da infraestrutura e dos recursos humanos, encontra se nas dependências da

UIAML recursos tecnológicos como equipamentos de informática (computadores e

impressoras, já mencionados anteriormente), caixa amplificada, microssistema, data show,

televisor, jogos pedagógicos, mapas, globos, além de um grande acervo de livros paradidáticos

que estão expostos na diretoria para uso tanto do corpo docente como discente em atividades de

leitura em classe ou empréstimos.

2.2 ORIGEM DO CORPO DISCENTE E A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA

O alunado atendido pela UIAML é proveniente em sua maioria de classe média baixa,

constituída por famílias composta de pai e mãe que convivem no mesmo ambiente e

compartilham até determinado estágio as mesmas dificuldades sociais. Em quase sua totalidade,

sobrevivem da agricultura familiar, da pesca artesanal, de aposentadorias e também participam

do programa social do governo federal, o Bolsa Família, que mensalmente paga aos

beneficiários uma bolsa que varia entre R$ 96,00 a R$ 600,00.

Da educação Infantil ao 1º ciclo (que de acordo com a legislação educacional brasileira,

a faixa etária é de 6 aos 10 anos de idade) do Ensino Fundamental, 88%3 dos alunos pertencem

à comunidade local da escola, já no 2º ciclo (que conforme a legislação vigente da educação

brasileira devem está na faixa etária de 11 aos 14 anos de idade), essa realidade é um pouco

diferente, pois devido à falta de oferta desta etapa de ensino nas escolas circunvizinhas, todos os

educando são transferidos para a UIAML; até porque a mesma é a escola que agrega todas as

outras menores das comunidades do seu entorno, respondendo juridicamente por tais que

constituem esse reduto educacional.

A participação da família na escola deixa a desejar, pois a mesma ainda se encontra

muito omissa em relação a tal processo, até mesmo dentro do próprio seio familiar. Apenas

visitam a escola quando são chamados ou quando é para atender seus interesses pessoais

(aquisição de documentos para os demais fins, inclusive comprovar a matricula e a frequência

dos filhos junto ao Programa Bolsa Família).

3 Dados obtidos pela matrícula da escola.
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Segundo a direção da escola, já foi comprovado e até tornado público aos pais que os

alunos cujos pais estão sempre presentes na escola e também os auxilia nas tarefas de casa, tem

rendimento melhor que aqueles que não têm tal acompanhamento.

2.2.1. Caracterização das turmas

2.2.1.1. Caracterização do 6ºano (a média da faixa etária é de 12 anos) A
- matutino - Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”

A turma era constituída por 34 alunos, sendo 25 rapazes e 9 moças. Dentre estes tinha

uma aluna que é portadora de necessidades educacionais especiais, a qual não recebia nenhum

acompanhamento pedagógico diferenciado e muito menos psicológico.

Segundo informações prévias dos professores, alguns alunos possuem grandes

dificuldades de compreensão, interpretação e produção escrita, fato que foi percebido na maioria

dos alunos egressos de outras escolas.

Além dos fatores supracitados, foi possível detectar outros que dificultam o

desenvolvimento do processo educacional, como:

· Alunos desatentos;

· Falta de uma base sólida de conhecimentos;

· Comportamento não adequado para o ambiente escolar.

Também foi possível identificar aspectos positivos, tais como:

· Assiduidade e pontualidade;

· Relacionamento agradável entre professores e alunos;

· O cumprimento das tarefas de casa, apesar das dificuldades de alguns;

· Ambiente físico bom, tanto nos aspectos físico estrutural, iluminação, ventilação,

limpeza e higienização;

· Apoio por parte da direção da escola no fornecimento de material de apoio.

Foi possível perceber que o nível socioeconômico dos alunos gira em torno da classe

média baixa da pirâmide social, pois em sua maioria são descendentes de famílias de

agricultores e pescadores artesanais. Estes possuem pouco domínio da cultura letrada, mas para

alguns não é obstáculo para apoiarem e incentivarem seus filhos no processo educacional,

enquanto outros têm se a impressão que apenas cumprem uma obrigação de apenas mandar os

filhos à escola sem tanta preocupação quanto ao processo de escolarização.

O alunado em sua maioria é de cor parda, haja vista que são descendentes de

comunidades remanescentes de quilombos.
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Até onde foi possível observar, a maioria possui bom comportamento e se mostraram

bem participativos durante o meu estágio, com exceção de um grupo de quatro alunos que na

minha segunda aula se mostraram desatentos e desenvolveram conversas paralelas.

A distribuição dos alunos pela sala já havia sido definida pelos professores

cooperantes, o que por sinal gostei muito e facilitava a locomoção tanto do professor, quanto

dos alunos, e o trabalho em grupo. A mesma se dava conforme a ilustração seguinte:

Figura 1: Disposição da sala de aula. Fonte: O autor

Quanto ao ambiente físico, o mesmo possui ventilação cruzada natural e contava com

dois ventiladores de parede e um ar-condicionado, uma lousa verde e outra branca, um birô para

o professor e uma estante com vários livros que serviam de fontes de pesquisa para os alunos.

Percebi algo que me chamou muito atenção: um cartaz fixado na parede da frente da

sala, acima das lousas, onde continha um contrato didático que definia alguns itens que eram ou

não permitidos na classe, tanto para alunos quanto professores.

2.2.1.2. Caracterização do 6ºano (a média da faixa etária é de 14 anos) B
– vespertino - Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”

A turma era composta por 33 alunos, sendo 14 rapazes e 19 moças. Salvo um grupo bem

resumido, foi possível perceber o interesse dos educandos no desenvolvimento do processo

pedagógico em sala de aula e também extraescolar. Como foi relatado pela professora
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cooperante, todos são bem atentos e envolvidos no processo ensino/aprendizagem. Foi relatado

tanto pela professora cooperante como pelos demais docentes que lecionavam na turma, que são

poucos os discentes que necessitam recuperar notas, e isso confirma que os mesmos possuem

um bom aproveitamento.

O nível sócio econômico dos alunos não difere dos da turma anterior haja vista que o

alunado da escola em sua maioria é pertencente a classe média baixa.

Deu de perceber certa falta de entrosamento entre alguns membros da turma, fato este que

se dá devido à turma ser composta por alunos de diferentes escolas.

Algo que chamou minha atenção foi no momento da execução de uma tarefa em sala,

quando falei que seria uma avaliação, pois os mesmos ficaram eufóricos pelo fato de que não

tinham sido avisados que seria prova. Comentário de um aluno: “professor sempre que é prova

os outros professores avisam antes para nós estudar. Assim iremos tirar nota baixa”. Esse

momento me fez perceber o quanto ainda há um grande abismo entre a teoria e a prática de

muitos professores, no que diz respeito à avaliação educacional.

O espaço físico dispensa caracterização, haja vista que era o mesmo da turma do turno

matutino, a qual já foi caracterizada anteriormente.





CAPÍTULO II
PRÁTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PES
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A prática de ensino mediada pelo estágio supervisionado promove a unidade entre a

teoria e a prática. O contexto relacional entre prática-teoria-prática apresenta relevância na

formação do professor, visto que promove a compreensão do conceito de unidade, isto é, a

relação necessária entre teoria e prática e não apenas sua justaposição ou dissociação. Além de

que, o conhecimento da realidade escolar favorece reflexões sobre a prática do estagiário,

possibilitando o desenvolvimento de prática criativa e transformadora pela aplicação de teorias

que sustenta o trabalho do professor. Assim, a sua práxis educativa concretiza-se mediante a

aplicação de metodologias de ensino, planejamento e verificação da aprendizagem em um

processo de ação-reflexão-ação, revela a educação como prática questionadora, que tem como

base os seguintes aspectos: a intencionalidade, a natureza social, a necessária ação conjunta, e a

sua realização como trabalho humano.

Embora eu já lecionasse a dezoito anos, mas como se tratava de um estudo que requerer

a avaliação de outros até mesmos para que pudesse confirmar a minha prática, desenvolvi o

estágio em duas turmas de 6º ano, nas áreas de Português, História e Geografia, onde tive uma

experiência bem significativa tanto em relação às disciplinas, as quais não tinha contato direto,

quanto ao público que atendi.

Para Barros et al. (2011. s.p),

o estágio supervisionado proporciona a construção de atitudes críticas e
reflexivas a respeito do processo de ensino e aprendizagem, proporcionando
a construção de atitudes e concepções questionadoras e transformadoras
referentes ao ensino.

Tal momento me proporcionou desenvolver um trabalho pedagógico alicerçado no

dinamismo e na interação tanto da minha parte quanto dos alunos, professores cooperantes e,

também, da direção da escola, a qual se mostrou muito satisfeita por estarmos a desenvolver

este projeto naquela instituição de ensino.

1.1 PRÁTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA TURMA DO 6º ANO

VESPERTINO/ GEOGRAFIA

O novo, para a maioria das pessoas, causa sempre certo impacto e apreensão; eu poderia

ser uma dessas exceções, mas não. Embora a disciplina fizesse parte da minha rotina pedagógica

(não diretamente, eu lecionando), mas o alunado com o qual fui trabalhar era novo para mim, e

isso me deixou um pouco apreensivo, pois não sabia qual seria a reação dos mesmos. Diante

dessa incerteza, acredito que não me sai muito bem, pois os alunos em sua maioria não

contribuíram para que o processo transcorresse de modo onde todos pudessem se sentir bem e a

aprendizagem fluísse. Encontrei um pouco de dificuldade no desenvolvimento da minha aula.
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Fui obrigado a ser direto e chamar atenção algumas vezes de alguns alunos que estavam

incomodando/dificultando o processo pedagógico com conversas paralelas e até mesmo

realizando tarefas de outras disciplinas

O supracitado contribuiu para que houvesse um distanciamento e falta de compromisso

por parte de alguns alunos em relação à aula; tive que ser enérgico e conversei firmemente com

eles expondo-lhes as reais consequências do comportamento que estavam apresentando no

devido momento e, após tal dialogo, percebi um posicionamento diferenciado por parte dos

mesmos.

Na tentativa de contornar tais entraves, busquei como estratégia de início do

desenvolvimento da aula, fazer a apresentação de alguns slides (apêndice B) onde mostrava, de

forma bem visível, o planeta terra com todas as suas irregularidades superficiais e fiz a

utilização de material concreto (bola de borracha com saliências em sua superfície e de isopor

com superfície plana), para que os alunos fizessem a identificação/comparação com o planeta

terra.

Lancei mão de uma metodologia mais interativa e dinâmica (como pede ser percebida

nos planos; (apêndice A), por acreditar que o trabalho com imagens e com o manuseio de

material concreto, desperta mais atenção e proporciona uma maior assimilação do conteúdo a

ser estudado. Segundo Pais apud Novelo et al (2006, s. p),

(...) o material concreto tem possibilitando que os estudantes estabeleçam
relações entre as situações experienciadas na manipulação de tais materiais e
a abstração dos conceitos estudados. O uso de material concreto propicia
aulas mais dinâmicas e amplia o pensamento abstrato por um processo de
retificações sucessivas que possibilita a construção de diferentes níveis de
elaboração do conceito.

Após minhas intervenções e a utilização da metodologia mais dinâmica com a utilização

de material concreto, manipulável e de boa visiblidade, que segundo eles (os alunos)

comentaram, foi possível conseguir a atenção e participação dos mesmo no processo; apesar de

que alguns ficaram um pouco retraídos pois era uma prática nova para eles.

Já no segundo momento de estágio, pude perceber que desenvolvi um trabalho melhor

que o anterior, pois, contei com a participação de aproximadamente 97% da turma; a mesma se

mostrou mais atenciosa e participativa todas as vezes que solicitada, e até voluntariamente.

Foi possível perceber uma dificuldade na assimilação do conteúdo da aula anterior, pois

alguns não conseguiram responder a atividade que foi proposta para casa. Com base nessa

observação, fiz uma breve revisão de tudo que foi trabalhado anteriormente, o que a partir de

então os alunos puderam tirar as dúvidas e concluírem a resolução da tarefa.

A revisão foi feita oralmente, através de uma explanação do conteúdo, focando em

especial aos pontos que ainda restavam duvidas para alguns alunos.
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Segundo depoimento dos alunos esse momento foi muito importante, pois lhes

permitiram assimilar o que não foi possível no tempo anterior.

“Agora sim professor, ficou mais claro o conteúdo, pois ontem não foi
possível a compreensão do mesmo devido à falta de atenção da
turma”.

Depoimento de um aluno

Sempre busquei trabalhar de forma mais próxima dos alunos, dando total liberdade para

que estes pudessem expressar seus entendimentos e também suas limitações em relação ao que

estava sendo trabalhado, algo que vai ao encontro de Vilarinhos (2004, s.p) que afirma que

(...)a interação professor-aluno é um processo fundamental da organização da
“situação didática”, tendo em vista alcançar os objetivos do processo de ensi

no por meio da transmissão e assimilação que são fatores dominantes da
organização do ensino, razão pela qual ele precisa ser estudo em conjuntoco
m outros fatores, principalmente a forma de aula (atividade individual, ativi
dade fora da classe etc.)

Busquei sempre trabalhar com o que estava ao alcance dos alunos, dentre os quais do

manual (livro didático), por ser um recurso muito rico em informações e por ser, para a maioria

dos alunos, a única fonte de pesquisa mais próxima para aprofundarem seus estudos. Segundo

Saviani apud Stefanello (2009, s.p),

(...) o livro didático, enquanto recurso educativo, está em vias de ser
ultrapassado e fadado a desaparecer? Ao contrário, significa que sua faixa de
referência se amplia (...) para se articular e, em certos casos, abarcar outros
recursos pedagógicos. Em outros termos, acabará ao livro didático servi
como elemento estimulador a professores e alunos no sentido de aguçar-lhes
a capacidade criadora levando-os à descoberta ( ...).

Foi percebível a grande importância da utilização do material didático dos alunos para o

suporte nas aulas e também a relevância da proximidade do professor com o educando, para que

possa ser criado um elo de confiança entre ambos.  Acredito que fiz um bom trabalho e

enriqueci ainda mais minha prática docente.

Ao final dos meus quatro tempos nessa sala de aula com a disciplina geografia, senti

que havia cumprido meu papel e alcançado meus objetivos. Os próprios alunos demostraram

isso quando pediram que continuasse com eles pois as aulas eram bem mais prazerosas.

1.2 PRÁTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA TURMA DO 6º ANO

MATUTINO/HISTÓRIA

No primeiro tempo de estágio com a disciplina História me deparei com uma situação

um tanto que espantosa, a turma se mostrou muito eufórica e totalmente desatenta para com a

aula, algo que chamou minha atenção, uma vez que já havia estado na mesma com a disciplina

Língua Portuguesa, tendo os alunos adotado um comportamento mais adequado. Diante de tal
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situação todo o meu trabalho ficou comprometido, pois não desenvolvi minhas tarefas como

havia planejado. Como seria previsível era muito difícil tentar conter a euforia/inquietação dos

alunos e desenvolver uma aula prazerosa, ambos ao mesmo tempo.

Conseguir amenizar um pouco a euforia da turma quando fiz a exibição de um pequeno

vídeo, o qual fazia parte da minha estratégia de trabalho.

Foi impossível a utilização do manual dos alunos (livro didático) nesse momento para o

acompanhamento da aula, pois a maioria tinha-o deixado em suas residências; fato que foi

ocasionado por falta de comunicação da supervisora com o professor que não lhe comunicou da

alteração do horário, o que provocou tal situação. Diante de todo o ocorrido, acredito que

conseguir atingir 55% dos meus objetivos. Pois o manual era a maior e quase única fonte de

recurso para alguns alunos.

Tudo isso me levou a rever o meu planejamento das próximas aulas, pois seria preciso

buscar mecanismos mais envolventes que pudessem captar mais a atenção dos alunos. Para

Estefanelo (2009, p.61), “... no processo de ensino, planejamento e prática devem estar

articulados entre si, pois o educador, ao vivenciar novas e diferentes situações em seu cotidiano,

repensa suas ações e consequentemente revê o seu planejamento”.

Como metodologia de trabalho optei pela utilização de recursos audiovisuais, o qual é

comprovado que é um excelente meio para o desenvolvimento de um trabalho didático-

pedagógico bem envolvente e de se obter bons resultados. Segundo Santos (2010) apud Martins

& Galastri (2013, s.p),

(...) muitas vezes os frequentes discursos monótonos utilizados em sala de
aula não detêm a atenção dos alunos. É difícil, numa época onde a
disponibilidade de informações é tão grande e dinâmica, prender a atenção
dos alunos numa aula discursiva. Dessa forma, o uso de recursos
audiovisuais, como músicas e filmes, viabiliza de forma favorável a
compreensão do conteúdo das diversas disciplinas.

Busquei sempre proporcionar aos alunos a visualização de imagens que me permitiram

questionar (como mencionei anteriormente) sobre a origem dos mesmos, e assim poder avaliar o

conhecimento que os mesmos já possuíam sobre o conteúdo a ser estudado, fazendo assim com

que as aulas se tornassem mais atrativas e envolventes, onde o processo não se dava apenas em

torno de um monólogo.

Sempre procurei desenvolver as aulas utilizando um diálogo aberto entre os alunos,

primando pela utilização de aulas dinâmicas e atrativas para chamar a atenção dos educandos e

assim envolvê-los no processo de construção de seu conhecimento. Foi um momento de grande

aprendizado tanto quanto profissional como ser social.

Nos últimos tempos da minha prática, desenvolvi um trabalho bem melhor que os

tempos anteriores; obtive mais atenção e participação dos discentes. Tive a certeza que a
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metodologia utilizada ajudou muito; fiz uso mais planejado do manual dos alunos (livro

didático). Este foi utilizado para fazerem leitura silenciosa de um texto informativo, o qual já

haviam tido contato em casa; após tal prática, a leitura foi feita coletiva com a minha

participação direta onde, após cada tópico estudado, fiz a explanação verbal, instigando que os

alunos participassem direta e indiretamente expondo suas dúvidas e também contribuindo com

seus entendimentos.

É claro que sempre há alguma dificuldade, mas nada que com um planejamento e uma

avaliação precisa dos fatos não possamos contornar. Houve alguns alunos que buscavam

distorcer o objetivo do momento, o que requereu de mim uma posição um pouco enérgica no

sentido de conversar diretamente com os mesmos e os colocar cientes dos seus devidos direitos

e deveres no momento em que se encontrava.

Desenvolvi um trabalho subsidiado de textos históricos informativos, que proporciona

maior envolvimento dos educandos com os temas estudados, dando-lhes mais informações,

além de lhes possibilitarem o enriquecimento do seu vocabulário, principalmente quando temos

manual com textos ilustrados e não muito extensos.

Algo que me chamou a atenção foi quando pedi que respondessem o exercício de

avaliação informal através do qual pretendia verificar a assimilação do conteúdo por parte deles;

quando alguns alunos se surpreenderam e disseram que eu não havia avisado que teria prova,

eles iriam tirar zero, pois o professor cooperante sempre avisa. Como o tempo era limitado

apenas lhes pedir que realizassem a atividade e que minha maneira de avaliar era diferente.

Informei-os ainda que esta avaliação não era para lhes atribuir nota e sim identificar os pontos

que não haviam conseguido compreender da aula e que em outro momento lhes clarificava

melhor a respeito de tal comportamento de minha parte.

Percebe-se que a verificação da aprendizagem dos educandos ainda está fadada à

utilização de provas pontuais, as quais não provam nada. Tal processo possui apenas o objetivo

de classificar e jamais de verificar os avanços e dificuldades dos educandos. Foi um momento

que me levou a refletir sobre a prática da avaliação do processo ensino-aprendizagem que vem

sendo desenvolvido nas nossas escolas no momento atual.

É preciso que os professores tomem conhecimento do real significado da avaliação no

processo educacional e, também como se dá tal processo na instituição de ensino da qual faz

parte para que a partir de então defina em seus planejamentos, objetivos claros para tal.

Os pequenos testes são viáveis, desde que não sejam aplicados apenas em momentos

pré-definidos, e apenas como único recurso de avaliação. Já os testes de caráter avaliativo

devem ser revistos a forma como são utilizados e aplicados; pois em sua maioria são utilizados

apenas com o objetivo classificatório (o que de certa forma não foge à realidade da avaliação) e
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apenas de atribuição de notas. Para que o mesmo se torne importante dentro do processo

educacional, é preciso que se utilize-o para identificar as dificuldades dos alunos em relação ao

que ainda não aprenderam sobre o que está sendo trabalhado, e assim sanar as dificuldades

encontradas pelos alunos. Dessa forma ele é importante.

1.3 PRÁTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA TURMA DO 6º ANO

MATUTINO/PORTUGUÊS

Iniciei meu trabalho nesta turma recorrendo a uma conversa informal, através da qual

pude fazer bastante uso da classe gramatical - Numeral - a qual seria trabalhada, tentando

chamar a atenção dos alunos para tal, o que realmente consegui; ao questionar aos alunos qual

seria o conteúdo a ser estudado, a maioria conseguiu identificar imediatamente.

Optei por iniciar de forma a instigar a curiosidade dos alunos, porque é bem melhor

você despertar o interesse/curiosidade do aluno em relação ao que ele irá estudar, mostrando de

forma natural à importância de tal aprendizagem em sua vida; e como recurso para tal prática,

tem-se o texto que é algo indispensável para que se possa desenvolver um trabalho proveitoso.

Segundo as orientações apresentadas pelos PCN, todo professor,
independente da sua área de formação, deve ter o texto como instrumento de
trabalho. Este, por sua vez, deveria ocupar lugar de destaque no cotidiano
escolar, pois, através do trabalho orientado para leitura, o aluno deveria
conseguir apreender conceitos, apresentar informações novas, comparar
pontos de vista, argumentar, etc. Dessa forma, o aluno poderá caminhar
adiante na conquista de sua autonomia no processo de aprendizado. No
entanto, o que se observa é que construir habilidades e competências que
envolvam a leitura e a produção textual é papel atribuído apenas e tão
somente aos professores de língua, limitando o espaço do texto na escola.
(Santos & Silveira, 2015, s.p,)

Fui agraciado por Deus, pois no primeiro momento a turma mostrou-se muito

participativa e bem interessada na aula. Todos, sempre que solicitados ou voluntariamente se

manifestavam e davam suas contribuições ou questionavam-me tirando suas dúvidas. Não sei a

que se deve tal fato, pois segundo a professora cooperante, nem sempre agiam assim, pois os

mesmo não se demostravam participativos e muito menos interessados no desfecho do trabalho.

Na primeira aula, tive uma pequena dificuldade, se assim posso chamar; dois alunos

mostraram-se desatentos e conversavam demasiadamente, mas, logo após chama-los à atenção e

conversar com os mesmos, foi possível alterar as suas atitudes.

No transcorrer dos primeiros tempos de estágio, foi possível detectar certa dificuldade

na produção textual por parte de alguns alunos, no sentido de transcrever de forma coerente e

coesa.
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Tal dificuldade foi percebida no momento da correção dos textos, os quais pude

observar individualmente em casa, fazendo as devidas correções gráficas e gramaticais.

O acompanhamento do desenvolvimento das atividades dava-se de modo individual,

onde sempre era possível contornar as dúvidas dos alunos, orientando-os da melhor forma

possível a produzirem suas respostas.

Sempre ao iniciar um novo momento de aula, retomava meus trabalhos da aula anterior

dando ênfase ao novo conteúdo, mas sempre me reportando ao já trabalhado. Para tal desfecho

utilizava sempre um texto novo, que permitisse chamar a atenção dos educandos, não apenas

para introdução do assunto a ser trabalhado, como também explorar a compreensão dos alunos

sobre o mesmo.

O texto como unidade de ensino tem sido o eixo norteador de muitas
propostas de ensino da língua e também de programas de formação de
professores alfabetizadores. Tomar o texto como unidade de estudo é
considerá-lo, antes de tudo, o seu funcionamento em seu contexto de
produção, pondo-se em evidência seus efeitos de sentido.
O texto é, a priori, o recurso de que o homem dispõe para a participação
plena na sociedade. É através desse instrumento que ele expressa suas idéias,
comunica e produz conhecimentos. Daí, compreender que seja papel da
escola garantir o acesso aos saberes linguísticos a seus alunos, de modo que
eles se tornem capazes não só de interpretar, mas também de produzir
diferentes tipos de textos. Os alunos estarão, assim, aptos a assumir a palavra
e praticar os diversos discursos (Silva & Sales, 2011, p. 63-64).

2 REFLEXÃO SOBRE A PES

Costuma-se dizer que a aprendizagem é um processo continuo e permanente, assim como a

prática da avaliação educacional. Ratifico essa afirmação, pois tal momento vivenciado por

mim, proporcionou um aprendizado significativo para a minha formação enquanto profissional

embora já exerça tal atividade profissional, mas o novo, é sempre enriquecedor, desde que

estejamos preparados e sejamos comprometidos com o que nos propomos a fazer.

Vou ser sincero: cheguei a duvidar que não seria capaz de conduzir a sala de aula, no

desenvolvimento da disciplina de português, mas como mencionei anteriormente, desde que

saibamos o que queremos e estejamos comprometidos com tal processo, somo capazes. Para

mim, foi uma grande conquista, pois minha prática com a disciplina era nenhuma e acredito que

superei a mim mesmo.

O processo de aprendizagem se deu por uma via de mão dupla, como num complemento,

onde fui agente educador dentro da sala de aula e aprendiz dentro de todo o contexto do estágio,

desde o planejamento de aula ao controle de classe e remanejo, quando necessário, do que tinha

sido planejado. O relacionamento com os alunos, professores, direção e demais funcionários,
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me colocou em uma posição de transição, de mudanças, de reflexão sobre uma realidade (não

que o universo da sala de aula seja estranho para mim) em que estava inserindo, mas que não a

observava tão bem como pude senti-la neste momento. Pois lá não era apenas um professor, mas

também um aluno, o que me fez ver os dois lados ao mesmo tempo.

Para uma melhor compreensão de como se deu todo o processo da prática de estágio

supervisionado, estarão disponíveis no final deste trabalho os relatórios na integra por tempo de

aula desenvolvido (Apêndice C), os recursos utilizados (Apêndice B), e a planificação das aulas

(apêndice A).





CAPÍTULO III
ENQUADRAMENTO TEÓRICO E O DESFECHO DA PESQUISA
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1.1 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

Desde os primórdios da humanidade, o processo avaliativo era utilizado para a transição

dos jovens à fase adulta, os quais eram submetidos a uma prova referente aos seus costumes,

para que pudessem ser considerados aptos à fase adulta. Na China e na Índia, criaram critérios

para definirem os indivíduos que estavam aptos a exercerem determinados trabalhos,

principalmente servir ao exército. O próprio filósofo grego Sócrates, sugeria, em seus

ensinamentos a auto avaliação, quando usou sua celebre frase “conhece-te a ti mesmo”, como

princípio para chegar à verdade.

Anterior ao século XVI, a escola tinha uma postura totalmente diferente de que temos

hoje, não em sua totalidade, mas em alguns aspectos. Tínhamos uma relação de um mestre e

dois ou três aprendizes, o que era chamado de oficina. A partir do século XVI, começou a se

pensar que “um” não ensinaria apenas um, dois ou três, mas muitos; com esse pensamento do

aumento de estudantes atendidos por apenas um professor, surge o questionamento: Como saber

se eles aprenderam?  Para responder esse questionamento foi importado da vida social os

exames que eram utilizados para seleção de profissionais, de soldados para o exército, ficando

assim determinado: quem aprende permanece (procede), quem não aprende é reprovado (retido,

excluído).

Mendonça (2014, s.p) reforça o supracitado quando diz que:

.... Desde a antiguidade foram utilizados procedimentos de ensinos em que os
professores avaliavam, sobretudo, a fim de diferenciar e selecionar os alunos.
Na China imperial, por mais de três mil anos, com a função de eleger
indivíduos para assumir determinados trabalhos, eram realizadas condutas
avaliativas, em modelos seletivos. A Grécia realizava exames mais formais,
como os exames orais públicos na presença de um tribunal. Na Idade Média
aparecem os exames nas universidades, prevalecendo o método do concurso
público oral, na presença do tribunal (mestres ou autoridades do saber) ....
Os exames já perduram por mais de 400 anos. Foram sistematizados nos
séculos XVI e XVII, com as configurações pedagógicas produzidas pelos
padres jesuítas (sec. XVI) e pelo bispo protestante John Amós Comênio, (fim
do sec. XVI e primeira metade do sec. XVII). Essa situação demonstra uma
dificuldade no que diz respeito à transição do ato de examinar para o ato de
avaliar, além de ainda vivermos em um modelo social nos moldes burgueses,
que reproduz, através de exames, a exclusão da sociedade.

Tradicionalmente, nos últimos 500 anos da educação ocidental eram praticados exames

escolares que foram trazidos para dentro da escola. Os moldes de agir e de ser que ocorriam na

sociedade anterior ao século XVI, que eram e continuam sendo a seletividade do processo

educacional.

No período medieval, as universidades utilizavam a avaliação realizando exercícios

orais, os quais mais tarde foram usados pelos jesuítas. Nesse momento histórico, as instituições

de ensino superior tinham como objetivo primeiro formar professores e para isso os alunos que
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completavam os cursos de bacharel precisavam ser aprovados em exames, os quais lhes davam

o direito a ensinar.

Após o século XVIII, a avaliação passa a assumir uma forma mais estruturada;

subsidiada pelo surgimento das primeiras escolas modernas; após a criação das bibliotecas e da

maior acessibilidade ao livro às populações de um modo geral. Alicerçada pela utilização de

exames como forma de avaliar, neste momento histórico, ela associou-se à ideia de exames,

notações e controle, constituindo dessa feita a área de estudos denominada docimologia4.

No final do século XIX e parte do século XX, destacou-se outra área de conhecimento;

a psicometria, a qual se caracteriza pela padronização de testes que objetivam medir o Q.I., e o

desempenho das pessoas. No transcorrer histórico esse processo avaliativo foi sendo substituído

por formas mais abrangentes e inovadoras de avaliar, onde o indivíduo - o educando - passava a

ser visto não mais em suas partes e sim como um todo em todas as implicações.

Durante as primeiras décadas do século XX, a maioria das atividades sociais humanas

que podem ser caracterizadas como atividade avaliativa educacional formal, foram agregadas à

aplicação de testes, o que lhe incutia cunho instrumental ao ato avaliativo.

Em 1934, o termo “avaliação educacional” foi proposto por Ralph Tyler5 - considerado

o pai da avaliação educacional - com o objetivo principal de verificar se os objetivos da

educação por objetivos estavam sendo alcançados.

Já em 1965, com o objetivo de conhecer se as causas do baixo desempenho escolar

obtido pelos negros americanos eram provenientes das carências dos serviços educacionais que

recebiam, a avaliação tornou-se parte dos procedimentos metodológicos e de algumas

disciplinas de abordagens qualitativas como: Antropologia, Filosofia e Etnografia. Nesse

mesmo ano, nos Estados Unidos tornou-se pública a Lei sobre Educação Primária e Secundária;

lei esta que foi proposta pelo senador Robert Kennedy e sancionada pelo presidente Lyndon

Johnson. A partir de então, a avaliação passou a ser obrigatória nos programas destinados a

alunos carentes e marginalizados.

Algum tempo depois, a avaliação tornou-se requisito obrigatório em todos os programas

socioeducativos dos Estados Unidos da América, passando assim a abranger outras áreas de

conhecimento disciplinar como: Sociologia, Economia e Administração, tornando-se não mais

monodisciplinar6, mas assumindo uma forma mais abrangente no que se refere aos seus métodos

e objetivos.

4 É o «estudo de diferentes exames na medicina». Por sua vez, o Dicionário da Porto Editora diz que é o «estudo
sistemático dos exames» e que a palavra vem do grego 'dokimé', «prova; exame» + 'lógos', «estudo» + -ia.
5 Tyler hacia los objetivos: La tradicion tyleriana, desenvolveu o primeiro método sistemático de avaliação
educacional, La evaluacion orientada 1995, p.91.
6 Um estudo dirigido apenas a uma área de conhecimento apenas a uma ciência.
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Em 1980, com o neoliberalismo e com a crise econômica, nos Estados Unidos e na

Inglaterra, surge um novo rumo no campo da avaliação; esta passou a ser um mecanismo

essencial do estado na implementação de uma cultura gerencialista e fiscalizadora. Nesse

mesmo período, especialmente na Inglaterra, passou a ser atribuído ao professor a

responsabilidade pelo sucesso ou insucesso do aluno, onde a escola era vista como uma empresa

e os alunos como produtos desta, que culminavam para o desenvolvimento ou declínio

econômico e social do país. Sobrinho (2002) nos fala que diante da capacidade do que o

professor possuía de responder ás exigências do comércio e da indústria, as universidades

começaram a ser cobradas como se fossem empresas ou organizações corporativas.

Depresbiteris (1989, p.05), diz que: “as primeiras ideias sobre avaliação da

aprendizagem estavam ligadas à ideia de medir... Já em 2.205 a.C, o Grande “Shun”, imperador

chinês, examinava seus oficiais a cada três anos, com o fim de os promover ou demitir”.

Fazendo um retrocesso histórico, observa-se que de acordo com a pedagogia comênica,

o educando não deixava de se preparar para os exames finais do ensino da época. Para Comênio,

essa forma de pressionar o educando, era excelente para manter a atenção dos mesmos no

processo de ensino. As provas e exames eram realizados conforme o interesse do professor ou

do sistema de ensino. Na maioria das vezes não era levado em consideração o que havia sido

ensinado, e sim unicamente o que era de interesse do sistema educacional.

Para a pedagogia comênica, o mais importante do que ser uma oportunidade de

aprendizagem significativa, a avaliação era uma prova de resistência do educando aos ataques

do professor.

As notas tornavam-se a divindade adorada tanto pelos educadores como pelos

educandos e seus familiares. Para os primeiros, quanto mais baixas, mais importantes, pois

demonstrava a lisura do seu trabalho, o seu poder sobre os educandos, e estes por outro lado

estavam sempre à procura do “Santo Graal”, ou seja, da nota. O mesmo necessitava dela,

independentemente de expressar ou não uma aprendizagem significativa.

Atualmente não se faz mais uso do castigo físico explícito, porém utilizamos o castigo

mais sutil; o que se encontra implícito em nossos atos – o psicológico. Pois o processo

avaliativo que se faz uso na maioria das vezes, é semelhante ao utilizado pela pedagogia

comênica.

Para Luckesi (2011, p. 77),

A avaliação da aprendizagem escolar no Brasil, hoje [...] está a serviço de
uma pedagogia dominante que, por sua vez, serve a um modelo social
dominante, o qual genericamente, pode ser identificado como modelo social
liberal conservador, nascido da estratificação dos empreendimentos
transformadores que culminaram na Revolução Francesa.
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Nas últimas décadas a avaliação vem adquirindo dimensões de enorme importância

tanto nos organismos governamentais de estruturação da gestão pública e em particular da

organização e estruturação da educação. A mesma vem sendo objeto de constantes pesquisas e

estudos, com vários enfoques de tratamentos.

Pais, sistema de ensino, profissionais da educação, educadores e educandos, têm suas

atenções centradas na promoção ou não do educando de um ano escolar para outro. O sistema

de ensino está interessado nos índices de promoção/retenção do total dos educandos; os pais

estão desejosos de que seus filhos galguem mais anos escolares; os educadores fazem uso

permanente dos métodos avaliativos como elementos motivadores dos estudantes, por meio da

ameaça; os educandos estão sempre na expectativa de virem a ser promovidos ou retidos e, para

isso servem-se dos mais variados meios.

Desde o final do século XIX, a avaliação já era praticada com bases em recursos

técnicos e científicos, organizados de forma a obter resultados com alto grau de complexidade,

assumindo um estatuo científico onde busca a objetividade e a quantificação.

Por volta do século XX, em decurso do positivismo, as bases científicas se

desprenderam do antropocentrismo, fazendo com que a avaliação educacional se afaste do seu

caráter diagnóstico, assumindo um estatuo científico forte, buscando a objetividade e a

quantificação. Surge aí os primeiros testes objetivos e depois os comparativos.

Durante as primeiras décadas do século XX, a maior parte da atividade que se pode

caracterizar como avaliação educacional formal estava associada à aplicação de testes, o que

imprimia um caráter instrumental ao processo avaliativo.

Em 1949, Tyler publica um estudo no qual defende a utilização de novos procedimentos

avaliativos como: inventários, escalas de atitudes, testes, questionários, fichas de registros de

comportamentos e conservação dos objetos curriculares.

Segundo Depresbiteris (1989, p.9),

[...] em 1963, Bloom, fazia a distinção entre processos de ensino-
aprendizagem, cuja intenção era verificar se o estudante desenvolveu-se de
maneira esperada.  O autor era contra o uso de notas em testes realizados
durante o processo de ensino-aprendizagem, pois estes instrumentos
deveriam ser meios para determinar o domínio ou a ausência de habilidades,
oferecendo tanto ao aluno como ao professor informações para a melhoria
dos desempenhos não dominados ou incentivos no caso dos objetivos já
alcançados.

Nos anos 70, com a contribuição dos estudiosos: Bordieu e Passeron, Althusser,

Boudelet, Snyders e Bowwle, Levin e Carnoy, entre outros, a escola deixou de ser vista apenas

como fator de desenvolvimento e crescimento individual no âmbito social, mas como recurso de

conservação da organização da sociedade, em favor da classe dominante. Nessa perspectiva, a
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avaliação passou a ser vista como mecanismo central para efetivação desse processo de

conservação e a ordem estabelecida é de exclusão dos não qualificados para ela.

Até o presente momento a lógica da avaliação dentro das instituições educativas ainda

não conseguiu tornar clara a relação existente entre o ensino e a aprendizagem que é

proporcionada aos educandos. Tanto estes, quanto educadores, ainda não conseguiram se

encontrar, pois ainda se perguntam o porquê e o para que da avaliação.

Na análise de Luckesi (1994, p. 85), citado por Freitas, (2002, p.49) pode-se perceber

que o conceito de avaliação toma uma dimensão democrática no processo pedagógico:

[...] Seria um contra-senso que um modelo social e um modelo pedagógico
autoritário e conservadores tivessem no âmago uma prática de avaliação
democrática [...] o educador que estiver afeito a dar um novo
encaminhamento para a prática da avaliação escolar deverá estar preocupado
em redefinir ou em definir propriamente os rumos de sua ação pedagógica
[...] o primeiro passo que nos parece fundamental para redirecionar os
caminhos da prática da avaliação é assumir um posicionamento pedagógico
claro e explícito [...] de tal modo que possa orientar diuturnamente a prática
pedagógica, no planejamento, na execução e na avaliação.

Segundo MIlder, apud Freitas, (2002, p.128),

a prática da avaliação “não” é a causa dos resultados que verifica, nem
mesmo da interpretação e eles dada ( fracasso ou sucesso), ou seja, esses
resultados, seu entendimento e, na verdade, a própria verificação dos
desempenhos de aprendizagem, são em último termo, conseqüência dos
princípios, dos propósitos e conteúdos, estratégias, métodos e técnicas que
permeiam  processo de ensino aprendizagem no dia-a-dia da educação.

Os pontos abordados nestas poucas considerações históricas sobre a avaliação que

penetram consciente ou inconscientemente ao contexto educacional são decisivos para o

desfecho de um bom trabalho pedagógico.

1.2 ALGUMAS ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DA AVALIAÇÃO

EDUCACIONAL NO BRASIL

Acompanhando a linha do tempo no Brasil, a avaliação educacional passa por duas

etapas: a herança da psicometria7 e da tecnoburocracia dos Estados Unidos e a ênfase na

docimologia.

Há toda uma herança de um processo de testagem relacionado a exames, principalmente

dos E.U., quando atravessa a nossa cultura que ainda persiste muito em nossa prática avaliativa.

Fazendo um recorte histórico do panorama cultural/educacional brasileiro, partindo da

década de 30, pode se compreender um pouco mais o processo histórico da postura da avaliação

educacional desenvolvido no Brasil.

7 Conjunto dos métodos de medida da intensidade, da duração e da frequência dos fenómenos psíquicos.
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1.2.1 Na década de 30

Revolução de 30/Estado Novo − período em que Getúlio Vargas assume o governo.

Surge a Pedagogia Tradicional, com ênfase na mensuração como medida de resultados; as

provas eram elaboradas para verificar o que os alunos aprendiam, de modo a verificar se os

conteúdos pré-estabelecidos estavam sendo ministrados.

Tem-se o controle dos resultados dos alunos, sob a influência da educação jesuítica.

1.2.2 Década de 40

Impacto dos estudos de Ralph W. Tyler e Smith – o estudo dos oito anos. A avaliação

passa a integrar a proposta dos currículos escolares nos EUA, e no Brasil ainda predomina a

pedagogia tradicional e a pedagogia dos exames.

1.2.3 Década de 50, 60 e 70

Tem-se tentativas de rupturas de 1950 a 1963; começa uma nova aprendizagem

democrática. O início da organização da sociedade na luta pelos seus direitos; discursões sobre

escolas públicas e privadas, direito a educação de qualidade, onde passa a ser vislumbrado um

ensino de democracia, até que em 1964, acontecesse o Golpe Militar, que leva o pais ao

retrocesso,  encampando novamente a herança americana calcada  no tecnicismo chamado por

Lukese de tecnoburocracia (a escola reproduz o comportamento vivenciado nas fábricas;

controle total do processo; onde o aluno tinha que ser educado de acordo com o modelo social

vigente). Diante dessa realidade a avaliação era pautada em objetivos articulados ao currículo.

Surge a LDB 5.692/71(veio substituir as anteriores 4.024/61 e 5.540/68), que define

modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa, tornando assim o processo

educacional seccionado.

A ênfase dessa lei era objetivista calcada na avaliação por objetivos, apesar de que a

mesma explicitava a predominância da formativa; na hora do resultado final, predominava a

lógica dos cálculos (classificação) dos resultados objetivos.

1.2.4 Década de 80 e 90

Tem características semelhantes à década de 50 -Tem início um processo de

aprendizagem democrática. Surgem os modelos de avaliação com base na antropologia e na

pesquisa qualitativa; avaliação de inovações; paradigmas da avaliação emancipatória (Saul,

1988). Surge a preocupação com o social, ou seja, o aluno não é mais visto como ser abstrato.

Tem se o surgimento de uma perspectiva histórico-critica da avaliação.
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1.2.5 De 1990 a 2003

Nesse período tivemos:

· Aceleração das transformações sociais; principalmente ao processo de trabalho

- globalização -. A exigência do conhecimento;

· Avaliação como estratégia de gestão para o mercado – intervenção do estado

na questão curricular;

· Ênfase nas pesquisas qualitativas: olhar na escola e da escola;

· Estudos sociológicos da avaliação;

· Avaliação com base em estudos culturais e na psicologia construtiva;

· LDB 9.394/96, com alguns resquícios da avaliação objetivista da LDB

5.692/71, art. 9º, 12, 13 e 24;

· Proposta pedagógica das escolas: participação dos professores;

· Trabalho docente subsidiado pelas propostas pedagógicas das escolas;

· Maior atenção pela aprendizagem dos alunos;

· Estabelecimento de estratégias de recuperação; entre outros fatos ocorridos.

Há um grande avanço do ponto de vista educacional, quando garante que as propostas

pedagógicas das escolas estejam articuladas com o trabalho docente, o qual leva um zelo ao

aprendizado do aluno, definindo um modelo mais claro de avaliação, embora o mesmo ainda

não seja compreendido por alguns professore, e os que compreendem ainda não desenvolvam.

A LDB 9.394/96 propôs alguns critérios para a avaliação do rendimento escolar:

· Avaliação continuada e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, nada radicalmente divergindo

da Lei 5.692/71;

· Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;

· Possibilidades de avanço nos cursos e nas séries (hoje anos) mediante

verificação do aprendizado;

· Aproveitamento de estudos concluídos com êxitos;

· Obrigatoriedade de estudos de recuperação.

A avaliação educacional dever ter a função de garantir o sucesso do educando; ser

parceira no sentido de encontrar o melhor resultado de um processo.

A avaliação é nossa parceira no sentido da busca do sucesso, não pelo fato de produzir

efeitos positivos, mas por ser diagnóstica quando sinaliza que os resultados obtidos ainda não

são satisfatórios ou são plenamente satisfatórios. Ela nos sinaliza que ainda não atingimos a

qualidade que esperávamos atingir.
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Morais (2003, s.p) nos fala que:

De acordo com os técnicos, para melhorar o processo de avaliação, é preciso
considerar que “quando o resultado não é alcançado, devemos redirecionar a
nossa prática pedagógica”.
Mediante o resultado ele fará uma reflexão no que errou e como poderá
aprimorar.
Verificando as falhas e os acertos cometidos. Refletindo, consciente de seu
papel, desde que comprometido com o processo educativo. Como uma forma
de saber se o seu trabalho foi ou não feito de maneira a contribuir com o
sucesso do aluno.

Avaliar em si, não resolve nada, ela apenas pesquisa a qualidade dos resultados. Para

que se possam ter resultados positivos do processo educacional, é preciso que haja uma gestão

de tal processo, pois o mesmo não pode ser feito de forma aleatória e descontextualizado do

contexto escolar.

A gestão é o processo que administra alguma coisa para chegar a um determinado

resultado.

A avaliação produz um indicativo, e a solução decorre da gestão e do investimento na

produção do resultado que se deseja alcança.

Existe uma experiência na educação brasileira, e fora do Brasil, que é o fracasso escolar,

que a nossa tradição escolar desde o século XVI, até os dias atuais, que quem fracassa é o

estudante; que não tem desejo de estudar, que não aprende, que não ler, que se dispersa por

outras experiências do dia a dia, enfim, uma série de fatores, ou até se amplia um pouco mais e

alguns recursos sociológicos: sujeito que vem das camadas populares, despreparados do ponto

de vista econômico, financeiro e cultural tem dificuldade de aprender, o que leva-lhes ao

fracasso escolar.

Pouco tem se pensado se tal fracasso é decorrente só por parte do estudante ou também

da instituição. Só a partir dos finais de 1980, passou-se a ter um olhar voltado também para a

instituição como um dos sujeitos que fracassam no processo educacional, quando se passou a

falar da avaliação institucional, o qual foi criado o Exame Nacional de Cursos (ENAC), que na

gestão do ministro da Educação Cristovam Buarque, foi substituído pelo Sistema Nacional de

Avaliação do ensino superior, dentro do qual tem uma prova chamada ENAD. Essas avaliações

de longa escala têm como função tanto a eficácia da aprendizagem dos alunos quanto o trabalho

pedagógico desenvolvido pelas instituições.

Na sala de aula é preciso que o professor faça pelo menos uma curva de aproveitamento

da aprendizagem dos seus alunos, para que possam tomar conhecimento dos efeitos que seu

trabalho pedagógico está produzindo sobre o grupo. Por ex: Quem fracassa? - “Pode ser quem

ensina, ou o sistema”.
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Surge a partir de então a recuperação. Intervenção da gestão para a busca de soluções

satisfatórias para a revisão de tal situação.

O ato de avaliar é um ato de investigar, de produzir conhecimento, que se assemelha a

pesquisa cientifica. A diferença está no resultado que se espera, uma vez que a pesquisa

cientifica pretende desvendar como funciona a realidade e a avaliação busca desvendar qual é a

qualidade da realidade.

O conhecimento cientifico nos remete, a saber, qual a causa ou efeito, ou as múltiplas

causas que produzem um determinado efeito; de posse dessas informações, se se puder

manipular as causas ou trabalhar e operar com elas, pode se modificar os efeitos.

Aquino (2009, p.19) corrobora com o que antecede citando Luckesi e Hoffmann quando

diz que

... a avaliação da aprendizagem escolar é compreendida como um ato
amoroso, "O ato amoroso é aquele que acolhe a situação, na sua verdade
(como ela é)" Luckesi (2005), é um estado psicológico oposto ao estado de
exclusão. Como afirma Hoffmann (1993), "a avaliação é uma reflexão
permanente sobre a realidade, e acompanhamento, passo a passo, do
educando, na sua trajetória de construção de conhecimento". Dessa forma, o
avaliador, por ser avaliador, não se assusta com a realidade, mas a observa
atentamente; não a julga (aprova/reprova), mas se abre para observá-la,
buscando conhecer essa realidade como verdadeiramente é, e, a partir dela,
criar estratégias de superação dos limites e ampliação das possibilidades, com
vistas à garantia da aprendizagem.

A avaliação produz um conhecimento da qualidade do resultado de alguma coisa, e na

medida em que se produz esse conhecimento da qualidade (a tecnologia seria a intervenção), se

o resultado que se obtém da ação desenvolvida ainda não é satisfatório, questiona-se: o que deve

ser feito para torna-lo satisfatório?

Daí surge à necessidade de aplicação da avaliação com rigor da pesquisa científica, caso

não seja aplicada com tal rigor, torna-se simplesmente expressão de subjetividade, de juízos

subjetivos, emocionais e etc.

Na coleta de dados sobre a aprendizagem do estudante é preciso que o instrumento

tenha:

· Sistemacidade – cubra tudo que foi ensinado ao estudante, o que é essencial.

Não pode ser cobrado pontos aleatórios com perguntas mapeadas e lógicas, de

modo que se tenha conhecimento do que realmente se quer e em que ponto é

preciso haver a intervenção do professor;

· Linguagem compreensível para o estudante – que este possa compreender o

que realmente se quer que ele responda e que saiba contextualizar o que foi

estudado;
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· Compatibilidade com o que foi ensinado – informações, habilidades e

competências- que tenha o mesmo nível de dificuldade e complexidade e a

mesma metodologia com que foi ensinado, e não se ensinar uma coisa e cobrar

outra, caso contrário não tem como definir o nível de aprendizagem do

estudante;

· Ter precisão – o estudante tem que entender como “eu” entendo a pergunta, ou

visse vessa.

Após a análise dos dados obtidos, vem à compreensão; os resultados são satisfatórios

aos padrões de qualidade definidos? Caso não sejam, parte-se para intervenção.

Do ponto de vista pedagógico, a avaliação como subsidiária do sucesso, garante

pedagogicamente que se possa chegar ao resultado desejado. A mesma é inclusiva,

diferentemente dos exames escolares que reprovam, excluem, retém; ela permite que se reveja o

processo metodológico desenvolvido para proporcionar ao estudante um avanço em seus

estudos.

Politicamente a avaliação sugere e propicia a educadores que assim desejarem estar

investindo na equalização social, não que a educação proporcione isso, mas junto com outras

instancias sociais, ela equaliza, e democratiza a sociedade. Mas, para tal, é preciso que todos

aprendam tudo o que for necessário de ser aprendido. Caso se planeje tudo o que é preciso ser

ensinado, mas o mesmo não for apreendido, tal ato de planejar não serviu para nada, mas se o

processo ocorrer o inverso, ocorre aí a democratização não só do conhecimento e da cultura,

mas oferece-se ao educando o recurso de democratização da vida social.

A prática da avaliação da aprendizagem, não só é eficiente do ponto de vista da

execução do processo pedagógico, como política revolucionária fundamental, que é subsidiar a

busca do melhor resultado para todos.

2 AVANÇOS OU ESTAGNAÇÃO DO PROCESSO EDUCACIONAL?

Pensar em educação significa entre outras coisas, pensar em avaliação, pois esta

complementa e norteia todo o processo educativo, o qual precisa ter objetivos bem definidos e

claros para que possam ser compreendidos por todos os sujeitos envolvidos nesse processo.

Atualmente, o termo avaliação vem sendo questionado por pesquisadores, teóricos e

profissionais da área da educação, o que está produzindo críticas que ferem o processo

avaliativo desenvolvido no Brasil, devido a sua natureza classificatória e excludente.

O processo de avaliação continua praticamente a mesma coisa, não mudou
muito em relação aos processos realizados no passado. Cada vez mais
professores buscam em sala de aula fazer com que os alunos decorem
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fórmulas, equações, regrinhas, etc., e entendem que, ainda hoje, avaliar o
aluno significa aplicar provas, registrar notas, etc., contudo, o método de
avaliação mais utilizado é o sistema de provas, sistema pelo qual os alunos,
em sua maioria são massacrados e ameaçados de reprovação. Tal método tem
como principal objetivo verificar erros e acertos do aluno, não se
preocupando com o que ele realmente aprendeu durante o seu processo de
ensino-aprendizagem (Silva, 2014, s.p).

Fazendo-se uma breve reflexão subsidiada pela ampla literatura existente, onde será

possível compreender a verdadeira função da avalição educacional, que é possibilitar uma

qualificação da aprendizagem do educando, e que a mesma  deve ser  posta a serviço das

aprendizagens o máximo possível, no intuito de assegurar que a prática avaliativa, não só

pontue e classifique, mas também forneça indicadores que possibilitem ao professor reorganizar

as ações educativas, para assegurar a aprendizagem pelos alunos, pode se ver o quanto ainda

estamos parados no tempo.

Como já citado anteriormente, avaliar o processo de evolução da aprendizagem era algo

fácil, pois tal processo se baseava apenas em classificar cidadãos, algo relevante, pois ainda não

se dispunha de uma ampla bibliografia referente ao tema que nos permitisse um maior

conhecimento. Tal processo tornou-se um tanto complexo, por se perceber uma multiplicação de

formuladores de concepções a respeito de tal tema, mas mesmo assim somos subsidiados de

recursos para que possamos desenvolver de maneira correta tal ato no processo educativo.

Nos últimos trinta anos venho realizando encontros, cada vez mais
frequentes, sobre avaliação com grupos de professores, da Educação Infantil
à Universidade. É esse contato [...] que me permite perceber com clareza que
a prática avaliativa do professor reproduz e (assim) revela fortemente suas
vivencias como estudantes e como educador. Suas perguntas e respostas, seus
exemplos de situações, seus “casos” expressam princípios e metodologias de
avaliação estática e frenadora, de caráter classificatório e fundamentalmente
sentencivo (Hoffmann, 2013; p. 17).

Sabe-se que a humanidade e suas ações, assim como fenômenos sociais e culturais são

sujeitos inerentes a algum tipo de avaliação, todavia de finalidades, pois esse processo

possibilita a identificação de erros, acertos e mal-entendido. Partindo dessa realidade, é preciso

que se desenvolva no ato pedagógico, uma avaliação, que “implique a retomada do curso de

ações, se ele não tiver sido satisfatório, ou a sua reorientação, caso esteja se desviando”

(Luckesi, 2011; p.59).

Lamentavelmente, o ato avaliativo nos dias atuais é desenvolvido de modo que se

percebe com grande clareza os traços de julgamento e classificação, como era feito no passado.

A avaliação tem estado mais ao serviço da meritocracia e da classificação que levam à

discriminação e, no limite, à exclusão e punição de seus respectivos agentes.

A forma como a avaliação vem sendo realizada denota que ainda há uma falta de

entendimento, tanto no que diz respeito à sua função, como à sua operacionalização, uma vez
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que o processo é usado, acentuadamente, para fins classificatórios e realizado mediante

instrumentos que privilegiam a memorização, não considerando o todo do aluno.

É percebível que o processo educacional pedagógico-avaliativo vivencia uma dicotomia

no que se refere ao objetivo fundamental da prática educativa. De um lado (a maioria),

preocupa-se apenas em inserir indivíduos na sociedade de forma que sejam meros reprodutores

do sistema social vigente; enquanto a minoria busca rever sua atuação para possibilitar a

inserção no meio social de um indivíduo apto a transformar a realidade capitalista e burocrática

na qual ele será inserido. Pois, para Luckesi (2011; p.37) “o objetivo fundamental da prática

educativa é oferecer ao educando condições de aprendizagem e, consequentemente de

desenvolvimento, tendo vista sua formação como sujeito e como cidadão”. Quando este autor

usa o termo cidadão, o mesmo não quer dizer que seja um mero reprodutor do sistema social

que está aí, mas sim conhecedor dos seus direitos e cumpridor dos seus deveres. Para que se

possa desenvolver um processo educativo voltado para tal objetivo, é inadmissível que não se

tenha uma política de avaliação com objetivos claros e definidos, e também se disponha de

profissionais capacitados e qualificados conhecedores de tais objetivos.

Num determinado momento – que ainda se faz presente em alguns espaços – a avaliação

da aprendizagem consubstanciou-se como exercício autoritário e verticalizado, centrado nas

mãos do professor, voltado para a verificação da aprendizagem dos conteúdos, atitudes, hábitos

e comportamentos, de maneira a favorecer o disciplinar das condutas cognitivas e sociais; o

tempo e novas formas de perceber o mundo e as relações que nele são estabelecidas vêm

demandando alterações quanto à forma de concebê-la e exercê-la.

A avaliação deve ser encarada como reorientação para uma aprendizagem
melhor e para a melhoria do sistema de ensino”. [...] Daí a importância de
pensar e planejar muito antes de propor um debate ou um trabalho em grupo.
É por isso que, no limite, você pode adotar, por sua conta, modelos próprios
de avaliar os estudantes, como explica Mere. “Felizmente, existem
educadores que conseguem colocar em prática suas propostas, às vezes até
transgredindo uma sistemática tradicional” (Nova Escola, 2009, s.p).

É observável que os órgãos educacionais brasileiros determinam critérios avaliativos

apenas para que o educando passe de ano, os quais não impedem que os mesmos sejam

excluídos do processo educativo diante de um exame vestibular.

Realidade que se dá pelo fato de que a rede de ensino anajatubense e de modo geral, o

Brasil ainda não definiu em seu processo educacional o que é realmente que ele quer: se é

avaliar a aprendizagem ou medi-la.

É preciso que haja um planejamento voltado para a definição de um modelo de

avaliação educacional, que possua objetivos e critérios definidos, que permitam uma igualdade

entre a teoria e a prática. As escolas (principalmente da rede pública de ensino) devem traçar
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seus Projetos Políticos Pedagógicos e definirem um modelo de avaliação própria; com objetivos

claros para que possam ser desenvolvidos.

3 CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E SEUS EIXOS

NORTEADORES

O campo conceitual do termo avaliar é amplo, dependendo do contexto social no qual

ele é empregado. Conforme os dicionários Aurélio e Houais, avaliar é “determinar valor”,

“pensar ou determinar a qualidade, a intensidade”, “verificação que objetiva determinar a

competência, o progresso etc, de um profissional ou de um aluno”, “julgamento...”

Quando nos reportamos ao campo educacional podemos conceituar avaliar como o

processo que nos permite compreender o desenvolvimento do ato educacional, identificando os

avanços e dificuldades dos educandos, para que possam ser feitas intervenções por parte do

educando para a superação de tais dificuldades.

Melo (2009. p.32) fala que a avaliação educacional “é o processo de indagação e

reflexão, o ponto de partida para a ação e não o ponto final de comprovações sobre dados

passados”.

O que se percebe ao longo da história educacional, é que a avaliação vem

desempenhando as mais variadas funções, menos a que deveria, o que a distância dos reais

propósitos da mesma no cenário educacional; e os usos que são feitos dela contribuem

grandemente para o processo de exclusão e à seleção, do que ao fortalecimento do processo

educativo e à formação integral dos educandos.

Ao longo de muitos anos, a avaliação aconteceu como instrumento de
classificação do aluno, naturalmente em contrapartida de exclusão de
outras.na maioria das escolas a avaliação era mantida como causa de
conservação de vários vícios tradicionais, que emperram uma relação mais
humana, participativa e construtiva no processo de ensino-aprendizagem:
fugindo assim do significado construtivo, desde que é classificatória, com
uma pedagogia autoritária e conservadora (Sousa L. J., 2004, p. s.p)

Santos (2006, s.p) nos fala que

[...] a avaliação não é um episódio ou um fato isolado, mas um processo; não
é um fim em si mesmo, mas um meio que tem como referência a missão, os
fins, os objetivos e as metas de uma instituição empresarial ou educacional e
se constitui em uma excelente ferramenta para o planejamento,
replanejamento e a gestão, pois reforça o paradigma qualitativo e atende à
legislação em vigor.
[...]
No caso especifico da educação, a avaliação pode ser considerada a
apreciação da qualidade e da eficiência do sistema de ensino como um todo
ou de parte dele e também o processo pelo qual se compara o comportamento
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que os alunos manifestam em dado momento diante dos objetivos propostos
nos planos de ensino [...] ou nos de aula [...]

É percebível que a avaliação deve ser utilizada com o objetivo de auxiliar o professor no

desenvolvimento de seu trabalho pedagógico em sala de aula, e não com a finalidade de medir,

classificar ou punir o aluno.  Mas para que esta seja realmente empregada com o seu real fim, é

preciso que a escola defina em seu Projeto Político Pedagógico, quais os objetivos que ela

almeja atingir com seus alunos, qual o tipo de avaliação deve ser utilizado pelos professores e

em que momento esta deve ocorrer. É preciso também que os professores possuam um

planejamento claro com objetivos bem definidos e quais os instrumentos serão utilizados no

processo avaliativo, para que assim possamos desenvolver uma avaliação condigna com o que

determina a legislação educacional vigente.

3.1 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E A AVALIAÇÃO

A legislação atual da educação brasileira, a partir de 1996 passou a ter autonomia

pedagógica e administrativa, que lhes foi outorgado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDBEN 9.394/96), conforme seu artigo 15 que diz o seguinte:

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas
gerais de direito financeiro público (Brasil,1996, p.15).

Essa autonomia remete a concepção de construção de um espaço de liberdade e de

responsabilidade para elaborar seu próprio plano de trabalho, onde possam ser definindo sua

missão e valores; bem como definir seu planejamento e suas atividades de modo a responder às

demandas da sociedade, ou seja, atendendo ao que a sociedade espera dela. A autonomia

permite à escola a construção de sua identidade e à equipe escolar uma atuação que a torna

sujeito histórico de sua própria prática.

É preciso que compreendamos que essa autonomia que é dada aos sistemas escolares e

em especial à escola, não se trata apenas de assegurar o cumprimento da legislação vigente,

mas, sobretudo, de garantir um momento privilegiado de construção, organização, decisão e

autonomia da escola. Por isso, é importante evitar que essa exigência se reduza a mais uma

atividade burocrática e formal a ser cumprida. Tal autonomia permite à escola a construção do

seu projeto político-pedagógico voltado para a construção de uma gestão democrática e

participativa e não se constitui em um agrupamento de projetos individuais, ou em um plano

apenas construído dentro de normas técnicas para ser apresentado às autoridades superiores

como vem acontecendo em boa parte das instituições escolares.
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Libâneo (2004; p.56), nos diz que

o projeto político pedagógico é o documento que detalha objetivos, diretrizes
e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a
síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e
expectativas da comunidade escolar.

Na verdade, o projeto político-pedagógico é a expressão da cultura da escola com sua

(re)criação e desenvolvimento, pois expressa a cultura da escola, impregnada de crenças,

valores, significados, modos de pensar e agir das pessoas que participaram da sua elaboração.

Mediante o exposto pode se afirmar que tal documento tem como objetivo primordial

orientar a prática educacional da instituição a que se refere, possibilitando assim aos professores

obterem uma orientação a ser seguida em todo o desenvolvimento do trabalho pedagógico,

principalmente no que tange ao processo de avaliação.

Freitas (2008, p.11) nos fala que

[...] a avaliação é apresentada como uma das atividades do processo
pedagógico necessariamente inserida no projeto pedagógico da escola, não
podendo, portanto, ser considerada isoladamente. Deve ocorrer em
consonância com os princípios de aprendizagem adotados e com a função
que a educação escolar tenha na sociedade. A avaliação é apresentada como
responsabilidade coletiva e particular [...]

Na construção do projeto político pedagógico, é preciso que seja feito uma reflexão

sobre a realidade da instituição/escola, para só depois ser planejadas as ações para a construção

da realidade desejada. É imprescindível que, nessas ações, estejam contempladas as

metodologias mais adequadas para atender às necessidades sociais e individuais dos educandos.

Como finalidade do projeto político pedagógico, pode-se citar algumas, das quais estão

mais pertinentes a este trabalho:

· Estabelecer diretrizes básicas de organização e funcionamento da escola, integradas

às normas comuns do sistema nacional e do sistema ou rede ao qual ela pertence;

· Reconhecer e expressar a identidade da escola de acordo com sua realidade,

características próprias e necessidades locais;

· Definir coletivamente objetivos e metas comuns à escola como um todo;

· Estabelecer princípios orientadores do trabalho do coletivo da escola;

· Criar parâmetros de acompanhamento e de avaliação do trabalho escolar.

A LDBEN, no seu art. 24, inciso V, alínea “a” nos fala que:

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados
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ao longo do período sobre os de eventuais provas finais (BRASIL 1996;
p.18).

Percebe-se então que há a existência de dois fatores no processo avaliativo educacional

que devem ser tomados como requisitos para o desenvolvimento da prática da avaliação, que

são os elementos de ordem subjetiva e objetiva, onde devem ser ponderados, tendo

prevalecência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Mas para que se possa

desenvolver tal pratica é preciso que se tenha mecanismo definidos e correntes para tal, e isso só

será possível definir através do projeto político pedagógico, haja vista que embora a rede

nacional de ensino tenha o mesmo objetivo educacional, mas as realidades locais são diferentes,

portanto é preciso que se criem ferramentas diferenciadas para o processo de avaliação.

Diante dessa realidade se faz os seguintes questionamentos: Que sentido deve ter, então,

a avaliação escolar, numa unidade de ensino? Como ultrapassar as práticas existentes hoje nas

escolas e construir novas formas de avaliação que venham a atender o que prescreve a nova

legislação e ao atual estágio de conhecimento crítico sobre essa temática?

· Haja vista que a função fundamental é a de obter informações sobre os avanços e as

dificuldades de cada educando, de modo a possibilitar ao professor planejar e

replanejar o processo de ensino-aprendizagem; a mesma deve ser instrumento de

estímulo e promoção da aprendizagem, cabendo ao professor interpretar

qualitativamente o conhecimento construído pelo aluno, considerando que esse

conhecimento abrange as áreas cognitiva, afetiva e social.

· É isso que deve ser discutido pela escola durante a elaboração de sua proposta

pedagógica. Para tanto, é preciso estudar a legislação, no que se refere à temática,

analisar experiências de avaliação que estão sendo encaminhadas por outras escolas

e definir, com clareza, os objetivos, os critérios e os instrumentos de avaliação, seja

essa a avaliação dos resultados escolares, seja a auto avaliação da escola. Tanto a

concepção de avaliação, os princípios que a orientam e as formas e critérios de

avaliação deverão constar no regimento escolar.

·

3.2   PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

Barbosa et al (2010, s.p) fala que

[...] é no planejamento educacional que são predefinidas as ações e
metodologias necessárias para alcançar os objetivos estabelecidos, visando a
transformação da realidade escolar; compreendendo a avaliação como
processo continuo e permanente no processo de ensino e aprendizagem, para
rever, replanejar, redirecionar os trabalhos na instituição escolar através de
um processo [...] transformador do contexto social, econômico, político e
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cultural, objetivando a construção de uma educação realmente democrática e
igualitária, onde todos possam conviver com dignidade e justiça.

O ato de planejar nos permite projetar a longo ou curto prazo, ações que visem a

melhoria no processo didático pedagógico, pautado em uma metodologia já definida e

subsidiada por recursos que se julgue necessários para que se possa atingir os objetivos

definidos.

O planejamento educacional é uma ferramenta de cunho administrativo que
possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos e as metodologias
desenvolvidas, construir um referencial futuro, estruturando o trâmite
adequado, além de permitir a reavaliação de todo o processo a que o
planejamento se destina, sendo, portanto, o lado racional da ação. Dessa
forma, o planejamento torna-se um processo de deliberação abstrato e
explícito que escolhe e organiza ações e antecipa os resultados esperados, ou
seja, delibera na busca de metodologias que proporcionarão o alcance dos
objetivos previamente definidos. (Barbosa et al 2010, s.p).

É preciso que entendamos o planejamento como um processo cíclico e prático que é

determinado pela realidade na qual se encontra inserido a escola e a clientela a qual se destina

tal processo educativo, pois só assim será possível obter a retroalimentação das metodologias,

alterações de estratégias avaliativas para uma maior qualidade na obtenção dos objetivos

propostos.

Para que se tenha um planejamento que surta efeitos positivos, e se alcance os objetivos

propostos, este (o planejamento) deve ser trabalhado em uma coletividade, haja vista que o

processo ensino aprendizagem não deve ser trabalhado de forma fragmentada e dissociado do

contexto social.

Cervi (2008, p.56) diz que

[...] ao definir objetivos que impliquem a transformação do cotidiano escolar,
há que se agilizar a participação e a responsabilidade de todos os integrantes
da comunidade escolar, pois as mudanças não têm um fim em si mesmas, não
são gratuitas. As transformações do cotidiano escolar repercutem sobre tudo
e todos.

Planejar é um ato mais que mero preenchimento de formulários burocráticos para

cumprir determinações da direção ou da equipe pedagógica da escola; este deve ser uma tarefa

integradora de toda a equipe escolar, para que juntos possam prever as ações docentes, as quais

devem estar fundamentadas no projeto político pedagógico da instituição de ensino, onde assim

traçará os objetivos que pretendem alcançar e quais serão as ferramentas que farão uso para a

avaliação da ação pedagógica desenvolvida. Tal avaliação segundo Cervi (2008, p.68) pode ser

definida “como o processo de conhecer e julgar a relação entre as metas estabelecidas, recursos

utilizados, empenhos e resultados obtidos pela administração e por professores e alunos em uma

determinada situação de trabalho numa instituição escolar”.
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A instituição educacional por um longo período desenvolveu uma avaliação que

objetivava a medição da inteligência, analisando o desempenho do aluno através de sua

memorização, seus resultados obtidos em provas e sua atitude comportamental durante sua

permanência no âmbito escolar. Sobre isso, Cervi (2008, p. 70) nos afirma que

A avaliação como medida responde a função de reprodução da aprendizagem,
averiguando o desempenho discente (memoria e réplica comportamental) e o
seu condicionamento cultural, social, biológico etc., de modo a instruir a
aprovação ou reprovação discente, no primeiro caso e as ações
compensatórias (a recuperação, por exemplo) no segundo.

Luckese (2011, p.27) nos fala que “o ponto de partida para atuar com avaliação é saber

o que se quer com a ação pedagógica”; e atualmente uma grande maioria das escolas brasileiras

não tem sua prática pedagógica definida claramente. Essa realidade é bem mais caótica quando

nos reportamos às escolas da rede municipal de ensino de Anajatuba, pois até o presente

momento (2016), as mesmas ainda não possuem seu projeto político pedagógico, com exceção

de uma, que o possui, mas já se encontra caquético, pois o mesmo nunca foi reformulado.

Percebe-se então que a prática pedagógica ainda se encontra orientada por uma pedagogia

tradicionalista, onde o objeto de ensino era o conteúdo, prática esta que desprezava a

significância do aluno no processo de ensino aprendizagem.

Em nossa prática escolar cotidiana, no Brasil, temos sido orientados, de
forma predominantemente, consciente ou inconsciente, pela chamada
pedagogia tradicional – isto é, permanecemos fieis à crença de que o ser
humano chega ao mundo “pronto” [ ...] vale ressaltar que, com os ditames
dessa pedagogia, tomados na sua totalidade, não há possibilidade do uso da
avaliação como recurso de construção de resultados bem sucedidos [...] pela
pedagogia tradicional, nosso papel de educador é classifica-lo em termos do
seu nível de prontidão [...] ( Idem 2011, p.61).

É preciso que se tenha uma base solida subsidiada por uma estrutura teórico-prática-

filosófica, para assim desenvolvermos um trabalho pedagógico eficiente, que veja o aluno como

centro do processo educacional, e seja capaz de preparar este, (aluno) para a inserção social de

modo a atender as exigências da sociedade tanto nos aspectos políticos, culturais, sócias e

financeiros.

Conforme o documento da SECAD/MEC (2006; p.3), “[...] avaliação e planejamento se

unem à prática pedagógica numa relação contínua. O(a) professor(a) avalia para planejar,

planeja para atuar junto aos alunos, para voltar a avaliar, novamente planejar, novamente

atuar,... numa onda sem fim”.
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4 O PARADOXO DA AVALIAÇÃO NA ESCOLA DE HOJE

4.1 AVALIAR X MEDIR X CLASSIFICAR

O vocábulo avaliar é de origem latim: a+valere, que significa imputar qualidade e mérito a

um objeto em estudo. Por conseguinte, avaliar é atribuir um juízo de valor sobre a

particularidade de um processo para a aferição da qualidade do seu resultado, contudo, a

compreensão da avaliação educacional tem sido orientada pela lógica da mensuração, isto é,

associando-se o ato de avaliar ao de classificar e medir os conhecimentos obtidos pelos alunos.

Avaliação é um termo geral que diz respeito a reunião de todas as partes das ações voltadas

para o estudo sistêmico de um fenômeno, uma situação, um processo, um evento, uma pessoa,

visando a atribuir um juízo valorativo. Enquanto que classificar no seu sentido etimológico,

segundo o Dicionário Online de Português nos permite “reunir em classes e nos grupos

respectivos, segundo um sistema ou método”; e em grande maioria das escolas públicas

anajatubenses, porque não dizer brasileiras ou até mundiais, o quem vem fazendo. De certa

forma estão rotulando os alunos de competentes ou incompetentes. Usam do processo de

medição para determinarem os que jugam estar dentro dos parâmetros classificatórios

determinados pelas próprias instituições, promovendo de tal forma a exclusão de um grande

número de alunos do processo educativo, e até mesmos rotulando-os como incompetentes e

incapazes de adquirirem conhecimentos científicos e ascensão social.

É possível afirmar, com base em estudos linguísticos e etimológicos, que avaliar é executar

uma coleta de dados e informações através de diferentes instrumentos de verificação, para saber

se os objetivos propostos para determinado fim foram alcançados ou não.

O ponto chave da definição de avaliação implica julgamento, apreciação, valoração, e

qualquer ato que implique julgar, valorar, implica de que quem o executa tenha princípios ou

modelos de aferição, que lhes permita atribuir um dos valores possíveis a essa realidade. Ainda

que avaliar implique alguma espécie de medição, a avaliação é muito mais ampla que a medição

ou qualificação, ela não é um processo parcial nem diretivo.

Quando nos dispomos a medir algo, isso significa que estamos certos de lhe atribuirmos

uma medida, a qual será definitiva para o que estamos medindo, ou seja se estiver fora dos

padrões predefinidos este objeto terá que ser refeito ou descartado, pois não se enquadra nos

padrões de medida. Pois Hadji (2001, p.27) confirma nosso posicionamento quando diz que:

Uma medida é objetiva no sentido de que, uma vez definida a unidade, deve-
se ter sempre a mesma medida do mesmo fenômeno. Certamente um erro é
sempre possível, devido as imperfeições da instrumentação, pois ele resulta
então das condições de operacionalização dos instrumentos. Ele provém da
operação de medida. Por essa razão, pode ser calculado e, portanto,
neutralizado.
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Percebe-se ai que a importância de não resumir-se a submeter a avaliação ao ato de

medida, ou simplesmente a um único instrumento avaliativo (na maioria dos casos, a prova),

desconsiderando a subjetividade do professor, haja visto que esta pode interferir nos resultados

da avaliação.

A avaliação não deve ser encarada (utilizada) como uma medida que objetiva

unicamente atribuir uma nota/valor, ao aluno.

Werneck nos retrata uma realidade que vivenciamos constantemente em nossas salas de

aula, a qual é o retrato do processo avaliado em nossas escolas, as quais não possuem em sua

maioria, uma filosofia educacional que defina seu processo avaliativo, mas sim tenta alcançar de

qualquer forma uma meta definida pelos órgãos nacionais normatizadores da educação.

Primeiro bimestre: Demonstra grande dificuldade ao lidar com instrumentos
destinados à escrita, falta de tônus muscular nos dedos, o que me levou a
orientá-lo para fazer exercícios no sentido de melhorar esse tônus,
possibilitando melhor empunhadura dos instrumentos para escrever,
apresentou persistência em fazer os exercícios para desenvolvimento
micromotor, esteve presente em todas as aulas, demostrou boa convivência
com os colegas e reconhece algumas palavras diante de desenhos ou fotos
que a elas se referem.
Segundo bimestre: Persistem as dificuldades ao lidar com instrumentos
ligados à escrita, continuou os exercícios físicos. [...]. Continuou o processo
de esforço. Já apresenta sinais gráficos que podem ser classificados entre as
garatujas, reconhece palavras conforme o bimestre anterior e o
relacionamento e a presença às aulas são excelentes.
Terceiro bimestre: A empunhadura dos instrumentos de escrita está perfeita,
não repete as garatujas e, sim, tem início a escrita com bastante desarmonia
entre as letras e seguimento das linhas orientadoras da escrita, reconhece
palavras e as transcreve sem o auxílio de fotos ou desenhos, não há
apresentação, nesta fase, de troca de letras, portanto, tudo leva a crer que o
som que transcreve é o som que ouve. Continua persistente. Lê palavras de
tamanho maior e frases muito pequenas, participa de atividades que envolve
o canto, a percussão e o ritmo. Presença constante nas aulas e entrega de
tarefas de aula e de fora dela. Bom relacionamento com o grupo.
Quarto bimestre com enfoque nos quinze dias finais: escreve dentro da
normalidade grafomotora que se espera de uma criança nesta fase, não há
mais problemas de tônus muscular verificado no primeiro bimestre. É capaz
de ler pequenos textos em livros de uso diário, escritos no próprio caderno ou
em livros infantis retirados a esmos da pequena biblioteca de sala ou
fornecidos pelo professor. Esteve presente e foi assíduo às aulas e tarefas,
bom relacionamento e participação em todas as atividades proporcionadas.
Capaz de fazer descrições verbais e escritas de fotos, desenhos ou fatos
observados. Sua fluidez verbal é incomparável com os primeiros meses do
ano letivo. Concluo que esta criança está alfabetizada. [...]
[...]
Tivesse este aluno que receber notas e teríamos o seguinte despropósito: 1 +
3 + + 5 + 9 =18; dividindo-se pelo número de bimestre e ele teria média 4,5 e
seria reprovado.
Mas, que desespero do professor ao ver, de um lado, uma criança
alfabetizada e, de outro, reprovada! [...]
[...] O professor se sente violentado ao mentir para si mesmo. [...] este aluno
foi injustiçado, [...] na verdade ele deveria ser aprovado com sua maior nota
(grifo nosso) (Werneck, 2011; pp 28-29).
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A avaliação educacional pressupõe a apreciação qualitativa em relação a determinado

ato do processo ensino-aprendizagem, de modo que o professor possa tomar uma postura

diferente na sua prática pedagógica.

Libaneo (1994, apud Bechis, 2011, s.p)  nos fala que a
avaliação é um componente do processo de ensino que visa, através da
verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a
correspondência destes com os objetivos propostos e dai orientar a tomada de
decisões em relação às atividades didáticas [...]

Analisando o processo educacional, perceber-se dois tipos de avaliação: uma informal e

outra formal ou sistemática. A avaliação informal é aquela que realizamos diariamente de

acordo com nossas necessidades, possibilidades e desejos, estamos sempre fazendo escolhas ou

tomando decisões. A avaliação sistemática ou formal é aquela que exige objetivos bem

definidos, critérios selecionados e está direcionada para um processo ou um resultado de uma

situação específica e deve levar em conta o contexto em que está inserida. De acordo com

Conde (2005, apud Souza 2010; p.2), “a avaliação, além de avaliar, pode detectar obstáculos e

propor mudanças. A avaliação pode ser antes do início (ex-ante), formativa ex-post (durante o

processo), ou integrativa (antes e depois) ”.

Para que se desenvolva a prática avaliativa de forma que a mesma assume seu real

significado, desmistificando a concepção errônea que vem sendo tecida sobe tal ato do processo

educacional, de modo a quebras o paradigma burocrático que se atrela a tal pratica pedagógica,

é preciso que haja mudanças conceituais, redefinição de conteúdo, das funções docentes, entre

outras. É preciso que haja uma reestruturação interna na escola quanto à sua forma de avaliar. É

preciso que se compreenda o significado de avaliar e medir, pois este último (que é

desenvolvido nas escolas, principalmente da rede pública) teve seu significado compreendido de

forma errada.

(Freitas C. d., 2008, p. 19) nos diz que:

Nossa cultura meritocrática naturaliza o uso das notas a fim de classificar os
melhores e os piores avaliados. [...] Essa concepção é naturalmente
incorporada em nossas práticas e nos esquecemos de pensar sobre o que, de
fato, está oculto e encoberto por ela.
[...]
Avaliar, para o senso comum, aparece como sinônimo de medida, de
atribuição de um valor em forma de nota ou conceito. Porém [...] temos o
compromisso de ir além do senso comum e não confundir avaliar com medir.
Avaliar é um processo em que realizar provas e testes, atribuir notas ou
conceitos é apenas parte do todo.
A avaliação é uma atividade orientada para o futuro. Avalia-se para tentar
manter ou melhorar nossa atuação futura. Essa é a base da distinção entre
medir e avaliar. Medir refere-se ao presente e ao passado e visa obter
informações a respeito do progresso efetuado pelos estudantes. Avaliar
refere-se à reflexão sobre as informações obtidas com vistas a planejar
futuros. Portanto, medir não é avaliar, ainda que medir faça parte do processo
de avaliação.
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Avaliar a aprendizagem do estudante não começa e muito menos termina
quando atribuímos uma nota à aprendizagem.

A avaliação é parte fundamental de todo o processo educacional, servindo ao

desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos educandos.

Valadares & Graça (2008, p. 45) apud Morgado (n.d), nos fala que:

Há uma tradição escolar que identifica a avaliação com uma medida do
desempenho dos alunos e avaliar com classificar [....] Contudo, a avaliação, a
medição e a classificação não são a mesma coisa [...] A avaliação pode
incluir a medida, mas não se esgota nela; [...] A medida conduz a dados
quantitativos, enquanto a avaliação descreve, interpreta e julga fenómenos,
podendo também recorrer a dados qualitativos.
Na medição obtêm-se dados quantitativos acerca dos alunos, mas ou não se
formulam juízos de valor a partir dos dados ou, quando tais juízos são feitos,
não se tomam decisões a partir deles.
A avaliação é uma condição necessária para a classificação, mas a
classificação não é uma condição necessária para a avaliação; A classificação
é seletiva quanto à intenção, posiciona os alunos numa escala de valores e
permite seriá-los. A avaliação procura dar conta do progresso dos alunos
durante o processo de ensino-aprendizagem, das suas dificuldades […]

Quando se discute o tema avaliação no interior da escola e as práticas que são usadas

como tal, surge a necessidade de que seja explicitado o conceito que temos de avaliação e o que

realmente queremos e para que desenvolvemos tal ato dentro do processo educacional, pois nem

sempre o que parece óbvio o é. Questiona se: qual o lugar da avaliação no processo ensino

aprendizagem. Tal reflexão é preciso ser feito, para que não continuemos a confundir o ato de

avaliar com a classificação ou medição que é tradicional em uma grande maioria das instituições

educacionais, proporcionando de tal forma uma exclusão social daqueles que não conseguiram a

assimilação dos conteúdos previstos para tal período de ensino.

(Freitas, 2008, p. 20) deixa bem claro a necessidade dessa reflexão quando diz que:
Tradicionalmente, nossas experiências em avaliação são marcadas por uma
concepção que classifica as aprendizagens em certas ou erradas e, dessa
forma termina por separar aqueles estudantes que aprenderam os conteúdos
programados para a série em que se encontram daqueles que não aprenderam.

AVLIAR MEDIR

AVALIAR CLASSIFICAR

?

?

Figura 2:Fluxograma da relação avaliar: Fonte: O autor
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Essa perspectiva de avaliação classificatória e seletiva, muitas vezes, torna-se
um fator de exclusão escolar.

É preciso que concebamos uma perspectiva de avaliação onde sua manifestação seja

marcada pela lógica da inclusão, do diálogo, da construção da autonomia, da mediação, da

participação e da construção da responsabilidade com o coletivo. Agindo assim, se terá um

processo avaliativo que conduz o ensino de modo a propiciar a inclusão, pois de tal modo passa-

se a considerar as infindáveis possibilidades de realização de aprendizagens por parte dos

educandos.

Tradicionalmente a concepção de avaliação está voltada para a classificação, o que fere

o seu real proposito no processo educativo. Pois ao classificar, estamos diretamente excluindo o

educando do processo pedagógico igualmente quando o medimos. Esta pratica era desenvolvida

já na antiguidade quando na China era feito a escolha dos homens que iriam servir aos exércitos,

e tal pratica se incorporou na sala de aula. Diante do contexto Perrenoud (1999 apud Chueiri

2008, p.57) declara que:

A avaliação é tradicionalmente associada, na escola, à criação de hierarquias
de excelências [grifo nosso]. Os alunos são comparados e depois
classificados em virtude de uma norma de excelência, definida em absoluto
ou encarnada pelo professor e pelos melhores alunos.

Na escola pública brasileira de ensino básico ou superior, a pratica da medição ou

classificação com sinônimo de  avaliação ainda é bem presente, fazendo parte de uma  cultura

que insiste em permanecer viva e atuante, tudo graças a falta de objetivos claros e definidos em

um planejamento educacional que possa transformar a sala de aula em um ambiente que

possibilite ao educando a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e superar as

dificuldades que apresentam em todo o processo educacional.

Luckese (2003, p.47) sustenta:

A sala de aula é o lugar onde, em termos de avaliação, deveria predominar o
diagnóstico como recurso de acompanhamento e reorientação da
aprendizagem, em vez de predominarem os exames como recursos
classificatórios.

5 DESFECHO DA PESQUISA

A metodologia para o desenvolvimento de um eficiente trabalho de pesquisa pode

ser definida como o conjunto de critérios e métodos utilizados para se construir um saber seguro

e válido (Silveira, 2007, p. 145). Com base nessa concepção e convicto de que para que seja

desenvolvido um estudo de qualidade, o qual venha subsidiar a comunidade acadêmica e

profissional da área da educação, é que se optou por definir uma metodologia de trabalho, que

se desdobrará em uma pesquisa exploratória e descritiva; por que:
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► Exploratória por se caracterizar em um estudo preliminar em que o maior

objetivo é se familiarizar com o fenômeno que se quer investigar, de maneira que o estudo

principal a seguir será planejado com grande entendimento e precisão. A mesma envolve

levantamento bibliográfico e documental, uma pesquisa de campo com entrevistas não

padronizadas e estudo de casos. Também, visa proporcionar uma visão geral de um determinado

fato, do tipo aproximativo (GIL, 2008. P.51). Também visa clarificar conceitos, ajudar no

delineamento do projeto final da pesquisa e estudar pesquisas semelhantes, verificando os seus

métodos e resultados. Como método de coleta de dados, utilizou-se questionários (anexos D),

entrevistas, observação de participantes e etc. (Mattar, 1996 apud Miranda, 2012, s.p)

A pesquisa bibliográfica ou documental abrange a leitura, análise e
interpretação de livros, periódicos, documentos monografados ou
fotocopiados, mapas, imagens, manuscritos, etc. todo material recolhido deve
ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer um plano
de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e sistemática que se faz acompanhar
de anotações e fichamentos que, eventualmente, poderão servir à
fundamentação teórica do estudo.

[...] a pesquisa bibliográfica tem por objetivo conhecer as diferentes
contribuições científicas disponíveis sobre determinado tema. Ela dá suporte
a todas as fases de qualquer tipo de pesquisa, uma vez que auxilia na
definição do problema, na determinação dos objetivos, na construção de
hipóteses, na fundamentação da justificativa da escolha do tema e na
elaboração do relatório final (Forte, 2006, p. 45).

O levantamento bibliográfico proporcionou um conhecimento prévio do tema a ser

estudado, além de fornecer base teórica para buscar o confronto com os dados obtidos na

pesquisa de campo. Apesar de existirem diversas formas e procedimentos metodológicos de

pesquisa nas mais diferentes áreas de conhecimento, foi fundamental a pratica da pesquisa

bibliográfica (Junior, 2013, p.65)

A etapa bibliográfica foi desenvolvida em quatro fases:

1ª fase- identificação e seleção do material bibliográfico pertinente;

2ª fase- leitura e fichamento do material selecionado com identificação dos autores

e de suas ideias centrais;

3ª fase- análise do conteúdo do material levantado para elaboração da redação;

4ª fase- elaboração da redação, confrontando os dados obtidos na pesquisa em

campo com os bibliográficos.

A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos exatamente
como ocorrem realmente, à coleta de dados referentes aos mesmos e,
finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa
fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o
problema pesquisado. [...] Como qualquer outro tipo de pesquisa, a de campo
parte do levantamento bibliográfico. Exige também a determinação das
técnicas de coleta de dados mais apropriadas à natureza do tema e, ainda, a
definição das técnicas que serão empregadas para o registro e análise.
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Dependendo das técnicas de coleta, análise e interpretação dos dados, a
pesquisa de campo poderá ser classificada como de abordagem
predominantemente quantitativa ou qualitativa. Numa pesquisa em que a
abordagem é basicamente quantitativa, o pesquisador se limita à descrição
factual deste ou daquele evento, ignorando a complexidade da realidade
social (Franco, 1985:35 apud Santos et. al. 2007, s.p)

Fez-se necessário a pesquisa de campo pelo motivo de que a mesma, conforme o

supracitado permite ao pesquisador vivenciar in loco o tema em estudo, colhendo informações

mais precisas e assim tomar suas próprias conclusões.

Esta fase da pesquisa passou pelas seguintes etapas:

1ª etapa: escolheu-se o campo de pesquisa;

2ª etapa: definiu-se o público alvo a ser pesquisado;

3ª etapa: elaborou-se os instrumentos de pesquisa (questionários e entrevistas);

4ª etapa: determinou-se a amostragem do público a ser pesquisado;

5ª etapa: validação do questionário com  certa amostragem do público participante da

pesquisa, para verificar o grau de dificuldade do mesmo e a compreensão das questões;

6ª etapa: iniciou-se a pesquisa in loco com questionários;

7ª etapa: foi-se a campo e iniciou a pesquisa com entrevista;

8ª etapa: colheu-se o material da pesquisa com questionários;

9ª etapa: analisou e efetuou a tabulação de dados;

10ª etapa: fez-se a redação dos dados obtidos confrontando-os com a bibliografia já

estudada.

► Descritiva por possuir um objetivo primordial, a descrição de características de

uma determinada população, ou fenômeno. Nada impede que esta assuma a forma de um estudo

de caso e exploratória.

Fez-se uso do método de abordagem comparativo, o qual possibilitou o estudo das

semelhanças e diferenças entre os diversos tipos de grupos, sociedades ou povos, contribuindo

para uma melhor compreensão do comportamento humano. Este também realiza a comparação

com a finalidade de verificar similitudes e divergências. (Gil, 2008. P.51)

5.1 PARTICIPANTES

Para realizar esta pesquisa, contou-se com a colaboração de:

→ Alunos do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), (Quadro 4) os quais em sua maioria

foram da zona rural (num total de 74, o que equivale a 1,32% do universo de 5.614 alunos;

sendo 44 ou 59,5% rural e 30 ou 40.5% urbano), os mesmos possuem certa defasagem no que se

referem a distorção idade/ano. Neste segmento o processo se deu da seguinte forma: do 1º ao 5º
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ano foram dois alunos (um urbano o outro rural) que responderam ao inquérito, sendo um do

sexo masculino e outo do feminino; já no 6º ano foram 6, três do sexo masculino e três

femininos; no 7º ano foram 10, cinco do sexo feminino e cinco masculinos, e do 8º foram 16

alunos divididos igualmente entre os sexos e do 9º ano foram 20 alunos sendo 10 do sexo

feminino e 10 do masculino.

→ Professores (as) (Quadro 4) de turma, onde se teve um campo bem vasto e eclético,

principalmente no que se refere à formação acadêmica e modalidade de ensino. Participaram da

pesquisa 15 professores do 1º ao 5º ano, deste total teve apenas um do sexo masculino; ao que

se refere a formação foram dez com graduação completa em pedagogia e os demais com

graduação incompleta. Na modalidade de 6º ao 9º ano, foram 10 da zona rural e 10 da zona

urbana que participaram da pesquisa, sendo quatro professores de língua portuguesa e quatro de

matemática, três de ciências e história, dois de geografia, arte e língua inglesa.

→Diretores (as) e supervisor (as) (Quadro 4) de escola da rede municipal de ensino do

município de Anajatuba-MA, sendo dois diretores e supervisores da zona urbana, ambos

graduados em pedagogia e os demais são da zona rural onde tem duas diretoras graduada em

letras, uma em geografia e outra em matemática e dos supervisores tem um graduado em

matemática, uma em geografia e uma em pedagogia.

5.2 LOCAL - CAMPO DA PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida em 5 (cinco) escolas de um universo de 47(Quadro 4); são

elas: Unidade Integrada Maria Rabelo Bogéa, Unidade Integrada Comecinho de Vida, Unidade

Integrada Adalgisa Mendonça Lopes, Unidade Integrada Marcos Dutra Mendonça e Unidade

Integrada Profº Sebastião Marinho de Paula. Estas oferecem o Ensino Fundamental integral (1º

ao 9º ano). As mesmas encontram se localizadas: 2 (duas) na zona urbana e 3 (três) na zona

rural.

O que levou-me a trabalhar com a amostragem probabilística aleatória simples foi o fato

de que a mesma, segundo (Rebelo, 2012) ela “dá exatidão e eficiência à amostragem, além de

ser o procedimento mais fácil de ser aplicado, onde todos os elementos da população tem a

mesma probabilidade de pertencerem à amostra”.

“[...] cada componente da população estudada tem a mesma chance de ser escolhido

para compor a amostra e a técnica que garante esta igual possibilidade é a seleção aleatória de

indivíduos [...]” (op. cit.)

Outro fator que levou-me a trabalhar com esta amostra foi o vasto universo dos

elementos (Quadro 4), pois como citado anteriormente, são 47 escolas, exatamente 5.614 (cinco
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mil seiscentos e quatorze alunos) alunos, 380 professores, uma equipe de 10 supervisores e 47

gestores, sem contar que a maioria das escolas estão localizadas na zona rural da cidade, o que

dificultaria muito o meu acesso à informações in loco e também pelo fato de que em sua

maioria, as escolas estão habilitadas a fornecerem apenas da educação infantil ao 5º ano do

ensino fundamental.

QUADRO 4: Quadro demonstrativo do universo/população/amostra da pesquisa.

5.2.1 Caracterização estrutural, física e pedagógico/administrativa das
escolas.

Para que haja uma melhor compreensão da estrutura física e pedagógica das escolas

onde se desenvolveu tal pesquisa, fez-se uma listagem dos aspectos mais relevantes de cada

uma das instituições educacionais, onde será apresentada toda a sua estrutura tanto física quanto

humana.

5.2.1.1 Unidade Integrada Comecinho de Vida

Localizada no centro da cidade; funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno,

atendendo uma clientela de 5558 alunos; oferece tanto ensino fundamental de 1º ao 9º ano,

quanto a EJA.

8
Dados do senso escolar 20016

UNIVERSO POPULAÇÃO AMOSTRA

Rede

escolar da

Cidade de

Anajatuba-

MA

- 47

escolas -

Professores 380 35                 9,2%

Alunos 5.614 74 1,3%

Diretores 47 5 10,6 %

Supervis

ores

11 5 45,5%
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Até o momento da pesquisa ela ainda não possuía o seu Projeto Político Pedagógico -

PPP, o que na minha visão se torna difícil definir uma metodologia avaliativa adequada, haja

vista que não sabe qual a linha teórico/metodológica a ser seguida.

Sua estrutura física é composta de 10 salas de aula, 1sala de professores, uma diretoria,

uma sala de informática que no momento estava desativada, um espaço que funciona como

biblioteca, um deposito de material de uso interno da escola, uma cantina e um pátio onde é

servido o lanche, dois corredores, um pátio aberto no centro, banheiros masculinos e femininos

com acessibilidade e um exclusivo para funcionários.

Quanto à estrutura humana, a mesma é constituída da seguinte forma (Quadro 5):

QUADRO 5: Estrutura Humana da UI Comecinho de Vida

FUNCIONÁRIOS QUANTITATIVO FORMAÇÃO
Diretor 01 Graduada em letras com  especialização em

psicopedagogia

Diretor adjunto 01 Graduada em pedagogia
Supervisor 01 Graduada em pedagogia, cursa 5º período de

história e tem especialização em Supervisão
Escolar.

Professores 26

1 Magistério
1 Pedagogia
8 Pedagogia com pós graduação
5 Português
5 Matemática
1 Ciência
2 Historia
1 Geografia
1 Inglês
1 Ed. Física

Ag. Administrativos9 03 Ensino médio
Vigias 04 Todos com  ensino médio completo, .
A.O.S.D10 06 Todos com o ensino fundamental completo
FONTE: A própria escola

5.2.1.2 Unidade Integrada Maria Rabelo Bogéa

Está localizada no centro da cidade, apenas uma quadra do Comecinho de Vida, possui

uma estrutura física que comporta oito salas de aula, uma diretoria, uma sala de professores,

uma sala de informática, uma cantina e um amplo pátio coberto e dois corredores cobertos que

9 Agente administrativo
10 Auxiliar operacional de Serviços Diversos
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dão acesso às salas de aula, dois banheiros para uso dos alunos e um para uso dos funcionários,

um deposito para merenda e outro para matérias de uso interno. A mesma funciona no turno

matutino e vespertino, ofertando desde o fundamental menor (1º ao 5º ano) ao fundamental

maior (6º ao 9º ano), atendendo a um total de 34011 alunos. Assim como o Comecinho de Vida,

sua estrutura humana e composta conforme o quadro 6 abaixo:

QUADRO 6:Estrutura Humana da UI Maria Rabelo Bogéa

FUNCIONÁRIOS QUANTITATIVO FORMAÇÃO
Diretor 01 Graduada em história com especialização em

gestão educacional

Diretor adjunto 01 Graduada em pedagogia
Supervisor 01 Graduada em pedagogia, com especialização em

Supervisão Educacional

02 Médio – magistério

Professores 17

01 Cursando pedagogia
04 Pedagogia
02 Português
02 Matemática
01 Ciências químicas
01 Historia
01 Filosofia
01 Inglês
02 Ed. Física

Ag. Administrativo
aaAdministrativos

03 Ensino médio
Vigias 04 Ensino médio completo
A.O.S.D 06 Ensino médio completo
FONTE: A própria escola

5.2.1.3 Unidade Integrada Adalgisa Mendonça Lopes

Localizada a 5 km do centro da cidade; de localização rural. Esta funciona em dois

prédios, sendo que o prédio maior tem estrutura física composta de seis salas de aula, uma

cantina, uma diretoria que divide o espaço com um laboratório de informática que no momento

encontrava-se desativado, uma cantina, um deposito de merenda, dois banheiros de uso dos

alunos e funcionários, um deposito de material de uso interno e um pátio amplo coberto;  este

ambiente funciona nos três turnos, sendo que no diurno oferta o ensino fundamental regular e no

noturno o EJA, ao todo  atende 41012 alunos. O segundo prédio funciona como anexo; é

constituído de três espaços que funcionam como sala de aula, um pátio coberto, dois banheiros e

11 Dados do censo de2016
12 Dados do senso educacional 2016
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uma cantina. Nesse espaço é ofertada a educação infantil (3 a 5 anos) no turno matutino e uma

turma de fundamental no vespertino. Ao todo atende 93 alunos.

O meu estágio foi desenvolvido nessa instituição, com isso pude conhecer de perto e

conviver com o processo pedagógico desenvolvido pelos professores; vivenciei a metodologia

avaliativa utilizada por boa parte dos professores. Nessa convivência detectei uma grande falha

no processo, a inexistência do PPP e a falta de uma base teórico-metodológica para nortear o

processo de planejamento e como consequência a determinação de uma proposta avaliativa.

No intervalo de tempo transcorrido entre o estágio e o momento da pesquisa houve uma

mudança na estrutura administrativa e pedagógica da escola, o que terá alguma divergência de

informações referente a esta escola, tal como se pode observar no quadro 7.

QUADRO 7:Estrutura Humana da UI Adalgisa Mendonça Lopes

FUNCIONÁRIOS QUANTITATIVO FORMAÇÃO
Diretor 01 Graduada em teologia e pedagogia

Diretor adjunto 01 Graduada em geografia com especialização
em meio ambiente

Supervisor 01 Graduada em pedagogia, com especialização
em supervisão educacional.

Professores
14

03 Pedagogia
03 Matemática
02 Letras
02 História
01 Geografia
02 Ciências
01 Educação física

Ag. Administrativo
Administrativos

02 Ensino médio
Vigias 04 Ensino médio completo
A.O.S.D 06 Dois com ensino médio e quatro com o

ensino fundamental completo
FONTE: A própria escola

5.2.1.4 Unidade Integrada Marco Dutra Mendonça

A referida unidade de ensino está localizada na zona rural e possui uma estrutura física

com os seguintes espaços: seis salas de aula, um laboratório de informática, uma diretoria, uma

deposito de material de uso interno, um pequeno pátio aberto e outro coberto, uma cantina e

dois banheiros tanto de uso dos alunos quanto dos funcionários. Nesse espaço físico é ofertado o

ensino fundamental de 1º ao 9º ano, no turno diurno e a EJA no noturno, atendendo um universo
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de 47913 alunos. Assim como as anteriores, não possui um PPP para nortear seu trabalho

pedagógico.

Os recursos humanos disponíveis nessa unidade de ensino estão mencionados no quadro

8:

QUADRO 8: Estrutura Humana da UI Marco Dutra Mendonça

FUNCIONÁRIOS QUANTITATIVO FORMAÇÃO
Diretor 01 Graduada em matemática com

especialização em educação especial
Diretor adjunto 01 História
Supervisor 01 Filosofia

Professores 12

02 Pedagogia
03 Letras
02 Matemática
01 Ciência
02 Geografia
01 Educação  física
02 Graduação incompleta em pedagogia

Ag. Administrativos 02 Ensino médio
Vigias 04 Ensino médio completo
A.O.S.D 04 Ensino fundamental completo
FONTE: A própria escola

5.2.1.5 Unidade Integrada Sebastião Marinho de Paula

Localizada na zona rural, a aproximadamente 12 km do centro urbano. Seu espaço

físico é constituído de sete salas de aula, uma sala de professores, um banheiro de uso dos

funcionários, e dois de uso dos alunos, uma cantina, um deposito de acondicionamento da

merenda escolar e de materiais de limpeza, uma diretoria, uma sala de informática, a qual no

momento estava sem funcionamento e uma sala que funciona como ambiente de leitura dos

alunos. Funciona nos três turnos, sendo que no diurno atende da educação infantil ao nono ano

do ensino fundamental, e no noturno atende a EJA e funciona também como anexo do Ensino

médio. Tem responsabilidade direta no atendimento a uma clientela de 40514 alunos.

Esta não difere das demais já supracitadas, no que se refere ao quesito PPP, pois

também não possui uma base legar para nortear seu processo pedagógico principalmente no que

se refere à metodologia da avaliação.

13 Dado do senso educacional 2016
14 Dados do senso educacional 2016
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Seu quadro funcional é constituído conforme retrata o quadro 9:

QUADRO 9: Estrutura Humana da UI Sebastião Marinho de Paula

FUNCIONÁRIOS QUANTITATIVO FORMAÇÃO
Diretor 01 Graduada em matemática com

especialização em ciências e matemática
Supervisor 01 Graduada em pedagogia e teologia

Professores 11

05 Cursando pedagogia
01 Matemática
01 História
02 Pedagogia
01 Letras
01 Educ. Física

Ag. Administrativo 01 Ensino médio
Vigias 04 Dois com ensino médio completo e dois

apenas o fundamental
A.O.S.D 04 Todas com ensino fundamental completo
FONTE: A própria escola

5.3  INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, inquéritos por questionários fechados

(apêndices D) e entrevistas semiestruturadas.

A pesquisa usa instrumentos sistematizados na coleta de informações mensuráveis e faz

parte, portanto, do caráter quantitativo da pesquisa o questionário. O levantamento utilizado na

abordagem quantitativa faz uso da técnica questionário, no qual os informantes responderam por

escrito um conjunto de questões pré-elaboradas com perguntas fechadas, direcionadas ao tema

da pesquisa. Essa técnica permite que se coloque a totalidade do público alvo, que disponha de

maior tempo e sigilo para responder as questões, o que possibilitará à pesquisa um retorno mais

rápido.

O instrumento foi centrado na aplicação de um questionário (Apêndice D) que por sua

vez pode oferecer dados necessários para subsidiar o estabelecimento de um diagnóstico.

O uso de entrevistas é uma das opções mais frequentes e apresenta inúmeros caminhos e

cuidados, devendo ser reconhecido como um método de qualidade para a coleta de dados.

Entretanto, abordar mais de um recurso permite novos caminhos, reforçando aspectos

qualitativos da pesquisa sem perder a fidedignidade.

Segundo Fujisawa (2000, s. p), “um dos modelos mais utilizado é o da entrevista

semiestruturada, guiada pelo roteiro de questões, o qual permite uma organização flexível e
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ampliação dos questionamentos à medida que as informações vão sendo fornecidas pelo

entrevistado”.

O contato com os sujeitos foi feito por meio de visita domiciliar e no local de trabalho.

A pesquisa quando usada como procedimento cientifico:

· serve a um objetivo formulado de pesquisa;

· é sistematicamente planejada;

· é sistematicamente registrada a proposições mais gerais;

· é submetida a verificação e controles de validade e precisão.

Para Sartore (2011, s.p) ela possui várias vantagens como:

· possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da
vida social;
· obtenção de dados acerca do comportamento humano;
· dados coletados suscetíveis de classificação e qualificação;
· o entrevistado não necessita saber ler e escrever;
· oferece flexibilidade, no sentido de esclarecimentos;
· permite captar expressões (corporal, gestos, voz...).

Tanto o questionário quanto a entrevista, teve-se o cuidado de elaborar de forma que

pudessem ser compreendidos pelos colaboradores e que se obtivesse o máximo possível de

informações a respeito do tema estudado. Ambos não partiram de nenhum já existe, foram todos

construídos mediantes a necessidade da pesquisa.

Antes de ser iniciada a pesquisa propriamente dita, fez-se um pré-teste com alguns

professore e alunos, para que fosse percebido a compreensão dos instrumentos de coleta pelos

participantes; pois só a após, depois de pequenos ajustes na estrutura dos mesmos, é que foi

executado definitivamente o trabalho de coleta (pesquisa de campo).

5.4 COLETA DE DADOS

Antes de ser iniciado o processo de coleta de dados, foi disponibilizado a todos os

participantes o termo de livre consentimento (Apêndice E), e só após a assinatura do mesmo

pelos participantes, é que foi iniciado a coleta definitiva dos dados.

Após a realização do pré-teste que permitiu a validação do questionário, iniciou-se a

primeira etapa da coleta que constou da entrega dos questionários (Apêndice D) da pesquisa

exploratória a 35 professores e 54 alunos, onde a cada um dos participantes foi explicada a

razão do estudo.

O primeiro questionário foi elaborado com 15 questões fechadas para serem

respondidas pelos entrevistados, considerando um número de questões relativamente não muito

extenso e pela natureza do instrumento de fácil entendimento. Mesmo assim, possibilitou-se um
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tempo considerado razoável para devolução dos mesmos, que ficou em torno de 15 dias.

Próximo ao prazo especificado, fez-se um reforço por telefone, marcando uma data para coletar

o questionário. As alterações que ocorreram do pré-teste e o questionário final, foram alterações

em alguns questionamentos que sugeriam respostas subjetivas, e diante do vasto universo de

informações que iriam aparecer, tornariam mais difícil a sistematização dos dados, e diante de

tal fato alterou-se todos os questionamentos para objetivos.

Na segunda etapa, fez-se a entrevista semiestruturada com 5 diretores, 5 supervisores e

20 alunos. Tal momento foi de grande relevância, por oportunizar um contato mais direto com

os protagonistas do processo.

A entrevista possibilitou a aquisição de conhecimentos e informações que não estavam

registrados ou disponíveis a não ser na memória ou no pensamento das pessoas.

Esta etapa se deu da seguinte forma: De início entrou-se em contato com os

entrevistados e fez-se o agendamento do ato, o qual sempre respeitou as disponibilidades dos

mesmos. O segundo momento foi o presencial, onde houve uma apresentação formal por parte

do entrevistador explicando o motivo de tal ato e a relevância deste para a construção do

documento (relatório), o que viria a servir como um documento de pesquisas futuras a respeito

do tema abordado. Este momento serviu como uma quebra de tensão para que o processo fluísse

da melhor forma possível e o entrevistado sentisse-se mais à vontade para se expressar. Antes

do início do questionamento, pediu-se a autorização para que toda a conversa fosse gravada; e

sem nenhuma objeção, todos concordaram.

5.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Considera-se se este momento como o crucial e ao mesmo tempo o ápice de todo o

trabalho. Crucial, por ser a etapa que requer a análise e a interpretação dos dados obtidos e por

que para tal é preciso que se tenha uma base solida de conhecimentos sobre o tema em estudo

para que se possa chegar a uma interpretação justa e coerente; no que se referre a segunda

adjetivação, é o momento onde é possível comprovar ou refutar as hipóteses e os problemas

levantados no início da pesquisa.

Após a coleta dos dados, deu-se início ao processo de análise dos mesmos de modo

criterioso, interpretando cuidadosamente cada resposta, de modo que fosse possível

compreender a fidedignidade da mesma e em seguida foi feito a quantificação das que

convergiam, para que em um terceiro momento, esses dados fossem trabalhados em programas

de cálculos estatísticos para tabulação, comparação e inserção no relatório final.
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6 O CONFRONTO DA TEORIA COM A PRÁTICA DA AVALIAÇÃO

EDUCACIONAL

Hoffmann (2003) lembra que a história da avaliação é constituída de um forte

reprodutivismo. As mesmas práticas se repetem há séculos e as tentativas de uma reflexão sobre

elas são obstaculizadas por posturas comportamentalistas que colocam a culpa do fracasso

escolar em maus professores e em alunos desatentos e desinteressados e condições sociais e

materiais que independem da escola. Nas últimas décadas, pesquisas perseguem uma avaliação

dita como objetiva, ideal e mensurável e os educadores buscam determinar critérios, normas e

parâmetros que minimizem o caráter subjetivo da avaliação. No entanto, os examinadores ainda

tendem a interpretar as práticas avaliativas desenvolvidas na atualidade, para que possam

compreender como tal prática possa contribuir para a formação de educandos aptos a

compreenderam o que lhes é repassado pela instituição escola e como tais conhecimentos

poderão ser utilizados no mercado de trabalho e também em seus relacionamentos sociais.

Durante esta pesquisa, percebeu-se no campo educacional (ou melhor na pratica

pedagógica de alguns professores), que ainda existe uma grande contradição entre a ação de

educar e a concepção de avaliação como resultado e julgamento. Diante de tal comprovação,

Hoffmann (2004) salienta que é necessária a tomada de consciência e reflexão a respeito da

avaliação como julgamento de resultados, para que não se torne uma ferramenta pedagógica

perigosa.

Hoffmann (2003) ainda nos fala que existem professores que até procuram novas

formas que tragam inovações nas práticas avaliativas tradicionais no que concerne a conceitos e

notas; buscam várias metodologias, mas não as compreende, daí então não são capazes de

entender como estas metodologias avaliativas podem ser aplicadas no cotidiano escolar e se

confrontam com uma sociedade que não compreende a importância de práticas de avaliação

inovadora. Ainda assim, se confrontam com uma prática avaliativa que na maioria das vezes vai

contra seus valores e atendem a tendências políticas que não primam por um processo

educacional capaz de formar cidadãos críticos e atuantes conhecedores dos seus direitos e

deveres, e sim apenas por uma estatística que não influencia em nenhum aspecto no mercado de

trabalho.

Durante o processo de coleta de dados, foi possível manter um diálogo mais próximo

com alguns professores, onde foi possível perceber a inquietação destes com o processo de

avaliação; alguns chegam a defender a eliminação da prática da avaliação, justificando o fato

dela ser percursora de punições e obrigatoriedade da realização de provas e de atribuição de
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notas finais, decidindo assim quem será promovido ou retido; e que o trabalho pedagógico seria

mais simples se não precisassem se preocupar com exames finais ou em constatar o que o aluno

realmente aprendeu, já que, segundo a progressão continuada (sistema educacional organizado

em ciclos, que prevê a retenção dos alunos apenas no último ano de cada ciclo), prevista nas

legislações educacionais, o aprovará automaticamente.  Tal posicionamento permitiu-me

perceber que muitos professores adotam tal postura justamente por desconhecerem os benefícios

reais de uma avaliação centrada a redirecionar a prática de ensino.

Essa insatisfação de alguns colegas com a prática da avaliação, leva-me a parafrasear

Moretto (2004) que diz que o processo avaliativo é angustiante para muitos professores, que não

sabem como transformá-lo em algo que não seja uma mera cobrança de conteúdos aprendidos

de forma mecânica, e torna-se ainda mais angustiante quando tais educadores usam  um valioso

instrumento no processo da aprendizagem com recurso de representação como meio de garantir

que os protagonista principais de uma sala  de aula sejam rotulados por seus atos que em um

determinado momento não estavam condizentes com o que lhes foi cobrado.

Tais comentários foram também percebidos por parte dos alunos que se sentem muito

insatisfeitos com o processo avaliativo que é desenvolvido em suas escolas, pois os mesmos

nem sempre são capazes de lhes possibilitar a exposição do que foi assimilado por eles durante

certo período de estudo. “Chega a ser um momento de tormento, pois sempre sou avaliado

apenas com provas” comentou o aluno X.

Diante da colocação supracitada, Moretto (2004) fala que para os alunos, a avaliação

gera angustia pois ela representa o “momento do acerto de contas”, a “hora da verdade”, “a hora

de dizer ao professor o que ele quer que lhe seja dito, a “hora da tortura”.

Diante de tais constatações, a avaliação da aprendizagem precisa ser reavaliada sob

novos parâmetros, os quais possam permitir a ressignificação para que esta possa assumir seu

novo papel no processo de intervenção pedagógica.

É notório que no campo educacional existe um grande questionamento a respeito do real

significado da avaliação educacional, pois para muitos educadores ainda é desconhecido, como

pode se perceber anteriormente. A avaliação na história da educação vem marcada pelo

autoritarismo, no entanto, existem críticas que associam o processo avaliativo com diferentes

manifestações pedagógicas. A mesma vem sendo utilizada no contexto educacional de forma

errônea, o que a torna tanto para docentes quanto discentes, algo aterrorizante, e cansativo.

É inegável que um dos grandes problemas da avaliação é que ela é feita de forma

desvinculada/desagregada dos demais elementos do processo educacional. O professor está a

desenvolver suas atividades pedagógicas sem se preocupar com o ato de avaliar.  Por outro lado,

a escola exige resultados, que fazem com que a avaliação apenas tenha caráter de controle.



66

Assim a finalidade da avaliação fica descaracterizada. Avalia-se para obter um resultado e o

aluno estuda apenas para ter uma nota. A consequência disto é o medo que muitos estudantes

têm de ser avaliados, por instrumentos como teste surpresa, provas tanto discursiva quanto

objetiva, trabalhos em grupos ou individuais onde muitas vezes a obtenção das informações é

difícil e nem sempre eles foram preparados para tal; e o que é ainda pior, é quando o professor

dá um valor qualquer (atribui uma nota aleatória), sem uma fundamentação, onde o próprio

aluno fica sem ter o mínimo de conhecimento como foi avaliado.

6.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS COM A PESQUISA COM

PROFESSORES

É notória que o processo de avaliação é uma constante sempre polêmica. Raramente

haverá uma unanimidade sobre alguns de seus aspectos. É preciso que haja uma avaliação que

seja coerente com a forma de pensar e de fazer a educação. No entanto, as formas de avaliar,

devem estar intimamente ligadas ao referencial teórico que subsidia o PPP da instituição e aos

seus objetivos educacionais.

A avaliação deve estar a serviço da aprendizagem do aluno, identificando durante o

processo, quais os pontos merecem ser retomados e quando se pode avançar mais. É preciso que

o tipo de avaliação desenvolvido no âmbito de cada instituição escolar possa ofertar os

instrumentos necessários para que seja possível identificar em tempo hábil as dificuldades dos

educandos e assim poder reverter essa situação durante o percurso. Ela deve ser processual e

dinâmica, não ficar restrita apena a alguns instrumentos e momentos definidos.

Quando se fala que o processo avaliativo é algo dinâmico e que deve ser rotineiro em

uma sala de aula, me questiono o porquê de ainda termos professores que fazem dessa dinâmica

educacional um processo pontual (gráfico 1). Pois foi possível perceber que alguns colegas

ainda desenvolvem tal prática em momentos definidos.

A avaliação contínua é considerada um método de avaliação onde o aluno é
avaliado por inteiro, ou seja, a avaliação não deve acontecer somente ao final
de um bimestre através das famosas provas bimestrais. É preciso que o
processo de avaliação seja constante.
O professor deve estar sempre atento e promovendo atividades que
possibilitam a avaliação do aluno e o seu desenvolvimento. [...] (Miranda,
n.d, s.p).
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GRÁFICO 1: Frequência do uso de avaliação

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016

É comum se classificar a avaliação em alguns tipos, tais como: diagnóstica,

classificatória, mediadora, corretiva entre outras.  No que se refere ao processo educacional

pode se afirmar que o mais condizente com tal contexto seria a diagnóstica e a mediadora, pois

as mesmas possibilitam que interajamos diretamente com o educando em uma dialética obtendo

informações a respeito dos avanços e crescimentos de suas competências e também de suas

dificuldades.  Luz (2012, s. p) reforça essa afirmação quando diz que

A avaliação mediadora propõe um modelo baseado no diálogo e
aproximação do professor com o seu aluno de forma que as práticas de
ensino sejam repensadas e modificadas de acordo com a realidade sócio-
cultural de seus alunos, nesta perspectiva de avaliação o erro é considerado
como parte do processo na construção do conhecimento e não como algo
passível de punição, na visão mediadora o professor é capaz de criar
situações desafiadoras que tornem capaz a reflexão e ação tornando a
aprendizagem mais significativa.

Ainda é significativo o número de profissionais que desempenham suas atividades

pautadas na avaliação classificatória (gráfico 2), o que não é correto, pois com a função

classificatória, a avaliação constitui-se num instrumento estático do processo de crescimento.

Segundo Luz (2012, s.p), “a avaliação escolar há muito tempo é utilizada para classificar,

selecionar seus alunos e como instrumento de disciplina e autoritarismo na sala de aula, a

avaliação classificatória privilegia a competição e o julgamento e não a aprendizagem e a ação

pedagógica”.

17,1

77,1

2,9 2,9
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

DIARIAM ENTE M ENSALM ENTE BIM ESTRALM ENTE RARAM ENTE

COM  QUE FREQUÊNCIA VOCÊ FAZ USO DA AVALIAÇÃO EM  SALA

DE AULA?

%



68

GRÁFICO 2: Tipo de avaliação

.

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016.

Tal realidade supracitada é reflexo da falta de conhecimento que muitos educadores têm

a respeito da avaliação, pois conforme os próprios professores quando questionados, afirmaram

que possuem pouco conhecimento (gráfico 3 e 4), e em consequência de tal foge-lhe o

conhecimento do verdadeiro significado/objetivo da mesma, impossibilitando-lhes o

desenvolvimento de tal prática de modo que esta seja desenvolvida em conformidade com sua

função. Toda essa realidade é fruto da falta de uma formação que lhes negou a oportunidade de

aprimoramento dos conhecimentos a respeito de tal conteúdo. Hoffmann (2003) apud Barbosa

(2012, p.5) diz que

[...] durante muito tempo, o estudo sobre avaliação nos cursos de formação de
professores esteve focado em teorias de medidas educacionais: o aprendizado
girava em torno de como fazer provas e como atribuir notas e medidas, o que
pode justificar as posturas docentes com as quais convivemos até hoje.

Os gráficos a seguir (gráfico 3 e 4) demonstram com clareza a veracidade do que foi
supracitado.
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GRÁFICO 3: Conhecimento sobre avaliação

FONTE: dados obtidos na pesquisa de campo em 2016.

GRÁFICO 4: A importância do conhecimento sobre o significado da avaliação

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016.

Percebe-se certa incoerência no posicionamento dos professores quando estes nos

afirmam que possuem pouco conhecimento da prática avaliativa (gráfico 3), pois os mesmos

nos mostram em outro momento, que o desenvolvimento desta prática deve dar-se de forma

aberta, onde que possa haver a interação dialógica e dinâmica de todos os envolvidos no

processo (gráfico 5).

O gráfico abaixo (gráfico 5) mostra o posicionamento dos mesmos quando são

questionados; como deveria ser o processo de avaliação educacional?
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GRÁFICO 5: Como deve se dar o processo de avaliação

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016.

Para que a avaliação educacional escolar assuma o seu verdadeiro papel de instrumento

dialético de diagnóstico para o crescimento, terá de se situar e está a serviço de uma pedagogia

que esteja voltada para a transformação social e não, tão somente, com a sua conservação. A

avaliação deixará de ser autoritária se o modelo social e a concepção teórico-prática da

educação também não forem autoritárias. Se as aspirações socializantes da humanidade se

traduzem num modelo socializante e democrático, a pedagogia e a avaliação em seu interior

também se transformarão na perspectiva de encaminhamentos democráticos.

Quando questionados a respeito da utilização dos dados obtidos nas suas avaliações, os

professores nos mostram (gráfico 6) que apesar de não possuírem um amplo conhecimento

sobre avaliação, mas já fazem uso dos dados obtidos de maneira correta, embora ainda se

encontrem alguns que não utilizam tal recurso pedagógico com a devida finalidade.
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GRÁFICO 6: Utilização dos resultados das avaliações

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016.

Apesar de ainda vivenciarmos um momento educacional em que a avaliação que se

desenvolve nas salas de aula, é resquício de um processo arcaico e incompreendido que não

condiz com a finalidade de prática pedagogia (gráfico 7), os dados estatísticos nos mostram que

os educadores são conhecedores de que ao se avaliar o aluno, está se fazendo uma auto

avaliação de sua prática pedagógica, o que reflete diretamente no aproveitamento e

desenvolvimento dos alunos. Mas o inquietante é que mesmo sendo conhecedores de tal, alguns

ainda persistem em desempenharem um trabalho que visa apenas a classificação do alunado.

Diante de tal fato surgem alguns questionamentos como: porque continuam a

desenvolver sua prática da mesma maneira? O que lhes falta para que seja modificada a sua

prática pedagógica? O que lhe impede de rever sua metodologia de trabalho? Qual seu objetivo

enquanto professor?..., que poderão servi para futuras pesquisas.
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GRÁFICO 7: Avaliação da prática do professor

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016

É bom saber que diante de tantos entraves existentes no processo educacional, tais como

falta de recursos matérias e financeiros, carga horárias extensas, ausência da família na escola,

... os professores estão dispostos a mudarem o processo avaliativo que usam com seus alunos,

mesmo que tal mudança lhes exige mais dedicação e tempo (gráfico 8). Algo que mostra que

com um pouco mais de paciência poderemos ter um trabalho educacional onde realmente a

avaliação desempenhe o seu real papel.

GRÁFICO 8: Mudança no modo de avaliar

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016.

O planejamento educacional deve ser integrado à jornada pedagógica. O ato de planejar

surge da necessidade de quando a questão escolar se transforma em uma questão política. A

concepção que se tem de planejar é projetar, organizar os objetivos pretendidos pela escola. A
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participação de todos os elementos da instituição escola neste processo é essencial para a

realização de um bom trabalho.

Toda e qualquer instituição, seja ela pública ou privada; de qualquer setor social, para

que desenvolva um bom trabalho, é imprescindível que a mesma execute um planejamento que

contemple todos os seu setores, definindo suas metas e objetivos a serem alcançado;  dentro da

escola essa realidade não pode ser diferente , principalmente quando nos referimos a avaliação,

pois esta tem como objetivo maior possibilitar ao professor identificar as dificuldades do aluno

e rever sua prática para poder auxiliar o educando no alcance dos objetivos traçados. Para tal

finalidade é fundamental que o professor possua um planejamento onde possa definir os tipos de

instrumentos que serão utilizados na avaliação, e quais os objetivos devem ser avaliados, pois a

falta de uma parceria entre avaliação e planejamento, torna difícil o desenvolvimento de um

trabalho de qualidade.

A avaliação e o planejamento estão interligados. Enquanto o planejamento é
o ato pelo qual decidimos o que construir, a avaliação é o ato crítico que nos
subsidia na verificação de como estamos construindo o nosso projeto.
Portanto a avaliação não existe se não for prevista no planejamento.
Temos a consciência que os alunos diferem entre si, necessitando de
diferentes tipos de aprendizagem, para que isto ocorra o docente e a Escola
devem ter seus objetivos, planos (planejamento) bem definidos e claros sobre
o que querem de seus alunos para assim decidirem os instrumentos
avaliativos. Como Turra (1996, p.234) afirma: “Um plano de ensino bem
feito permite a execução das tarefas do professor e dos alunos de maneira
metódica, com o sentido ordenador e estruturado, endereçando a ação com
firmeza, na conquista de resultados previstos [...]”. (Strieder, 2010, p. s.p)

A ausência de um relacionamento sério entre planejamento e avaliação é um dos fatores

que levam o educador a desenvolver um trabalho pedagógico que carece de uma maior atenção

no que diz respeito a avaliação educacional.

O gráfico a seguir (gráfico 9) mostra que tal realidade é preocupante, pois ainda

encontramos profissionais da área da educação que não usam essa associação.
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GRÁFICO 9: Planejamento e avaliação

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016.

É imprescindível que toda e qualquer instituição educacional (escola) possua sua base

legal que a defina como tal, onde esteja traçado todas as suas metas, valores, filosofia de

trabalho, ... enfim, o que podemos chamar de PPP. Pois este é o documento que norteia todo o

trabalho do professor, inclusive o tipo de avaliação que será desenvolvido pela escola; claro que

este tem que está em consonância com as diretrizes nacionais que se encontram na LDB, mas

estas são amplas por se tratarem de uma abrangência maior, o que não devem ser tomadas como

definitivas para tal processo. Ainda encontramos os regimentos internos (que também devem

estar subsidiadas pelas diretrizes da LDB) que de certa forma pode se dizer que é a constituição

da instituição escolar, o qual define normas e regras (direitos e deveres) tanto para o corpo

docente quanto discente e demais clientela da escola.

Vejamos o que nos diz as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013,

p.51):

[...] a concepção de educação que fundamenta as dimensões da avaliação e
das estratégias didático-pedagógicas [..] devem estar previstas no projeto
político-pedagógico para nortearem a relação pertinente que estabelece o elo
entre a gestão escolar, o professor, o estudante, o conhecimento e a sociedade
em que a escola se situa. No nível operacional, a avaliação das aprendizagens
tem como referência o conjunto de habilidades, conhecimentos, princípios e
valores que os sujeitos do processo educativo projetam para si de modo
integrado e articulado com aqueles princípios e valores definidos para a
Educação Básica, redimensionados para cada uma de suas etapas.

Diante dessa situação questionou-se os professores sobre qual o amparo legal da

avaliação desenvolvida por eles (gráfico 10), e o resultado deixa claro que as escolas trabalham

a avaliação de forma individual, sem possuir uma filosofia definida.
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GRÁFICO 10: Amparo legal da avaliação

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016.

Analisando tal situação (gráfico 10), percebe-se que há um desencontro entre algumas

informações, haja vista que anteriormente (gráfico 1) encontra-se uma grande quantitativo de

professores que fazem uso da avaliação como algo pontual, o que não permite que se obtenha

dados precisos para que seja revisto um planejamento e corrigir falhas em relação aos objetivos

previsto, o que fere também a LDB, onde diz que devem ser utilizados os mais diversos

instrumentos possíveis para tal prática pedagógica, e que tais práticas devem estar estabelecidas

na proposta pedagógica da escola.

6.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS COM A PESQUISA COM

ALUNOS

O contato com os alunos foi muito marcante, pois neste momento do trabalho, tanto na

aplicação dos questionários como na entrevista, foi possível perceber realmente a inquietação

destes com algumas situações vivenciadas por eles em sala de aula, no que se refere à questão

avalição.

Como suspeitava, algumas informações fornecidas pelos professores puderam ser

confrontadas com quem realmente passa pelo processo, ou seja, dados fornecidos não conferem

com a realidade que nos foi apresentada pelos alunos. Houve uma certa omissão ou pode se

dizer que equívocos no fornecimento de informação por parte dos professores.

Durante a entrevista com os alunos foram unanimes as respostas dos mesmos quando

questionados a respeito de como os professores desenvolviam o processo avaliativo com eles.

Vejamos algumas respostas:
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Aluno “A”- com provas mensais ou bimestrais, as quais na maioria das vezes nos sãos

repassados questionários para estudar e responder as mesmas. Não vejo nenhuma contribuição

em tal processo para o desenvolvimento do meu aprendizado, pois sou obrigado a reproduzir o

que já existe. Não me é dado oportunidade de expor o que compreendo e muito menos de sanar

as dificuldades encontradas. Acredito que a avaliação deveria se dar de uma forma permanente

na busca de soluções.

Aluno “B”- algumas vezes nos é falado que somos avaliados por nosso comportamento

e pela participação nas aulas, mas no final do mês fazemos provas, e a nota que recebemos é a

mesma que aparece no boletim. Penso que a avaliação deveria ser durante toda a aula, e não

apenas em um único momento pré-determinado, pois muitas vezes nesse momento não estamos

psicologicamente preparados.

Aluno “C”- alguns professores sempre após as aulas lançam atividade sobre os

conteúdos trabalhados e após a analisarem a nossa devolutiva eles buscam rever os conteúdos de

outras formas para que possam ser reforçados o nosso entendimento, mas a maioria até passam

tarefas extras, mas sempre fazem provas e a nota que tiramos na prova é que lançam no nosso

boletim e após a mesma, não existe nenhuma preocupação em relação ao que foi trabalhado.

Aluno “D”- com provas e trabalhos de pesquisa em grupo e individual, sempre em final

de mês ou de bimestres, mas após os mesmos não é percebido nenhuma mudança na prática dos

professores em relação ao trabalho pedagógico e muito menos em relação ao conteúdo. Acredito

que tal prática não proporciona um avanço em meus conhecimentos, haja vista que minhas

dificuldades não foram sanadas e terei que buscar soluções só. Seria bom que tal processo se

desse de uma forma mais dinâmica e constante onde fosse possível uma maior interação, com

vários outros instrumentos que fossem possíveis tanto a exposição dos meus conhecimentos e

também o esclarecimento, por parte do professor, das dúvidas, com outra dinâmica.

A visão dos alunos sobre a temática, foi bem acentuada, pois sugeriram que tal processo

se desenvolvesse de modo dinâmico e processual, onde seja possível a utilização de vários

mecanismos para verificar os avanços e dificuldades dos mesmos e a partir de então trabalhar

com mais intensidade e com uma metodologia diferenciada, para que os mesmos obtivessem um

maior aprendizado. Pois como está sendo trabalhada a avaliação atualmente, não possibilita uma

verificação da aprendizagem e sim apenas são rotulados com valores numéricos, e que não lhes

proporciona nenhuma aquisição dos conhecimentos que ainda não adquiriram.

Ao analisar os questionários, foi possível se constatar com dados, a real situação

vivenciada pelos alunos em sala de aula no que se refere à avaliação. Toda a bibliografia

pertinente ao tema nos mostra que tal processo deve se dar de modo permanente e processual,
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possibilitando que possa ser refeito o planejamento do professor para suprir as necessidades do

aluno no que tange à assimilação do conteúdo.

O gráfico seguinte (gráfico 11) mostra que o processo de avaliação se dá em sua maioria

com a utilização de apenas um único recurso, a aplicação de provas pontuais; instrumento que

nem sempre retrata a real capacidade do aluno no que tange à assimilação do conteúdo.

GRÁFICO 11: Como se dá a avaliação dos professores

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016.

Além de serem classificados (digo isso pelo fato de que tal instrumento utilizado para o

processo tem cunho especifico de classificar), os educandos na maioria das vezes nem se quer

são informados o motivo real de processo, embora este deva ser informado para eles, pois eles

também devem saber o porquê e para que de tal momento dentro do processo.

Quando tal ato ocorre durante o processo pedagógico (o que segundo dados são raros),

os protagonistas secundários (alunos), não são informados de que estão passando por tal. Tudo

ocorre de forma sorrateira, como se fosse um tipo de armadilha para pegar os educandos

desprevenidos, para que assim os mesmos possam ser penalizados por suas falhas. Tal situação

torna difícil que se desenvolva um processo avaliativo onde se seja capaz de identificar

realmente as falhas e dificuldades de quem está sendo avaliado. Imagine você fazer uma prova

para um concurso, onde esteja disputando a tão sonhada vaga do seu emprego sem saber que seu

futuro está em jogo! Dificilmente tentará superar as suas dificuldades e fazer uma boa prova.

Isso é o que acontece com o aluno, jamais será possível identificarmos os seus pontos fracos

para que seja possível uma recuperação paralela.

Os gráficos seguintes (gráficos 12 e 13) retratam essa realidade.
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GRÁFICO 12: Explicação do motivo da avaliação

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016

GRÁFICO 13: Aviso aos alunos quando estão sendo avaliados

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016

Percebeu-se estampado no rosto dos pesquisados (alunos), que a insatisfação era grande

em relação ao processo avaliativo pelo qual eles eram submetidos. Tal informação já foi

apresentada anteriormente quando foram relatados os dados obtidos com a entrevista, e os

questionários nos permitem demostrar estatisticamente como é grande a desaprovação pela

prática da avaliação.

Algo que nos inquieta ainda mais é quando eles (alunos) nos falam que tal processo

avaliativo (o qual eles são submetidos), não contribui significativamente para suas

aprendizagens (gráfico 14 e 15). O mesmo tem um único propósito que é o de classificar e

rotulá-los, atribuindo-lhes uma nota que nem sempre foi merecida diretamente, ou poderia ser

melhor, o que devido a fatores externos lhes impossibilitou de um bom desempenho.
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GRÁFICO 14: O modo de avaliação desenvolvido pelos professores

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016

GRÁFICO 15: Contribuição para aprendizagem

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016

Os alunos possuem conhecimento que lhes permitem definir com precisão como deveria

ser o processo de avaliação ao qual são submetidos nas escolas. Pois quando questionados sobre

o que significaria para eles ser avaliados (gráfico 16), pode se perceber que estes possuem

fundamentos e argumentos firmes em relação ao contexto.
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GRÁFICO 16: O significado de ser avaliado

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016

Diante a confrontação de todas as informações supracitadas, a que mais nos chama a

atenção é o fato de que os educadores não mudam sua prática em sala de aula após a análise dos

resultados obtidos com suas provas, ou avaliações como queiram chamar.

Sabe-se que o processo de avaliação é desenvolvido com o objetivo de identificar os

pontos fracos dos alunos, e a partir de então replanejar meu trabalho, desenvolvendo-o com uma

nova metodologia, para que possa assim possibilitar ao aluno a superação de suas dificuldades e

a compreensão do assunto estudado.

Tudo isso nos é confirmado com as palavras de Libâneo, (1994, p,195) apud (Martins,

n.d, p. 2).

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho
docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e
aprendizagem. Através dela os resultados que vão sendo obtidos no decorrer
do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os
objetivos propostos a fim de constatar progressos, dificuldades, e reorientar o
trabalho para as correções necessárias.

Vejam a realidade que foi descrita pelos alunos (gráfico 17) quando questionados sobre

a mudança da metodologia de trabalho dos professores após seus momentos de avaliação.
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GRÁFICO 17: Mudança da metodologia do professor após o momento de avaliação

FONTE: Dados obtidos na pesquisa de campo em 2016

Fazendo uma comparação com o gráfico 6 que representa a resposta dos professores que

afirmam que fazem uso da avaliação para atribuir note aos alunos e rever sua metodologia de

trabalho, percebe-se aí uma divergência entre as informações, ou seja, alguns professores

omitiram a verdade apenas com o intuito de mostrarem que fazem o uso correto da avaliação.

Há uma diferença de 11,1%, entre a resposta dos professores para a dos alunos, percentual este

que não pode nem ser julgado como o valor da margem de erros.

6.3 ENTREVISATA DIRETORES E SUPERVISORES

A pesquisa realizada com os diretores e supervisores enriqueceu grandemente a

estrutura deste trabalho, com informações que corroboraram com as hipóteses fomentadas na

problematização do mesmo.

Os diretores foram enfáticos quando questionados como percebiam o processo

avaliativo desenvolvido por sua equipe de professores. Segundo eles, era percebível que tal

processo didático pedagógico dava-se (com suas exceções) exclusivamente através de provas

pontuais, com data e hora marcada, o que, segundo eles, não deve ser realizado dessa forma,

mas sim de modo processual. Embora possa lançar-se mão de tal recurso (a prova) mas que não

seja utilizado como único instrumento. Ainda segundo os mesmos, até existem alguns

professores que dizem que utilizam outros meios para avaliar, como a participação do aluno nas

atividades escolares, a frequência e o cumprimento de tarefas extraclasse, mas usam tais
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artifícios apenas para lançar nota aos alunos sem que seja refeito um planejamento no sentido de

sanar as deficiências de obtenção de conhecimento dos educandos.

Os supervisores reforçaram ainda mais a argumentação dos diretores, onde frisaram

bem que o ato de avaliar deve ser desenvolvido durante todo o processo educacional, para que

assim possa haver a identificação das dificuldades dos educandos em relação à sua

aprendizagem e a partir de então rever sua metodologia, refazendo o seu planejamento; tal

realidade é bem diferente da que é presenciada na prática da maioria dos professores, pois os

mesmos utilizam provas pontuais e alguns outros instrumentos (trabalhos de pesquisa,

exercícios...) para medirem os alunos através de uma nota, como se fosse possível medir a

aprendizagem de alguém;  sem nenhum planejamento com objetivos claros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

"A i de nós, educadores,  se deixarmos de

sonhar sonhos possíveis.  Os profetas são

aqueles que se molham de tal forma nas

águas da cultura e da história de seu povo,

que conhecem o seu aqui  e o seu agora e,  por

isso,  podem prever o amanhã que eles,  mais

do que adivinham,  real izam".

P aulo F reire.

Buscou-se, no transcorrer deste estudo, compreender como se dava o processo

avaliativo dos professores e ao mesmo tempo identificar, se como estava sendo desenvolvida tal

prática, vinha contribuindo pra o aprimoramento do aprendizado dos educandos; no entanto,

vivendo de perto este momento em que a educação nacional está clamando por mudanças, se

constatou que o processo de verificação da aprendizagem dos alunos, “a avaliação está órfã”

(Pacheco, 1995, p. 149), voltamos nosso olhar para alguns pontos deste contexto, objetivando

compreendê-los mais profundamente, percebe-se a falta de clareza – tanto no que tange ao

conceituar como no que tange ao executar – relacionada à avaliação da aprendizagem e

constatada nesta pesquisa, remete também à falta de maior clareza sobre as nuances do processo

educativo.

No desenvolvimento deste trabalho, encontra se bem explicito o real objetivo da

avaliação educacional, quando a definimos como o processo de reflexão acerca da

aprendizagem do aluno e da minha prática pedagógica enquanto professor; sendo ela um

momento de reflexão sobre o que deu certo e o que precisa ser revisto para que o educando

possa sanar suas dúvidas em relação ao conteúdo trabalho. Tal ato não é destinado unicamente a

aplicação de um determinado instrumento que usarei pare aferir um conceito ou uma nota ao

meu aluno com o objetivo de classificá-lo o medi-lo. “... a ligação intrínseca entre avaliação e

aprendizagem, [que é] na verdade, a única razão de ser da avaliação” (Demo, 2004, p. 73).

Ao analisar o material da pesquisa, é possível perceber que há uma grande

inconsistência no processo avaliativo desenvolvido pelos professores, e também certo tipo de

incoerência; pelo fato de se tratar de um mesmo processo que visa um objetivo único, não

possuem um parâmetro legal que defina os instrumentos que devem ser utilizados e como

utilizar, e nem o memento em que tal processo deve ser desenvolvido. Tal processo, é
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desenvolvido de forma individual, onde cada professor o faz como melhor lhe convir, sem que

este possua um planejamento que defina realmente os objetivos a serem alcançados.   Alguns até

tentaram mascarar suas informações, mas quando confrontadas com o lado oposto do processo,

foi possível perceber que apenas estavam querendo aparecer bem no cenário educacional.

As instituições não possuem o seu Projeto Político Pedagógico (PPP), embora ele seja

de fundamental importância para adequar a avaliação às necessidades e às habilidades dos

alunos, na falta deste importantíssimo documento, os professores não têm um objetivo claro a

ser seguido em sua prática avaliativa. A não utilização do PPP resulta em um processo

avaliativo sem objetivos claros, por isso até mesmo a utilização de alguns instrumentos, como a

observação, é sem sentido, uma vez que não há um instrumento definido para o registro das

informações obtidas. Sendo assim, essas informações se perdem durante o processo avaliativo.

Uma clara evidência da falta de objetivo ao avaliar.

A partir das informações obtidas por meio dos dados recolhidos, pôde-se notar que os

professores participantes da pesquisa baseiam sua prática avaliativa em suas próprias

concepções, bem como em suas experiências como docentes. Em vista disso, ambos não

basearam sua prática em uma avaliação diagnóstica ou em um planejamento de

ensino/aprendizagem/avaliação que visasse suprir as carências de aprendizagem dos alunos.

Observou-se que o processo tido como avaliação, desenvolvido pelos professores

participantes da pesquisa, considera apenas o acerto e esquece o erro. Sabe-se que avaliar, mais

do que quantificar, é confirmar a validade de um empreendimento em que o acerto é importante,

mas o fracasso também, desde que tiremos vantagens desses erros. Pois é a partir deste que

podemos ver nossas falhas enquanto educador e partir para a busca da superação destas e

também completar a aprendizagem do aluno.

Ficou claro que a maioria dos professores ainda possui uma concepção de avaliação da

aprendizagem atrelada a ideias conservadoras, segundo as quais as práticas avaliativas

vivenciadas e/ou propostas se efetuam por comparações entre os sujeitos, muitas vezes

desconsiderando os objetivos traçados. Uma minoria dos entrevistados sinaliza para uma

vivência e/ou proposta de prática de avaliação mais preocupada com o processo do que

meramente com o produto, sem, contudo, apresentar consistência entre fundamentação teórica e

prática. As técnicas e os instrumentos apontados por eles não são os mais adequados para

acompanhar o processo de ensino/aprendizagem, mas apenas para obter notas e possibilitar a

promoção do educando no final do ano letivo. Esta dicotomia entre a teoria e a prática, confirma

que o pensar e o fazer dos professores é resultante de percepções construídas ao longo de sua

vida tanto quanto educando quanto educador e apresentam, portanto, as marcas decorrentes da

realidade em ‘que estão inseridos. Assim, as concepções, as finalidades e as proposições para
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suas futuras práticas de avaliação transitam entre os modelos pedagógicos diretivos e não

diretivo (Becker, 2001).

Continuar como mero espectador desta realidade é uma postura que não auxilia na

promoção de mudanças nesse contexto educacional. Faz-se mister o redimensionamento das

práticas pedagógicas, para que se possa imprimir um novo sentido à prática avaliativa,

transpondo essa postura classificatória que se faz como procedimento necessário para

compreender melhor o ato de aprender e o ato de ensinar.

Não foi difícil confirmar minhas hipóteses de pesquisa, pois todo o contexto demostra

que o processo avaliativo desenvolvido pelas escolas da rede pública municipal de educação de

Anajatuba-MA, ocorre de forma inadequada, privilegiando uma metodologia arcaica que não

condiz com o real objetivo da avaliação educacional; tal processo é desenvolvido de forma a

divergir a teoria da prática, onde o único critério claro que possuem como objetivo de tal

processo é a classificação/medição para promover  ou reter o aluno através de uma nota.

Durante o processo de pesquisa tive certa dificuldade em relação ao fornecimento de

respostas verídicas por parte de alguns professores, no que se referia a sua prática avaliativa.

Houve a tentativa de tentar mascarar a realidade, a qual foi possível constatar a inveracidade da

mesma quando confrontada com as respostas obtidas dos alunos e também com a constatação

das informações obtidas a partir da entrevista com os diretores e supervisores.

Para uma possível pesquisa, seria bom que se conseguisse identificar os reais objetivos

do processo avaliativo desenvolvido nas escolas da rede pública municipal de Anajatuba e qual

o contributo dos mesmos para o processo ensino-aprendizagem, pois assim seria bem mais fácil

saber o porquê tal processo, atualmente ocorre a esmo, onde cada professor define seu método

como melhor convir.

Vivendo em uma época na qual todo cidadão tem direito à educação, assegurado no art.

205 da Constituição Federal, faz-se necessário um NOVO APRENDER dos professores:

trabalhar COM e NA diversidade, inerente à pluralidade e especificidade dos inúmeros “eus”

que se congregam no espaço da sala de aula, de modo a desenvolverem uma prática consonante

com a teoria que lhes é repassada ou que os mesmos defendem. Este é o desafio que temos pela

frente: é preciso promover um processo avaliativo dinâmico voltado para o real fim da

avaliação, para que possamos ter uma educação capaz de formar cidadãos aptos a se inserirem

no mercado de tralho, munidos de conhecimentos concretos e equivalentes ao seu nível de

escolarização.
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PLANO DE AULA - Prática de Ensino Supervisionada

Prof.(ª)  Orientador(a): Sergio Mendes Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Francisco Wendel

Aluno(a): Valdeci Martins Rego Filho Local de Estágio: Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”

Nível de Ensino: Fundamental II Disciplina: Geografia Data: 16/09/2015

Série: 6º ano vespertino Tempo: 100 min

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação

Relevo
Terrestre

· Conceituar relevo terrestre;
· Compreender o porquê das diferentes formas da

superfície terrestre;
· Conhecer as principais formas de relevo terrestre;
· Conceituar as principais formas de relevo terrestre

Principais formas de
relevo terrestre:
- planalto;
- planície;
- montanha;
- depressão.

Data show, notebook,
slides, bola de borracha
e de isopor, livro texto
do aluno;
Quadro branco e uma
ficha de trabalho
(exercício)

Participação/
interação dos
alunos no
desenvolvimento
das aulas.

Metodologia / sequência didática:

· Apresentação de slides seguida da explanação do professor;
· Distribuição de material (bola de borracha e isopor) para que os alunos façam a identificação/comparação com a superfície terrestre;
· Continuidade da apresentação dos slides seguidos da explanação do professor sobre o conteúdo, de modo a proporcionar a participação e intervenção

dos alunos na aula;
· Aplicação de exercícios individuais aos alunos;
· Solicitar aos alunos que produzam cartazes de acordo com o conteúdo estudado, para ser entregue/apresentados na próxima aula.

Sumário:
· Estudo das principais formas de relevo terrestre
· Produção de cartaz
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PLANO DE AULA - Prática de Ensino Supervisionada

Prof.(ª)  Orientador(a): Sergio Mendes Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Francisco Wendel

Aluno(a): Valdeci Martins Rego Filho Local de Estágio: Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”

Nível de Ensino: Fundamental II Disciplina: Geografia Data: 18/09/2015

Série: 6º ano vespertino Tempo: 50 min

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação

Relevo
Terrestre

· Compreender o processo de formação do relevo
terrestre;

· Identificar os fatores responsáveis pela
modificação do relevo terrestre;

· Diferenciar fatores exógenos e endógenos.

O processo de
formação e
transformação do
relevo terrestre.

Quadro branco e o
manual do aluno

Participação/
interação dos alunos
no desenvolvimento
das aulas.

Metodologia / sequência didática:

· Correção da atividade da aula anterior.
· Apresentação dos trabalhos produzidos pelos alunos referente a aula anterior;
· Revisão do conteúdo ministrado na aula anterior;
· Leitura de texto informativo do manual dos alunos, executada pelos mesmos;
· Breve explanação por parte do professor sobre o conteúdo estudado.

Sumário:
· O processo de formação e transformação do relevo terrestre.
· Leitura de texto informativo.
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PLANO DE AULA - Prática de Ensino Supervisionada

Prof.(ª)  Orientador(a): Sergio Mendes Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Eraldo Jorge Frazão Viana

Aluno(a): Valdeci Martins Rego Filho Local de Estágio: Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”

Nível de Ensino: Fundamental II Disciplina: História Data: 17/09/2015

Série: 6º ano matutino Tempo: 50 min

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação

A Índia

· Compreender a importância do rio Indo para a
formação da civilização indiana;

· Identificar as primeiras e principais cidades da Índia;
· Conhecer o comércio e o artesanato das principais

cidades da Índia (Harappa);

A formação da
civilização indiana
- o esplendor de
Harappa

Data show,
notebook, slides,
manual do aluno e
vídeo.

Participação/interação
dos alunos no
desenvolvimento das
aulas.

Metodologia / sequência didática:

· Apresentação de slides de algumas imagens, seguido de explanação do professor sobre as mesmas;
· Exibição do vídeo (Grandes civilizações);
· Explanação do professor sobre o vídeo apresentado.
· Leitura silenciosa pelos alunos dos textos do manual;

Terminou desta forma com a leitura silenciosa? Não fez nada depois? (Infelizmente sim, pois o horário já estava se esgotando; deixe para a aula
seguinte, para darmos continuidade os trabalhos)

Sumário:
· A formação da civilização indiana
· Leitura de informativa de texto - A grandiosidade da cidade de Harapa.
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PLANO DE AULA - Prática de Ensino Supervisionada

Prof.(ª)  Orientador(a): Sergio Mendes Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Eraldo Jorge Frazão Viana

Aluno(a): Valdeci Martins Rego Filho Local de Estágio: Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”

Nível de Ensino: Fundamental II Disciplina: História Data: 18/09/2015

Série: 6º ano matutino Tempo: 100 min

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação

A Índia

· Compreender a importância do rio Indo para a
formação da civilização indiana;

· Identificar as principais religiões da civilização
indiana;

· Compreender o sistema de castas da sociedade
indiana;

· Conhecer um pouco da cultura e costumes da
sociedade indiana;

A formação da
civilização indiana;
-religião e cultura da
sociedade indiana.

Manual do aluno;
Texto informativo;
Ficha de trabalho
(exercício)

Participação/interação
dos alunos no
desenvolvimento das
aulas.

Metodologia / sequência didática:
· Revisão da aula anterior, para verificar a assimilação da mesma e introduzir o conteúdo da aula atual;
· Leitura individual de texto pelos alunos;
· Leitura coletiva do professor com os alunos, fazendo pausas para que possam ser feitas as observações pelo professor e se possível também, alguma

intervenção por parte dos alunos, algo que será provocado;
· Resolução  de um questionário pelos  alunos.

Sumário:
· A formação da civilização indiana
· Cultura e religião da sociedade indiana
· Resolução de uma ficha de trabalho.



Planificação das Aulas da Pratica de Ensino Supervisionada – Geografia/História/Português
Unidade Integrada Adalgisa Mendonça Lopes – Valdeci Martins Rego Filho                  APÊNDICE- A

97

PLANO DE AULA - Prática de Ensino Supervisionada

Prof.(ª)  Orientador(a): Sergio Mendes Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Maria de Fátima Verde

Aluno(a): Valdeci Martins Rego Filho Local de Estágio: Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”

Nível de Ensino: Fundamental II Disciplina: Português Data: 16/09/2015

Série: 6º ano matutino Tempo: 100 min
Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação

Numeral

· Identificar os diferentes tipos de numerais;
· Identificar a utilização dos numerais na vida cotidiana;
· Relacionar os numerais em extenso, à sua representação

simbólica;
· Classificar corretamente os numerais;
· Fazer uso correto dos numerais na produção textual de

modo correto.

Classificação dos
numerais:
- cardinal;
- ordinal;
- multiplicativo e
- fracionário.
Produção textual

Texto- A reunião na escola;
Manual dos alunos;
Quadro branco;
Frases produzidas pelos
alunos e pelo professor;
Ficha de trabalho (exercício).

Participação/intera
ção dos alunos no
desenvolvimento
das aulas.
Produção textual

Metodologia / sequência didática:
· Conversa informal sobre o tema a ser estudado;
· Leitura individual do texto “A reunião na escola” pelos alunos;
· Diálogo do professor sobre o texto, reportando-se sobre o conteúdo a ser trabalhado, proporcionando a participação dos alunos;
· Explanação do conteúdo pelo professor, com a utilização de exemplos do cotidiano;
· Aplicação de exercícios individuais aos alunos;
· Produção de um texto pelos alunos;
· Recolhimento do material produzido pelos alunos.

Sumário:
· Estudo do numeral e sua classificação
· Produção de um texto
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PLANO DE AULA - Prática de Ensino Supervisionada

Prof.(ª)  Orientador(a): Sergio Mendes Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Maria de Fátima Verde

Aluno(a): Valdeci Martins Rego Filho Local de Estágio: Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”

Nível de Ensino: Fundamental II Disciplina: Português Data: 17/09/2015

Série: 6º ano matutino Tempo: 50 min

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação

Numeral

· Compreender a flexão dos numerais;
· Flexionar corretamente os numerais diante de sua

empregabilidade contextual;
· Despertar a crítica diante da leitura;

Flexão do numeral em:
- gênero
- número
Interpretação textual

Manual do aluno;
Quadro branco;
Texto impresso – O
último a entrar- e uma
ficha de trabalho
(exercício)

Participação/
interação dos
alunos no
desenvolvimento
das aulas.

Metodologia / sequência didática:
· Correção da atividade da aula anterior;
· Diálogo do professor sobre o conteúdo a ser trabalhado, apresentando exemplos com tópicos frasais, suscitando a participação/interação dos alunos;
· Aplicação de exercícios individuais aos alunos sobre o conteúdo gramatical;
· Distribuição de texto impresso para a leitura e interpretação;
· Leitura do texto;
· Interpretação individual do texto

Sumário:
· Estudo da flexão do numeral
· Interpretação textual
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UNIDADE INTEGRADA “ADALGISA MENDONÇA LOPES”
EXERCÍCIO DE GEOGRAFIA

6º ANO -
TEMA- RELEVO

PROFº Valdeci Filho

1- O relevo é definido como a forma da superfície terrestre, podendo ser classificado de acordo

com a variação de nível. Entre os fatores responsáveis por dar forma (modelar) ao relevo estão

os vulcões, terremotos, clima, chuvas, geleiras, ventos, a ação do homem, entre outros. As

principais formas de relevo existentes na Terra são:

a) (     )  Serras, Rios, Morros e Baixadas.

b) (     )  planalto, planície, depressões e montanhas.

c) (      ) planalto, serras, e acidentes.

d) (     )  planícies, depressões, acidentes e morros.

2 - Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:

( 1 ) montanhas     ( 2 ) depressões    ( 3 ) planície    ( 4 ) planalto

A (___)É uma área geográfica caracterizada por superfície relativamente plana (pouca ou nenhuma

variação de altitude). São encontradas, na maioria das vezes, em regiões de baixas altitudes.

B (___)são relevos marcados pela variação de altitude, apresentando formas distintas, como serras,

morros e chapadas

C (___)são regiões geográficas mais baixas do que as áreas em sua volta.

D (___)são grandes elevações da superfície terrestre, sendo consequência de fenômenos como

atividade vulcânica, terremotos, etc. Esse tipo de relevo apresenta terreno bastante acidentado.

3 - O relevo terrestre é resultante da atuação de dois conjuntos de forças denominadas agentes

do relevo, que compreendem os agentes internos ou criadores do relevo e os agentes externos

ou modificadores do relevo. Podemos considerar agentes externos

a) (     ) as águas do mar, dos rios e das chuvas, o gelo, o vento e o homem.

b) (     ) terremotos, vento, e maremotos.

c) ( )o homem, a chuva e o terremoto.

d) (    ) os movimentos das águas e os movimentos das placas tectônicas.

4 - É uma forma de relevo constituída por uma superfície elevada, com cume mais ou menos

nivelado (planificado), geralmente devido à erosão eólica ou pelas águas.  O texto está se

referindo a uma das características de

a) (  ) Montanhas b) (   )  Planaltos       c) (    )Planícies        d) (    )Depressões

5 - São as forças que atuam do interior para o exterior da Terra, provocando modificações na

superfície terrestre. O texto está dando a definição de…

a) (   ) Agentes internos do relevo b) (      ) Erosão eólica do relevo
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c) (     ) Erosão pluvial do relevo d) (     ) Agentes externos do relevo

6- Qual dos tipos de relevo completa a lacuna corretamente.

São regiões geográficas mais baixas do que as áreas em sua volta. Quando esta região situa-se numa

altitude abaixo do nível do mar, ela é chamada de __________ absoluta.

a) ( ) Planície. b) (     ) Depressão. c) ( ) Montanhas      d) ( ) Relevo.

7 - “Observando a parte superficial da litosfera, isto é, o terreno sobre o qual vivemos, sobre o

qual construímos cidades e estradas, vemos que ela apresenta formas variadas. Ao conjunto de

formas variadas da superfície da Terra damos o nome de relevo.

Podemos afirmar que o relevo é o modelado da superfície terrestre. Por quê? Porque ele é

constituído de áreas mais altas, áreas mais baixas, terras planas, terras acidentadas, que

modelam, isto é, dão forma à paisagem da superfície terrestre”.

VESENTINI, J. W. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora Ática,
2012. p.184.

a) Os desníveis superficiais que caracterizam o relevo ocorrem por dois tipos de processos que

ocasionam a sua constante transformação. Cite-os.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Apresente uma ocorrência referente a cada um desses dois processos de transformação do

relevo.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Unidade integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”

6º ANO

PROF: Valdeci Filho

EXERCÍCO DE HISTÓRIA Conteúdo: A civilização indiana

01 - Na civilização indiana, a estrutura social passou a ser organizada por meio do sistema de
castas. Sobre esse sistema, é correto dizer que:
a) (    ) os indivíduos passavam a pertencer a determinada casta a partir do momento em que era
iniciado em rituais de purificação religiosa.
b) (    ) os indivíduos estavam associados a castas de acordo com o seu nascimento.
c) (    ) as castas eram definidas de acordo com o desempenho militar.
d) (    ) as castas não tinham nenhuma relação com o sistema religioso hindu.
e) (    )nenhuma casta se considerava superior à outra.
02 - A respeito da civilização indiana, julgue as alternativas utilizando V (verdadeiro)
ou F (falso) nas seguintes alternativas:
a) (   ) Na Índia, a sociedade é dividida em castas e não admite mudanças, o nascimento
determina a casta que o indivíduo pertencerá por toda sua existência.
b) (   ) A religião, na Índia, apoiava-se no cristianismo e era chamada de Vedismo
c) (   ) A casta superior, na Índia, eram os Vaixás, comerciantes.
d) (   ) Na Índia, os indivíduos que não pertenciam a nenhuma casta, eram chamados de
“intocáveis” ou Dalits.
03 - A respeito da civilização indiana, julgue as alternativas que seguem usando “V
“para as verdadeiras e “F” para as falsas:
a) (    ) A ocupação humana na índia começou do contato comercial pelo litoral.
b) (  ) A ocupação humana na índia começou no vale do rio Indo, onde as primeiras cidades
indianas surgiram.
c) (  ) Muitas características culturais e religiosas dos indianos provêm dos povos arianos
que invadiram a Índia.
d) (  ) Nas escrituras sagradas dos arianos (Vedas) estão contidos os fundamentos da tradição
cultural indiana. Os vedas representam um conjunto de escrituras sagradas que reproduzem
mitos, narrações históricas, poemas, ritos etc.
e) (  ) A unificação do poder político na Índia ocorreu quando os indianos passaram a ser ameaçados
pelas tropas de Alexandre Magno e o líder indiano Chandragupta Maurya liderou as tropas indianas
fundando o primeiro império indiano.
04 - Em qual continente se localiza a Índia?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
05 - Fale sobre a organização da sociedade indiana?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
06 - Quais as principais religiões indianas segundo os Vedas? Comente um pouco sobe cada
uma.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Recursos utilizados nas aulas de Geografia/ História/Português- Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Unidade Integrada Adalgisa Mendonça Lopes – Valdeci Martins Rego Filho

APÊNDICE- B

105

07 - Qual a importância do rio Indo para a formação da civilização indiana?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
08- Cite alguns costumes da civilização indiana.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Unidade integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”

6º ANO

Disciplina Português  PROF: Valdeci Filho

REUNIÃO NA ESCOLA

Na quarta semana de maio, numa quinta-feira,

cerca de setenta pessoas participaram da reunião de pais

e professores da nossa escola.

As primeiras que chegarem foram as mães.

No encontro, dez assuntos foram tratados e as

pessoas presentes comeram duzentos e dois salgadinhos

e beberam nove garrafas de refrigerantes de três meio

litros cada. O assunto principal da reunião foi a organização

da festa junina. As pessoas presentes decidiram que o

evento aconteceria no dia quatro de junho, ou seja, cerca de

cento e trinta e oito dias depois do início das aulas em

fevereiro e sete dias antes do mês de julho.

Acredita-se que trezentas pessoas irão à festa, bem

mais do que o dobro do ano passado.

Fonte: http://nunessolandreans.blogspot.com.br/2010/08/trabalhando-com-numerais.html

Acessado em 08/09/2015
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Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes” 6ºAno

Professor: Valdeci Filho

Disciplina: Português Conteúdo: Numeral - classificação

1) Complete com o numeral conveniente:

a) Hoje é o ___________________ dia da semana.

b) No ________________ dia do mês de setembro proclamou-se a Independência do Brasil.

c) Junho é o ________________ mês do ano.

d) Oito é o _______________ de quatro.

e) D. Pedro ________________, filho de D. Pedro _____________, governou o Brasil

durante quase _______________século.

2) Escreva por extenso os numerais:

a) Rodrigo e Rafael fizeram _________________pontos no jogo de basquete (16).

b) Estamos no ____________________ mês do ano. (12º)

c) Vinicius é o _______________________ da chamada. (29º)

d) Leonardo comemorou o ______________________ aniversário de seu avô. (60º)

e) Philip tem _________________anos. (11)

f) Marcos mora no ___________________ andar daquele prédio. (16º)

g) Esta é a __________________ vez que lhe telefono! (1000ª)

3) Classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, multiplicativo ou

fracionário:

a) Fernanda comeu um terço da torta. ________________________________________

b) Esse filme é de segunda categoria. ________________________________________

c) Luiza agora tem o dobro de trabalho na escola. ______________________________

d) Beatriz e Sofia convidaram seis amigas para jantar em sua casa. _________________

e) Metade da tarefa de Rafaela já foi feita. ____________________________________

f) Aproximadamente cinquenta mães participaram da reunião. ____________________

g) Vamos apresentar agora a décima candidata. _______________________________

4) Escreva por extenso os seguintes numerais cardinais:

a) 236: _______________________________________________________________

b) 703: _______________________________________________________________

c) 6.562: _____________________________________________________________

d) 28.517: ____________________________________________________________
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e) 90.448: ____________________________________________________________

5) Escreva por extenso os seguintes numerais ordinais:

a) 48º: _______________________________________________________________

b) 51º: _______________________________________________________________

c) 96º: _______________________________________________________________

d) 231º: ______________________________________________________________

e) 445º: ______________________________________________________________

6)Nas frases abaixo, coloque dentro dos parênteses, a letra que indica a classificação

das palavras em negrito:

A - numeral cardinal B- numeral ordinal C- numeral multiplicativo D- numeral

fracionário

a- ( ) José chegou ao aeroporto, duas horas depois de o avião ter decolado.

b- ( ) Consegui a vigésima terceira classificação no concurso de contos da escola.

c- ( ) Ainda resta metade da torta.

d- ( ) Ele trabalhou o dobro do que havia planejado.

e- ( ) Recebi um doze avos do meu salário.

f- ( ) Ele recebeu dois terços da herança paterna.

g- (     ) Vendi duas dúzias de ovos
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Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”
Prof: Valdeci Filho

Disciplina: Português                                                       6º ano matutino
Conteúdo: Numeral- flexão do numeral e compreensão textual

O ÚLTIMO A ENTRAR

Só são permitidos seis em pé; como é que já haviam entrado sete naquele ônibus de fim de

linha em West Hampstead? É que o trocador não tinha visto.

O chofer viu, no momento de dar partida:

- Tem um sobrando aí atrás.

E não deu partida. O trocador contou os passageiros em pé: é verdade, estava sobrando um.

Qual? Naturalmente o que entrara por último.

- Quem é que entrou por último?

O diabo é que haviam entrado todos praticamente ao mesmo tempo.

- Um dos senhores tem que descer.

Cada um olhou para os demais, esperando que alguém se voluntariasse. Ninguém se mexeu.

- Como é? Alguém tem de sair.

O chofer veio de lá, em auxílio do colega. Fez uma preleção sobre o cumprimento da lei,

ninguém se comoveu.

- Vamos chamar um guarda – sugeriu ao trocador.

Saíram do ônibus, cada um para o seu lado, à procura de um guarda.

Um velhinho, alheio ao impasse, entrou muito lépido no ônibus, aumentando para oito o

número de passageiros em pé. Em pouco voltava o chofer, acompanhado de um guarda. O guarda foi

logo impondo respeito:

- Salte o último a entrar.

O bom velhinho não vacilou: com autoridade não se brinca. Sem querer saber por que, do

jeito que entrou, tornou a sair. O chofer, secundando com um olhar vitorioso a decisiva atuação do

guarda, foi se aboletar de novo ao volante. Não sem uma última olhada pelo espelhinho sobre os

passageiros em pé: um dois, três, quatro, cinco, seis, ué, que história é essa? Continuavam sendo

sete?

- Ainda tem um sobrando.

E veio de lá, disposto a conferir. Não tinha dúvida: voltaram a ser sete.

- Um vai ter que sair.

Os passageiros continuaram firmes – cada um plenamente de acordo, desde que fosse outro a

sair. Um deles, já irritado, e por estar mais perto da porta, cometeu a imprudência de deixar o ônibus

para buscar de novo o guarda, que já ia longe. Os outros sugeriram ao chofer:

- Aproveita agora. Só tem seis, toca o ônibus.
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Faltava o trocador, que ainda não havia voltado. O chofer convocou às pressas outro trocador

nas imediações, que a companhia costumava deixar de plantão no fim da linha:

- Entra aí e vamos embora, que já estou atrasado.

O novo trocador assumiu o posto, e quando o ônibus já ia arrancando, deu com o velhinho ali

firme junto ao poste:

- E o senhor?

- Esperando ônibus.

- Então entre.

O velhinho entrou, o ônibus   partiu.

(SABINO, Fernando. A inglesa deslumbrada. 3a. Edição. Rio de Janeiro, Editora

Sabiá, 1969)
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Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”
Prof: Valdeci Filho

Disciplina: Português                                                       6º ano matutino
Conteúdo: Numeral- flexão do numeral e compreensão textual

COMPREENSÃO DO TEXTO

Com base no texto, responda às questões:

1. A situação descrita passa-se dentro de quê e onde?

a. (    ) avião, num aeroporto francês

b.(    ) metrô, na cidade de São Paulo

c. (    ) ônibus, numa estação rodoviária na Inglaterra

d. (    ) transatlântico, num cais de porto na Itália.

2. Havia uma determinação sobre a quantidade de passageiros que podiam viajar em
pé e alguém percebeu que havia excesso. Quantos podiam viajar em pé e quem
percebeu o excesso?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Mesmo ouvindo a ordem de descer, nenhum dos sete passageiros em pé, se mexeu,

pois:

a.(    ) todos entraram juntos no ônibus

b.(    ) o guarda ainda não havia chegado

c.(    ) o chofer não tinha feito sua preleção

d.(    ) cada um esperava que o outro saísse

4. Como ninguém resolvesse desembarcar, surgiu a ideia de chamar um guarda. Quem
teve essa ideia?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Quando o guarda ordenou que descesse o último a entrar, foi logo atendido. Isso
resolveu o problema?
(     )sim (    ) não

Porquê? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Quando o ônibus finalmente partiu, estava de acordo com a determinação legal?
(    )  sim   (    ) não

Por quê? _______________________________________________________________
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7. Qual teria sido a intenção do autor ao narrar essa história?

a. (    ) Demonstrar que sempre há alguém desrespeitando as leis.

b. (    ) Os ônibus sempre trafegam com excesso de passageiros.

c. (    ) Na Inglaterra, as leis são respeitadas por todos.

d.( ) Os idosos têm sempre prioridade e por isso é permitido não cumprir a lei.

8. Marque a frase cuja palavra “linha” tem o mesmo significado da usada no texto:

“… haviam entrado sete naquele ônibus de fim de linha…” (par. 1).

a.(     ) O ônibus ficou parado ali no fim da linha.

b.(     ) Pode confiar nele, pois é pessoa de linha.

c.(     ) Quero que plantem essas árvores em linha.

d.( ) A linha era muito grossa, por isso não entrava no buraco da agulha.

9. Preencha as lacunas com as palavras comprimento ou cumprimento, de acordo com

o sentido a ser empregado:

a. “Seu” guarda, o _______________ da linha é enorme.

b. E a empresa exige o _________________ do horário?

c. É só atrasar ou adiantar que vem bronca deste _________________

d. E os passageiros? Sabem que estão sujeitos ao _____________ da lei?

e. Se não sabem, com o senhor lá, vai haver o ________________imediato.

f. E não vai me comover o _____________ da fila. Lei é lei.
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RELATÓRIO DA PRÁTICA SUPERVISIONADA

1. INTRODUÇÃO

A prática de ensino mediada pelo estágio supervisionado promove a unidade entre a

teoria e a prática. O contexto relacional entre prática-teoria-prática apresenta relevância na

formação do professor, visto que promove a compreensão do conceito de unidade, isto é, a

relação necessária entre teoria e prática e não apenas sua justaposição ou dissociação. Além

de que, o conhecimento da realidade escolar favorece reflexões sobre a prática do estagiário,

possibilitando o desenvolvimento de prática criativa e transformadora pela aplicação de

teorias que sustenta o trabalho do professor. Assim, a sua práxis educativa concretiza-se

mediante a aplicação de metodologias de ensino, planejamento e verificação da

aprendizagem em um processo de ação-reflexão-ação, revela a educação como prática

questionadora, que tem como base os seguintes aspectos: a intencionalidade, a natureza

social, a necessária ação conjunta, e a sua realização como trabalho humano. Neste sentido,

o estágio supervisionado proporciona a construção de atitudes críticas e reflexivas a respeito

do processo de ensino e aprendizagem, proporcionando a construção de atitudes e

concepções questionadoras e transformadoras referentes ao ensino.

Para Barros et al. (2011),

o estágio supervisionado proporciona a construção de atitudes críticas e reflexivas
a respeito do processo de ensino e aprendizagem, proporcionando a construção de
atitudes e concepções questionadoras e transformadoras referentes ao ensino.

Serve o presente documento para apresentar a minha prática pedagógica durante o

estágio, o qual foi desenvolvido na Unidade Integrada “Adalgisa Mendonça Lopes”, onde

pude desenvolver um trabalho pedagógico, o qual estava alicerçado no dinamismo e na

interação tanto da minha parte quanto dos alunos, professores cooperantes e, também, da

direção da escola, a qual se mostrou muito satisfeita por estarmos a desenvolver este projeto

naquela instituição de ensino,

O mesmo está organizado por aulas, divididas por três partes cada uma, a saber:

- planificação; (apêndice A)

- recursos utilizados (quando for o caso) (apêndice B)

- reflexão final.
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2. REFLEXÃO DAS AULAS MINISTRADAS DURANTE A PES

2.1 1ª AULA DE GEOGRAFIA

O novo, para a maioria das pessoas, causa sempre certo impacto e apreensão; eu poderia ser

uma dessas exceções, mas não. Embora a disciplina já faça parte da minha rotina pedagógica, mas o

alunado com o qual fui trabalhar era novo para mim, e isso me deixou um pouco apreensivo, pois

não sabia qual seria a reação dos mesmos.

Por se tratar de um conteúdo que domino e de fácil manejo pedagógico, acredito que não me

sai muito bem, pois os alunos em sua maioria não contribuíram para o bom andamento do processo.

Não sei se por se tratar de adolescentes na faixa etária de 11 a 17 anos, e os mesmos já se acharem

donos da situação, ou por falta de motivação própria, ou também de aversão à disciplina ou a mim;

encontrei um pouco de dificuldade no desenvolvimento da minha aula. Fui obrigado a ser direto e

chamar atenção algumas vezes de alguns alunos que estavam incomodando/dificultando o processo

pedagógico com conversas paralelas e até mesmo realizando tarefas de outras disciplinas. O

professor cooperante, em certo momento chegou a se posicionar, solicitando que os alunos pudessem

dar mais atenção a aula e se comportassem como deve realmente se comportar um aluno em sala de

aula.

Quanto aos que estavam juntos comigo, atentos ao processo, pude perceber que alcancei os

objetivos que foram propostos para o momento.

No que se refere ao distanciamento e falta de compromisso por parte de alguns alunos em

relação à aula, tive que ser enérgico e conversei firmemente com eles expondo-lhes as reais

consequências do comportamento que estavam apresentando no devido momento e, após tal dialogo,

percebi um posicionamento diferenciado por parte dos mesmos.

Porque estariam eles assim? Qual foi o tempo de aula? Primeiro? Último? Qual a

estratégia mais adequada para que isso não ocorra? Acredito que seria por motivo do horário, pois

já era o último, e eles estavam já ansiosos para o retorno aos seus lares. Acredito que a melhor

estratégia seria aulas mais dinâmicas, e que este último horário fosse colocado para disciplinas que

não requeressem uma atenção mais concentrada e sim para momentos mais descontraídos e

dinâmicos.

Busquei como estratégia de início do desenvolvimento da aula, fazer a apresentação de

alguns slides onde mostrava, de forma bem visível, o planeta terra com todas as suas irregularidades

superficiais e fiz a utilização de material concreto (bola de borracha com saliências em sua superfície

e de isopor com superfície plana), para que os alunos fizessem a identificação/comparação com o

planeta terra.

Após o primeiro momento (descrito acima), dei prosseguimento à aula com a explanação da

mesma em PowerPoint, sempre apresentando junto a cada conceito, imagens ilustrativas que os
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exemplificavam muito bem, e que chamou muito a atenção dos discentes. Ao final da mesma

solicitei aos alunos que produzissem cartazes com as formas de relevo que já conheciam.

Lancei mão desta metodologia, por acreditar que o trabalho com imagens e com o manuseio

de material concreto, desperta mais atenção e proporciona uma maior assimilação do conteúdo a ser

estudo. Segundo Pais apud Novelo et al (2006),

(...) o material concreto tem possibilitando que os estudantes estabeleçam relações
entre as situações experienciadas nas manipulação de tais materiais e a abstração
dos conceitos estudados. O uso de material concreto propicia aulas mais dinâmicas
e amplia o pensamento abstrato por um processo de retificações sucessivas que
possibilita a construção de diferentes níveis de elaboração do conceito.

Pode comprovar o que afirma? Os alunos reagiram bem a esta proposta? Não tenho dúvidas de

posso afirmar o que comentei a cima, pois são inúmeros autores que defendem essa metodologia, e

não só nesse momento como também em outros, já havia feito uso de tal estratégia e pude perceber o

envolvimento dos alunos no desenvolvimento da mesma, assim como obtiveram maior compreensão

do conteúdo estudado.

Fazendo uma breve analise deste momento de minha Prática de Estágio, concluo que foi de

grande aprendizado para meu crescimento profissional. Embora já seja veterano em sala de aula,

pude vivenciar um momento novo. Constatei a grande importância de um trabalho dinamizado com a

utilização de recursos inovadores e subsidiado por um planejamento arrojado.

Por que considera arrojado? O considero arrojado pelo fato de que, apesar de ser uma turma que não

tinha conhecimento aprofundado dos alunos, apenas o contato da aula anterior, arrisquei em um

planejamento mais audacioso, e também pelo fato de que como se tratava de uma aula que tive um

tempo maior para mi planejar, pude traçar um plano mais firme e até certo ponto revolucionário, por

introduzir uma metodologia que segundo os alunos, não se fazia presente cotidianamente nas aulas

que lhes eram ministradas.

2.2. 2ª AULA DE GEOGRAFIA

Nesta segunda aula fui surpreendido com uma “nova turma”, onde o clima estava bem mais

calmo; era um ambiente totalmente diferente; os alunos que deram trabalho na aula anterior não se

encontravam no recinto. Mas tive o prazer de conviver como os que não se fizeram presente

anteriormente e, assim, poder conhecer um pouco de seu comportamento enquanto estudantes.

Por quê? Que se passou? Pelo fato de que os mesmos foram bem atenciosos e muito

participativos durante toda aula. Em momento algum tive que está chamando a atenção dos mesmos,

pois não houve motivos para tal. Estes últimos fizeram totalmente a diferença na sala; possuem uma

personalidade bem diferente dos ausentes e contribuíram juntamente com os demais para uma

harmonia no ambiente e assim pude desenvolver um trabalho mais proveitoso.
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Senti que fiz um trabalho melhor que os dois tempos anteriores, pois pude contar com a

participação de aproximadamente 97% da turma; a mesma se mostrou mais atenciosa e participativa

todas as vezes que solicitada, e até voluntariamente.

Como chega a estes dados tão precisos? Bem simples, pois dos 28 alunos presentes, apenas

um não se manifestou durante a aula; os demais fizeram indagações e colocações que contribuíram

para o enriquecimento dos trabalhos.

Percebi uma dificuldade na assimilação do conteúdo da aula anterior, pois alguns não

conseguiram responder a atividade que foi proposta para casa. Com base nessa observação, fiz uma

breve revisão de tudo que foi trabalhado anteriormente, o que a partir de então os alunos puderam

tirar as dúvidas e concluírem a resolução da tarefa.

De que forma foi feita a revisão? Oralmente? Síntese escrita? Recurso aos alunos? A revisão

foi feita oralmente, através de uma explanação do conteúdo, focando em especial aos pontos que

ainda restavam duvidas para alguns alunos.

Segundo depoimento dos alunos esse momento foi muito importante, pois lhes permitiram

assimilar o que não foi possível no tempo anterior.

“Agora sim professor, ficou mais claro o conteúdo, pois ontem não foi possível a

compreensão do mesmo devido a falta de atenção da turma”.

Depoimento de um aluno

Para este terceiro tempo de estágio buscou-se trabalhar de forma mais próxima dos alunos,

dando total liberdade para que estes pudessem expressar seus entendimentos e também suas

limitações em relação ao que estava sendo trabalhado, algo que vai ao encontro de Vilarinhos (2004)

que afirma que

(...)a interação professor-aluno é um processo fundamental da organização da “situ
ação didática”, tendo em vista alcançar os objetivos do processo de ensino por mei
o da transmissão e assimilação que são fatores dominantes da organização d
o ensino, razão pela qual ele precisa ser estudo em conjuntocom outros fatores, pri
ncipalmente a forma de aula (atividade individual, atividade fora da classe etc.)

Após a breve revisão da aula anterior, corrigimos a tarefa de casa e, posteriormente, eles

fizeram a apresentação de seus cartazes, o que foi muito proveitoso pois foram bem criativos e

enfáticos em cada colocação.

Ainda foi possível fazermos uma leitura em conjunto sobre os fatores endógenos e exógenos

(responsáveis pelas transformações do relevo), utilizando o manual dos alunos tendo, em seguida,

efetuado uma breve explanação sobre os mesmos. Por fim responsabilizei-os para continuarem a

leitura em casa para que se aprofundassem mais nos conhecimentos.

Lancei mão da utilização do manual dos alunos (livro didático), por ser um recurso muito

rico em informações e por ser, para a maioria dos alunos, a única fonte de pesquisa mais próxima

para aprofundarem seus estudos. Segundo Saviani apud Stefanello (2009),



Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada – Geografia/História/ Português
Unidade Integrada Adalgisa Mendonça Lopes – Valdeci Martins Rego Filho

APÊNDICE- C

117

(...) o livro didático, enquanto recurso educativo, está em vias de ser ultrapassado e
fadado a desaparecer? Ao contrário, significa que sua faixa de referência se amplia
(...) para se articular e, em certos casos, abarcar outros recursos pedagógicos. Em
outros termos, acabará ao livro didático servi como elemento estimulador a
professores e alunos no sentido de aguçar-lhes a capacidade criadora levando-os à
descoberta ( ...)

Foi percebível a grande importância da utilização do material didático dos alunos para o

suporte nas aulas e também a relevância da proximidade do professor com o educando, para que

possa ser criado um elo de confiança entre ambos.  Acredito que fiz um bom trabalho e enriqueci

ainda mais minha prática docente.

2.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as três aulas de geografia que ministrei, pude verificar que:

* Por mais que tal prática sempre faça parte do nosso cotidiano, sempre há um pouco de

incerteza de como será cada novo momento;

* É sempre preciso que coloquemos aos alunos qual deverá ser seu comportamento em sala

de aula e qual as consequências de um comportamento inadequado com o meio que nos

encontramos;

* É muito importante a utilização de recursos adequados para cada aula, em especial que

prendam a atenção dos alunos;

* É de grande importância a constante revisão do conteúdo trabalhado anteriormente;

* A proximidade do professor com os alunos, dando-lhes oportunidade para expressarem

suas dúvidas e seus questionamentos, é sempre bom para criar um clima de companheirismo

e confiança, e assim desenvolver um trabalho mais prazeroso e alcançar os objetivos

previstos.
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2.4 1ª AULA DE HISTÓRIA

No meu primeiro tempo de estágio com a disciplina História me deparei com uma situação

um tanto que espantosa, a turma se mostrou muito eufórica e totalmente desatenta para com a aula,

algo que chamou muito minha atenção, uma vez que já havia estado na mesma com a disciplina

Língua Portuguesa, tendo os alunos adotado um comportamento mais adequado. Diante de tal

situação todo o meu trabalho ficou comprometido, pois não desenvolvi minhas tarefas como havia

planejado. Como seria previsível era muito difícil tentar conter a euforia/inquietação dos alunos e

desenvolver uma aula prazerosa, ambos ao mesmo tempo.

Conseguir amenizar um pouco a euforia da turma quando fiz a exibição de um pequeno

vídeo (a história da Índia parte 1), o qual fazia parte da minha estratégia de trabalho. Foi possível

obter um pouco da atenção dos alunos; pena que tinha apenas doze minutos de duração.

O filme foi passado todo ou de forma fragmentada (por exemplo 3 minutos de cada vez?) A

exibição do filme se deu de forma ininterrupta e logo após fiz uma breve explanação sobre o mesmo,

e questionei alguns alunos sobre o mesmo; dentre os questionamentos posso citar: Qual a

semelhança observada no filme que detectamos hoje em nossa sociedade?

Foi impossível a utilização do manual dos alunos (livro didático) para o acompanhamento da

aula, pois a maioria tinha-o deixado em suas residências; fato que foi ocasionado por falta de

comunicação da supervisora com o professor que não lhe comunicou da alteração do horário, o que

provocou tal situação.

Por várias vezes tentei amenizar a euforia dos alunos sem obter muito êxito; foi quando o

professor colaborador me falou que quase sempre é assim, pois se trata do último horário e os

mesmos já estão ansiosos para o retorno aos seus lares. Após essa informação fiquei mais tranquilo,

pois estava a pensar que seria aversão a mim ou à disciplina.

Diante de todo o ocorrido, acredito que conseguir atingir 55% dos meus objetivos.

Quais os objetivos atingidos? De que forma os atingiu? O que ficou por ministrar? Os objetivos

atingidos foram os que constam no plano: - compreender a importância do Rio indo para a formação

da civilização indiana e a identificação das primeiras e principais cidades da Índia. Tais objetivos

foram atingidos graças a metodologia aplicada, com a leitura de textos e a exposição de imagens. O

que ficou por ser atingido foi o esplendor de Harapa, o qual era preciso uma maior ênfase no

artesanato e no comercio das principais cidades indiana.

Tudo isso me levou a rever o meu planejamento das próximas aulas, pois seria preciso

buscar mecanismos mais envolventes que pudessem captar mais a atenção dos alunos. Para

Estefanelo (2009, pg. 61), “... no processo de ensino, planejamento e prática devem estar articulados

entre si, pois o educador, ao vivenciar novas e diferentes situações em seu cotidiano, repensa suas

ações e consequentemente revê o seu planejamento”.
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Como metodologia de trabalho optei pela utilização de recursos audiovisuais, o qual é

comprovado que é um excelente meio para o desenvolvimento de um trabalho didático-pedagógico

bem envolvente e de se obter bons resultados. Segundo Santos (2010) apud Martins & Galastri

(2013),

(...) muitas vezes os frequentes discursos monótonos utilizados em sala de aula não
detêm a atenção dos alunos. É difícil, numa época onde a disponibilidade de
informações é tão grande e dinâmica, prender a atenção dos alunos numa aula
discursiva. Dessa forma, o uso de recursos audiovisuais, como músicas e filmes,
viabiliza de forma favorável a compreensão do conteúdo das diversas disciplinas.

No primeiro momento fiz uma pequena introdução informal do tema, com a apresentação de

alguns slides (imagens) referentes ao conteúdo a ser trabalhado – a Índia -, com indagações

direcionadas aos alunos, sobre a que região pertencia, onde se localizavam..., para posterior

apresentação do assunto a ser estudado.

No segundo momento foi feito a exibição de um filme (já mencionado anteriormente), o qual

fez um breve relato sobre a origem da Índia e como era organizada a sua sociedade. Após tal ato, fiz

as considerações sobre o mesmo, buscando a participação dos alunos, algo que ficou bem restrito

devido à reduzida atenção no fim do horário dos mesmos.

E porque não colocou questões orientadoras antes do visionamento do filme? Talvez assim

fossem mais orientados tendo em vista um objetivo…

Não fiz questionamentos soltos antes da exibição do vídeo, proporcionei aos alunos a

visualização de imagens que me permitiram questionar (como mencionei anteriormente) sobre a

origem dos mesmos, e assim poder avaliar o conhecimento que os mesmos já possuíam sobre o

conteúdo a ser estudado.

Como o tempo estava já se esgotando, deixei como tarefa de casa a leitura do texto que se

encontrava no manual dos alunos, para que na próxima aula pudéssemos dar continuidade nos

trabalhos e estendermos um pouco mais, atendendo que seriam dois horários seguidos, num total de

100 minutos.

Durante este tempo de estágio foi possível perceber a importância do diálogo entre as

pessoas para que improvisos não venham a acontecer; e a relevância da utilização de aulas dinâmicas

e atrativas para que chamemos a atenção dos educandos e assim envolvê-los no processo de

construção de seu conhecimento. Foi um momento de grande aprendizado tanto quanto profissional

como ser social.

2.5 2ª AULA DE HISTÓRIA

Pude constatar, neste novo momento do meu estágio, que as informações fornecidas pelo

professor cooperante em relação à inquietação dos alunos observada na aula anterior eram verídicas.

Neste segundo momento, no quarto horário, os alunos estavam bem tranquilos e se mostraram mais



Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada – Geografia/História/ Português
Unidade Integrada Adalgisa Mendonça Lopes – Valdeci Martins Rego Filho

APÊNDICE- C

120

atentos. Essa realidade voltou a ser transformada já no final do primeiro tempo (quarto horário) e

início do quinto tempo, quando se aproxima o fim do expediente matutino.

Foi possível desenvolver um trabalho bem melhor que o anterior, atendendo que tive mais

atenção e participação da maioria dos discentes presentes. Tive a certeza que a metodologia utilizada

ajudou muito, pois tomei como ferramenta de trabalho o manual dos alunos (livro didático). Este foi

utilizado para fazerem leitura silenciosa de um texto informativo, o qual já haviam tido contato em

casa; após tal prática, a leitura foi feita coletiva com a minha participação direta onde, após cada

tópico estudado, fiz a explanação verbal, instigando que os alunos participassem direta e

indiretamente expondo suas dúvidas e também contribuindo com seus entendimentos.

O uso do livro didático é de grande relevância para um trabalho pedagógico de qualidade,

para Silva (1996) apud Santos e Martins (2011),

(...) o livro didático vem se constituindo em uma ferramenta de caráter pedagógico
capaz de provocar e nortear possíveis mudanças e aperfeiçoamento na prática
pedagógica: “não é à toa que a imagem estilizada do professor apresenta-o com um
livro nas mãos, dando a entender que o ensino, o livro e o conhecimento são
elementos inseparáveis, indicotomizáveis”.

Os autores Vasconcelos & Souto (2003) apud Santos e Martins (2011), frisam a importância

do livro didático no trabalho pedagógico por priorizar em seu contexto o universo em que está

inserido o aluno, pois usa uma linguagem clara e coerente, o que possibilita uma compreensão do

meio que o cerca. Tal recurso é um mecanismo resultante da interação do homem com o meio.

Como é costume dizermos que na vida nem tudo são flores, não poderia ser diferente neste

momento. Tive pequena dificuldade com um grupo de cinco alunos que não cooperaram muito

durante o processo, mostrando-se um pouco desatentos, conversadores e sorridentes; fato esse que

chegava a incomodar o andamento da aula.  Tive que ser um pouco enérgico e chamá-los a atenção e

separá-los para que se contornasse a situação.

No momento de responder a exercício (instrumento de avaliação), foi possível perceber o

interesse dos alunos por tal atividade e também o grau de compreensão do conteúdo, pois todos, com

poucas exceções, conseguiram responder.

Quanto à metodologia utilizada só posso dizer que foi bem viável. Seu uso em todas as áreas

de conhecimento é sugestivo Não percebi o que quis dizer com esta frase?!(minha intenção foi dizer

que trabalhar com o auxílio de texto, independentemente de qual seja a disciplina, é viável, pois este

nos proporciona maior envolvimento do educando com o tema estudado, dando-lhes mais

informações, além de está lhes possibilitando o enriquecimento do seu vocabulário), principalmente

quando temos manual com textos ilustrados e não muito extensos. Pois para que se tenha uma

compreensão de qualquer enunciado é preciso que dominemos a leitura e a pratiquemos

constantemente.
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Algo que me chamou a atenção foi quando pedi que respondessem o exercício de avaliação

informal através do qual pretendia verificar a assimilação do conteúdo por parte deles; quando

alguns alunos se surpreenderam e disseram que eu não havia avisado que teria prova, eles iriam tirar

zero, pois o professor cooperante sempre avisa. Como o tempo era limitado apenas lhes pedir que

realizassem a atividade e que minha maneira de avaliar era diferente. Informei-os ainda que esta

avaliação não era para lhes atribuir nota e sim identificar os pontos que não haviam conseguido

compreender da aula e que em outro momento lhes clarificava melhor a respeito de tal

comportamento de minha parte.

Percebe-se que a verificação da aprendizagem dos educandos ainda está fadada à utilização

de provas pontuais, as quais não provam nada. Tal processo possui apenas o objetivo de classificar e

jamais de verificar os avanços e dificuldades dos educandos. Foi um momento que me levou a

refletir sobre a prática da avaliação do processo ensino-aprendizagem que vem sendo desenvolvido

nas nossas escolas no momento atual.

Qual a sua sugestão?

Deveremos verificar aprendizagens com recurso a pequenos testes? E os testes de caráter

avaliativo são importantes?

É preciso que os professores tomem conhecimento do real significado da avaliação no

processo educacional e, também como se dá tal processo na instituição de ensino da qual faz parte

para que a partir de então defina em seus planejamentos, objetivos claros para tal.

Os pequenos testes são viáveis, desde que não sejam aplicados apenas em momentos pré-

definidos, e apenas como único recurso de avaliação. Já os testes de caráter avaliativo, devem ser

revistos a forma como são utilizados e aplicados; pois em sua maioria são utilizados apenas com o

objetivo classificatório (o quede certa forma não foge à realidade da avaliação) e apenas de

atribuição de notas. Para que o mesmo se torne importante dentro do processo educacional, é preciso

que se utilize-o para identificar as dificuldades dos alunos em relação ao que ainda não aprenderam

sobre o que está sendo trabalhado, e assim sanar as dificuldades encontradas pelos alunos. Dessa

forma ele é importante.

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as três aulas de história que ministrei pude verificar que:

· Sempre é preciso que tenhamos um planejamento flexível e que disponhamos de uma

segunda estratégia de trabalho; por mais que conheçamos a turma com a qual iremos

trabalhar, sempre há imprevisto;

· A utilização de recursos atrativos que chamem a atenção do aluno (algo novo), é essencial
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para o desenvolvimento de um bom trabalho e podermos alcançar nossos objetivos;

· A importância de um planejamento articulado com a prática pedagógica do professor é

fundamental para o desfecho de um trabalho de boa qualidade;

· A introdução do conteúdo deve ser trabalhada de modo a deixar o aluo curioso para a

identificação do mesmo, pois isso desperta o interesse dos mesmos e prende a atenção destes

no decorrer da aula;

· A importância do uso do texto para a transmissão de informações e prender a atenção dos

aprendizes; mas não o texto pelo texto simplesmente, e sim algo atrativo e motivador;

· A grande importância da utilização do livro didático como recurso para auxiliar nas aulas,

haja vista que este na maioria dos casos é a única fonte de pesquisa dos educandos;

· A avaliação ainda é feita de modo classificatória e excludente, e não é exposto aos alunos,

quis os instrumentos que serão utilizados para tal, e nem qual o real objetivo desta.
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2.7 1ª AULA DE PORTUGUÊS

Como se tratava de uma turma nova num ambiente que não fazia parte da minha rotina

profissional, me senti um pouco apreensivo pelo que eu iria encontrar e como me comportaria diante

dessa nova realidade.

No primeiro momento fiz minha apresentação e iniciei meu trabalho com uma pequena

explanação indireta do conteúdo de modo a introduzi-los. Recorri a uma conversa informal, através

da qual pude fazer bastante uso da classe gramatical - Numeral - a qual seria trabalhada, tentando

chamar a atenção dos alunos para tal, o que realmente consegui; ao questionar aos alunos qual seria o

conteúdo a ser estudado, a maioria conseguiu identificar imediatamente.
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Após o processo de apresentação do conteúdo, passei a utilizar um texto, o qual era bem rico

em relação ao tema, e a partir de então dei continuidade ao meu trabalho.

Como é minha prática trabalhar sempre com texto, principalmente em se tratando da disciplina

Língua Português, adotei este procedimento. Entendo que a boa compreensão de todas as outras

disciplinas depende em muito de um bom domínio da leitura. Optei por trabalhar dessa forma, pelo

motivo de que é bem melhor você despertar o interesse/curiosidade do aluno em relação ao que ele

irá estudar, mostrando de forma natural à importância de tal aprendizagem em sua vida; ora a

utilização de textos é algo indispensável para que se possa desenvolver um trabalho proveitoso.

Segundo as orientações apresentadas pelos PCN (Parâmetros Curriculares
Nacionais) , todo professor, independente da sua área de formação, deve ter o texto
como instrumento de trabalho. Este, por sua vez, deveria ocupar lugar de destaque
no cotidiano escolar, pois, através do trabalho orientado para leitura, o aluno
deveria conseguir apreender conceitos, apresentar informações novas, comparar
pontos de vista, argumentar, etc. Dessa forma, o aluno poderá caminhar adiante na
conquista de sua autonomia no processo de aprendizado. No entanto, o que se
observa é que construir habilidades e competências que envolvam a leitura e a
produção textual é papel atribuído apenas e tão somente aos professores de língua,
limitando o espaço do texto na escola. (SANTOS & SILVEIRA, 2015, grifo
nosso)

Fui agraciado por Deus, pois no primeiro momento a turma mostrou-se muito participativa e

bem interessada na aula. Todos, sempre que solicitados ou voluntariamente se manifestavam e

davam suas contribuições ou questionavam-me tirando suas dúvidas. Não sei a que se deve tal fato,

pois segundo a professora cooperante, nem sempre agem assim.

Nesta primeira aula, tive uma pequena dificuldade, se assim posso chamar; dois alunos

mostraram-se desatentos e conversavam demasiadamente, mas, logo após chama-los à atenção e

conversar com os mesmos, foi possível alterar as suas atitudes.

Também pude detectar uma dificuldade na produção textual por parte de alguns alunos, no

sentido de transcrever de forma coerente e coesa.

Quando sentiu isso? De que forma acompanhou o desenvolvimento da atividade de

produção escrita? Individualmente? Em grupo? Levou para casa? Como podemos auxiliar os

alunos a reverter esta dificuldade? Qual a importância da expressão escrita?

Tal dificuldade foi percebida no momento da correção dos textos, os quais pude observar

individualmente em casa, fazendo as devidas correções gráficas e gramaticais.

O acompanhamento do desenvolvimento da atividade deu-se de modo individual, onde pude

ir tirando as dúvidas e lhes orientando da melhor forma possível a produzirem suas redações.

Para revertermos tal dificuldade, é preciso que façamos desta prática uma constante em

nossas aulas e também desenvolvamos o habito de leitura em nossos alunos, pois quem possui

hábitos de leitura tem mais domínio da produção escrita.
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A comunicação escrita na sociedade desenvolve qualidade e interação de um modo ágil de

compreensão, visando êxito de maneira a agregar valores e benefícios. É visível no mundo

contemporâneo a importância da expressão escrita na empresa para o compartilhamento de

informações, desenvolvendo síntese de qualidade, para que não haja obscuridade e superficialidade,

disponibilizando uma interação entre líderes e funcionários. Hoje em dia nos comunicamos cada vez

mais através da internet, e-mail, fax, memorandos, ... e um texto bem escrito pode ser fundamental

em muitas situações

2.8 2ª AULA DE PORTUGUÊS

Fazendo uso do dito popular – “nada melhor que um dia após o outro”- é que posso definir o

meu segundo dia de estágio com a disciplina Língua Portuguesa; já estava mais relaxado e possuía

um entrosamento maior com os alunos. Estes já se mostraram bem mais receptivos, tanto para

comigo como para com a disciplina.

Na revisão da aula do dia anterior, percebi que fiz um bom trabalho, pois os alunos se

mostraram inteirados do conteúdo trabalhado. Todos fizeram o dever de casa, com exceção um aluno

que não esteve presente.  Confirmei a minha percepção, a professora cooperante me parabenizou por

ter realmente atingido os objetivos da aula; ela chegou a comentar que gostou do meu

desenvolvimento pedagógico.

P.C15. - “Realmente você conseguiu movimentar a turma, fez algo que ainda não havia

conseguido; fez todos participarem em sua aula e trazerem a atividade de casa toda feita.

Parabéns”!

Diante do exposto, percebe-se que não tive problemas com a turma, nem no que se refere à

indisciplina, nem quanto ao desfecho pedagógico do meu trabalho. Posso afirmar que por se tratar de

uma disciplina com a qual ainda não havia trabalhado me surpreendi tendo realizado um bom

trabalho.

Iniciei este segundo momento fazendo uma breve revisão da aula anterior para verificar a

fixação do conteúdo pelos alunos e, em seguida, juntamente com estes (alunos) corrigimos a

atividade que foi proposta para casa.

Dando continuidade ao processo, retomei meus trabalhos da aula anterior dando ênfase ao

novo conteúdo, mas sempre me reportando ao já trabalhado. Para tal desfecho utilizei novamente

outro texto. Desta vez não apenas para introdução do assunto a ser trabalhado, como também

explorar a compreensão dos alunos sobre o mesmo.

O texto como unidade de ensino tem sido o eixo norteador de muitas propostas de
ensino da língua e também de programas de formação de professores

15 P.C. Professor cooperante
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alfabetizadores. Tomar o texto como unidade de estudo é considerá-lo, antes de
tudo, o seu funcionamento em seu contexto de produção, pondo-se em evidência
seus efeitos de sentido.
O texto é, a priori, o recurso de que o homem dispõe para a participação plena na
sociedade. É através desse instrumento que ele expressa suas idéias, comunica e
produz conhecimentos. Daí, compreender que seja papel da escola garantir o
acesso aos saberes linguísticos a seus alunos, de modo que eles se tornem capazes
não só de interpretar, mas também de produzir diferentes tipos de textos. Os alunos
estarão, assim, aptos a assumir a palavra e praticar os diversos discursos (SILVA
& SALES, 2011, p. 63-64).

Posso ser questionado sobre o porquê de novamente fazer uso de texto para desenvolver

minha aula. Não hesitarei em responder que o trabalho pedagógico em sala de aula com tal recurso,

engrandece-a e proporciona uma maior compreensão do tema a ser estudado, como também nos

permite compreender a empregabilidade e importância deste na vida cotidiana. Exemplos….

· Aprender conceitos;

· Apresentar informações novas;

· Comparar pontos de vista;

· Expressar sentimentos;

· Obter informações de um medicamento;

· Compreender uma receita;

· Orientar-se em uma cidade ou até mesmo em uma leitura geográfica;

· Aprofundar conhecimentos a respeito de um tema, explorando-o e etc.

Porque utilizou uma ficha para aferir conhecimentos com recursos a respostas múltiplas? Quais

as vantagens e desvantagens? Não teria sido preferível trabalhar também a expressão escrita na

qual revelam dificuldades?

A utilização da ficha com respostas múltiplas, se deu devido ao curto espaço de tempo que

eu iria passar com os alunos, devido tal, se tornou inviável a utilização de tal recurso que requeresse

mais tempo e analise deste para resolver, mas tal observação foi repassada à professora regente da

classe a nível de sugestão de trabalho.

2.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as três aulas de português que ministrei pude verificar que:

· A importância do diálogo entre o professor e o aluno, para que se possa criar um ambiente de

reciprocidade e confiança;

· A importância da utilização de recursos atrativos e adequados ao tema a ser trabalhado; e

aqui me reporto ao uso do texto, que foi excepcional para meu trabalho;

· O despertar da curiosidade do educando quanto ao assunto a ser trabalho; pois isso

possibilita um maior interesse deles para com a aula;
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· A importância de sempre estarmos revisando os conteúdos já trabalhados, para que assim

possamos sanar algumas dúvidas existentes por parte dos educandos.
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O presente questionário servirá como instrumenta de coleta de dados para a elaboração do relatório de mestrado
do curso de Docência Educacional do Instituto Politécnico da Guarda de Portugal.
Gostaria de deixar claro que as informações aqui fornecidas serão mantidas em sigilo profissional; e jamais terão
seus nomes revelado a menos que o desejem, pois, toda a exposição das informações será feita com nomes
fictícios.

Obs: Onde requerer como resposta mais de uma opção, sugere-se que opte pelas duas últimas ou pela mais
recente.

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA COM ALUNO
1- Dados pessoais.

Sexo:   (    ) masculino (     ) feminino
Idade:  (    ) 6 a menos de 11 anos

(    ) 11 a menos de 16 anos
(    ) 16 a menos de 21 anos

Turno que estuda: (     ) matutino      (    ) vespertino      (    ) noturno
Ano escolar que frequenta: (    ) 1º ano        (    ) 2º ano          (    ) 3º ano

(    ) 4º ano        (    ) 5º ano          (    ) 6º ano
(    ) 7º ano        ( ) 8º ano          (    ) 9º ano

Localidade da escola que frequenta:             (    ) urbana         (    ) rural
2- Como você percebe que se dá a avaliação da sua aprendizagem que seus professores  fazem de

você?
(     ) através de provas (    ) através de trabalhos individuais
(    ) através da participação individual                   (    ) através de trabalhos em grupo
(    ) se dá durante todo o processo pedagógico
(    ) você não percebe esse comportamento do(s) professor(es).

3- Seu(s) professor(es) explicam a você o motivo da avaliação?
(     ) sim             (     ) não                 (     ) raramente

4- Você é avisado pelo(s) seu(s) professor(es)quando está sendo avaliado?
(     ) sim             (     ) não (     ) raramente

5- Você concorda com o modo de avaliação educacional que é desenvolvido pelo(s) seu(s)
professor(es)?
(     ) sim          (     ) não           (     ) raramente

6- O modo como seu(s) professor(es) desenvolvem a avaliação atualmente contribui para a sua
aprendizagem?
(    ) sim            (     ) não           (     ) raramente

7- O que significa ser avaliado para você enquanto aluno?
(     ) receber uma nota
(     ) receber um conceito
(     ) identificar suas dificuldades para aprimorar seus conhecimentos
(     ) simplesmente responder a um questionário

8- Você percebe alguma mudança na prática pedagógica dos seus professores após a aplicação de
instrumentos de avaliação (provas, trabalhos e etc.) ?
(     ) sim          (     ) não (    ) raramente

Obrigado por sua
contribuição!

Valdeci Martins Rego Filho
Pesquisador
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O presente questionário servirá como instrumenta de coleta de dados para a elaboração do
relatório de mestrado do curso de Docência Educacional do Instituto Politécnico da Guarda de
Portugal.
Gostaria de deixar claro que as informações aqui fornecidas serão mantidas em sigilo
profissional; e jamais terão seus nomes revelado a menos que o desejem, pois, toda a exposição
das informações será feita com nomes fictícios.

Obs: Onde requerer como resposta mais de uma opção, sugere-se que opte pelas duas últimas
ou pela mais recente.

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA COM PROFESSOR
1-DADOS PESSOAIS
SEXO   (    ) M      (     ) F
IDADE (    ) 18 a 25 anos     (    ) 26 a 33 anos         (    ) 34 a 42 anos        (    ) a cima de 42 anos
2-NUMERO DE ESCOLAS EM QUE VOCE TRABALHA.
(     ) 1               (    ) 2           (    ) mais de duas
3-TURNO QUE VOCE LECIONA
(     ) M              (    ) V           (    ) N
4-ETAPA/NIVEL DE ENSINO QUE ATUA
( ) Ens. Fundamental Menor       (    ) Ens. Fundamental Maior     (    ) Ens. Fund. Menor e maior
(    ) Funda. Menor e Médio           (    ) Fund. Maior e Médio           (    ) EJA
5-ALÉM DAS SUAS FUNÇÕES DE PROFESSOR, VOCÊ DESEMPENHA ALGUMA
OUTRA FUNÇÃO EDUCACIONAL?
(    ) sim         (    ) não       (     ) às vezes
6-SUA FORMAÇÃO É:
(     ) magistério  (médio)                                                         (     ) superior (licenciatura)    ( )
superior ( bacharel)
(     ) superior ( licenciatura) e pós na área de educação   (     ) superior ( licenciatura) com pós em
outra área.
7-TURMAS QUE LECIONA
(    ) 1º ao 5º ano                              (   ) 6º ao 9º ano
8-DICIPLINAS QUE LECIONA
(     )PRT  (    ) MTM   (   ) CNC  ( ) HST    (   ) GEO   (   ) ING    (    ) FIL     (   ) REL    (   ) ART
(   ) ED. FIS      (    ) TODAS
9-QUANTITATIVOS DE ALUNOS QUE ATENDE POR TURMA
(      ) 1 a 25         (     ) 26 a 30       (      ) mais de 35
10-A QUANTOS ANOS VOCÊ LECIONA?
( ) 1 a 5 anos     (     )  5 a 10 anos      (     ) 10 a 15 anos   (    ) mais de 15 anos
11-COM QUE FREQUENCIA VOCÊ FAZ USO DA AVALIAÇÃO EM SALA DE AULA?
(    ) diariamente    (     ) raramente    (    ) mensalmente    (   ) bimestralmente
12-COMO VOCÊ CLASSIFICARIA A AVALIAÇÃO QUE FAZ COM SEUS ALUNOS?
(    ) diagnóstica     (    ) classificatória     (      ) mediadora    (    ) corretiva
13-QUE USO VOCE FAZ DOS DADOS OBTIDOS NAS SUAS AVALIAÇÕES?
(    ) atribui uma nota/conceito aos aluno apenas
(    ) apenas verifica a aprendizagem dos alunos
(    ) rever sua prática pedagógica para intervir na aprendizagem dos alunos
(    ) verifica o grau de aprendizagem dos alunos e rever sua prática pedagógica
14-VOCÊ PERCEBE, DURANTE SUA JORNADA DE PROFESSOR, SE O PROCESSO
AVALIATIVO DESENVOLVIDO POR VOCÊ E PELA REDE MUNICIPAL DE
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ANAJATUBA, SERVE PARA DETERMINAR O GRAU DE CONHECIMENTO DOS
ALUNOS, E AINDA SIM, LHES PERMITEM MELHOR FORMAÇÃO?
(    ) sim     (    ) não    (    ) quase sempre   (   ) às vezes
15-QUAL CONHECIMENTO QUE VOCE TEM A RESPEITO DE AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL?
(    ) pouco conhecimento                    (    ) amplo conhecimento                 (    ) quase nada
(    ) avalio apenas por ser uma exigência do sistema, mas tenho nenhum conhecimento
16-VOCÊ SABIA QUE QUANDO SE AVALIA O ALUNO, ESTAMOS DIRETAMENTE
AVALIANDO A NOSSA PRÁTICA ENQUANTO PROFESSOR?
(     ) sim    (     ) não    (     ) não tinha certeza

17-VOCÊ SERIA CAPAZ DE MUDAR A SUA MANEIRA DE AVALIAR SEUS ALUNOS,
MESMO QUE ESSA MUDANÇA LHE CAUSASSE UM POUCO MAIS DE TRABLHO E
ATENÇÃO?
(    ) sim      (     ) não     (     ) ás vezes
18-PARA DESENVOLVERMOS UMA BOA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL É PRECISO
QUE SE TENHA AMPLO CONHECIMENTO SOBRE O SIGNIFICADO DA AVALIAÇÃO?
(     ) Sim    (     ) não (     ) às vezes
19- ENQUANTO PROFESSOR, VOCÊ PERCEBE ALGUMA PARCERIA ENTRE
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, DESENVOLVIDA EM SUA PRÁTICA E PELA
ESCOLA ONDE TRABALHA?
(     ) Sim    (     ) Não        (    ) ás vezes
19-NA SUA CONCEPÇÃO ENQUANTO PROFESSOR, O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL DEVE SER:
(    )  aberto, onde haja diálogo entre quem avalia e quem está sendo avaliado
(    ) fechado , onde apenas se atribui conceito e nada mais
(    )  dinâmico
(    ) estático
20-O PROCESSO AVALIATIVO DE SUA ESCOLA É AMPARADO LEGALMENTE...
(   ) no PPP da escola
(   ) na LDB
(   ) no regimento da escola
(   ) é amparado  por todos
(   ) não possui amparo legal

Obrigado por
sua contribuição!

Valdeci Martins Rego Filho
Pesquisador
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O presente questionário servirá como instrumenta de coleta de dados para a elaboração do
relatório de mestrado do curso de Docência Educacional do Instituto Politécnico da Guarda de
Portugal.
Gostaria de deixar claro que as informações aqui fornecidas serão mantidas em sigilo
profissional; e  jamais terão seus nomes revelado a menos que o desejem, pois, toda a exposição
das informações será feita com nomes fictícios.

Obs: Onde requerer como resposta mais de uma opção, sugere-se que opte pelas duas últimas
ou pela mais recente.

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA COM DIRETORES E SUPERVISORES

1- Identificação:
Sexo: (    ) masculino       (    ) feminino

Função:    (    ) diretor                          (    ) supervisor
Localidade de trabalho: (    ) urbana    (    ) rural
Escolaridade :  (    ) graduado    (    ) especialista

(    ) mestre         (    ) doutor
Formação:_________________________________________

2- Há quanto tempo você trabalha na área da educação?
(    ) 1 a 5 anos       (     ) 6 a 10 anos       (      ) 11 a 15 anos   (     ) acima de 15 anos

3- Há quanto tempo você ocupa o cargo?
(    ) 1 a 5 anos    (     ) 6 a 10 anos      (     ) a cima de 11 anos

4- Qual o conhecimento que você possui sobre avaliação educacional?
(    ) pouco
(    ) amplo
(    ) nenhum

5- Como você classificaria a avaliação desenvolvida pelos professores desta(s) escola(s) do
município de Anajatuba?
(    ) classificatória
(    ) diagnóstica
(    ) somativa

6- Na sua concepção enquanto profissional da educação, percebe alguma contribuição para a
aprendizagem significativa dos alunos, o modo como os professores da rede municipal de
educação de Anajatuba avaliam seus alunos?
(     ) sim           (    ) não        (     )  raramente

7- Na sua concepção enquanto educador, o que seria avaliar o processo ensino aprendizagem?
(      ) aplicar provas e dá notas aos aluno classificando-os em aptos e inaptos
(    ) solicitar que os alunos façam todas as tarefas escolares e atribuir-lhes uma nota conforme
seu desenvolvimento nas tarefas
(   ) identificar os pontos fortes do aluno e seguir seu trabalho pedagógico primando pela
permanência da continuidade do seu trabalho
(    )  identificar os pontos fracos do aluno, rever seu planejamento e trabalhar em prol da
superação das dificuldades dos alunos
(   ) identificar os pontos fortes e fracos dos alunos e seguir seu trabalho planejando normalmente
suas aulas sem nenhuma intervenção.

8- Você vê alguma necessidade de se definir o tipo de avaliação e os instrumentos que serão
utilizados para tal fim, no plano de aula ou planejamento escolar?
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(      ) sim (    ) não     (    ) raramente
9- Caso sua resposta seja afirmativa, você tem essa definição na sua escola?

(      ) sim         (    ) não     (    ) raramente
10- Percebe essa realidade no planejamento dos seus professore?

(      ) sim         (    ) não     (    ) raramente
11- Há a necessidade de se possuir uma legislação que defina qual a linha pedagógica da

avaliação que os professores devem seguir, principalmente quando se trata de uma rede de
ensino?
(     ) sim        (    ) não     (    ) raramente

12- Caso sua resposta seja afirmativa, qual seria o responsável por nortear/definir o processo
de avaliação educacional de uma escola e de um professor?
(    ) LDB- Lei de Diretrizes e Bases da educação
(    ) PPP- Projeto Político Pedagógico
(    ) plano de aula do professor
(    ) Constituição Federal
(    ) Regimento Interno da escola

Obrigado por sua contribuição!

Valdeci Martins Rego Filho
Pesquisador
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Paradoxo vivenciado na
prática pedagógica dos professores

Orientador (a): Florbela Lages Antunes Rodrigues
Nome do Pesquisador assistente/aluno: Valdeci Martins Rego Filho
Natureza da pesquisa: o (a) srº (srª) (srtª) está sendo convidada (o) a participar desta
pesquisa que tem como finalidade compreende a metodologia utilizada pelos professores no
processo avaliativo dos alunos do ensino fundamental rede municipal de Anajatuba-MA,
bem como dar um contributo para que a mesma possa ser desenvolvida da melhor forma
possível voltada a atender os seus reais objetivos.
Participante da pesquisa:________________________________________ (diretor).
Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a (o) srª , srº, srtª  permitirá que o
pesquisador Valdeci Martins Rego Filho possa obter informações que lhe subsidiarão no
desenvolvimento de seu relatório de mestrado. A(O) srª, srº, srtª  tem liberdade de se
recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da
pesquisa, sem qualquer prejuízo para a o srº Valdeci Martins Rego Filho. Sempre que
quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador
do projeto.
Sobre as entrevistas: as entrevistas ocorrerão em data e local marcado com o pesquisador,
sempre de comum acordo com o entrevistado.
Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os
procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com
Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum
dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.
Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente
confidenciais. Somente o pesquisador  e a orientadora terão conhecimento dos dados.
Benefícios: ao participar desta pesquisa a srª, srº, srtª não terá nenhum benefício direto.
Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a metodologia
utilizada pelos professore no desenvolvimento na prática avaliativa dos seus alunos, de
forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa contribuir
significativamente para a melhoria do processo ensino aprendizagem, onde o pesquisador
se compromete a divulgar os resultados obtidos.
Pagamento: a srª, srº, srtª  não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa,
bem como nada será pago por sua participação.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para
participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem.

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.
Consentimento Livre e Esclarecido
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu
consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento, e
autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.

______________________________________________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

__________________________________
Pesquisador
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Paradoxo vivenciado na
prática pedagógica dos professores

Orientador (a): Drª. Florbela Lages Antunes Rodrigues
Nome do Pesquisador assistente/aluno: Valdeci Martins Rego Filho
Natureza da pesquisa: o (a) srº (srª) (srtª) está sendo convidada (o) a participar desta
pesquisa que tem como finalidade compreende a metodologia utilizada pelos professores no
processo avaliativo dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de Anajatuba-MA,
bem como dar um contributo para que a mesma possa ser desenvolvida da melhor forma
possível, voltada a atender os seus reais objetivos.
Participante da pesquisa:__________________________________________ (aluno).
Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a (o) srª , srº, srtª  permitirá que o
pesquisador Valdeci Martins Rego Filho possa obter informações que lhe subsidiarão no
desenvolvimento de seu relaório de mestrado. A(O) srª, srº, srtª tem liberdade de se recusar
a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem
qualquer prejuízo para a o srº Valdeci Martins Rego Filho. Sempre que quiser poderá pedir
mais informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador do projeto.
(98)98402-9807
Sobre as entrevistas: as entrevistas ocorrerão em data e local marcado com o pesquisador,
sempre de comum acordo com o entrevistado.
Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os
procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com
Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum
dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.
Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente
confidenciais. Somente o pesquisador  e a orientadora terão conhecimento dos dados.
Benefícios: ao participar desta pesquisa a srª, srº, srtª não terá nenhum benefício direto.
Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a metodologia
utilizada pelos professores no desenvolvimento na prática avaliativa dos seus alunos, de
forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa contribuir
significativamente para a melhoria do processo ensino aprendizagem, onde o pesquisador
se compromete a divulgar os resultados obtidos.
Pagamento: a srª, srº, srtª  não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa,
bem como nada será pago por sua participação.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para
participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem.

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.
Consentimento Livre e Esclarecido
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu
consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento, e
autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.

______________________________________________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

__________________________________
Pesquisador
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Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Paradoxo vivenciado na
prática pedagógica dos professores

Orientador (a): Florbela Lages Antunes Rodrigues
Nome do Pesquisador assistente/aluno: Valdeci Martins Rego Filho
Natureza da pesquisa: o (a) srº (srª) (srtª) está sendo convidada (o) a participar desta
pesquisa que tem como finalidade compreende a metodologia utilizada pelos professores no
processo avaliativo dos alunos do ensino fundamental rede municipal de Anajatuba-MA,
bem como dar um contributo para que a mesma possa ser desenvolvida da melhor forma
possível voltada a atender os seus reais objetivos.
Participante da pesquisa:_______________________________________ (professor).
Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a (o) srª , srº, srtª  permitirá que o
pesquisador Valdeci Martins Rego Filho possa obter informações que lhe subsidiarão no
desenvolvimento de seu relatório de mestrado. A(O) srª, srº, srtª tem liberdade de se
recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da
pesquisa, sem qualquer prejuízo para a o srº Valdeci Martins Rego Filho. Sempre que
quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador
do projeto.
Sobre as entrevistas: as entrevistas ocorrerão em data e local marcado com o pesquisador,
sempre de comum acordo com o entrevistado.
Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os
procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com
Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum
dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.
Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente
confidenciais. Somente o pesquisador  e a orientadora terão conhecimento dos dados.
Benefícios: ao participar desta pesquisa a srª, srº, srtª não terá nenhum benefício direto.
Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a metodologia
utilizada pelos professores no desenvolvimento na prática avaliativa dos seus alunos, de
forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa contribuir
significativamente para a melhoria do processo ensino aprendizagem, onde o pesquisador
se compromete a divulgar os resultados obtidos.
Pagamento: a srª, srº, srtª  não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa,
bem como nada será pago por sua participação.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para
participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem.

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.
Consentimento Livre e Esclarecido
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu
consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento, e
autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.

___________________________________________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

__________________________________
Pesquisador
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Paradoxo vivenciado na
prática pedagógica dos professores

Orientador (a): Florbela Lages Antunes Rodrigues
Nome do Pesquisador assistente/aluno: Valdeci Martins Rego Filho
Natureza da pesquisa: o (a) srº (srª) (srtª) está sendo convidada (o) a participar desta
pesquisa que tem como finalidade compreende a metodologia utilizada pelos professores no
processo avaliativo dos alunos do ensino fundamental rede municipal de Anajatuba-MA,
bem como dar um contributo para que a mesma possa ser desenvolvida da melhor forma
possível onde atenda realmente os objetivos reais da mesma.
Participante da pesquisa:_______________________________________(supervisor).
Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a (o) srª , srº, srtª  permitirá que o
pesquisador Valdeci Martins Rego Filho possa obter informações que lhe subsidiarão no
desenvolvimento de seu relatório de mestrado. A(O) srª, srº, srtª  tem liberdade de se
recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da
pesquisa, sem qualquer prejuízo para a o srº Valdeci Martins Rego Filho. Sempre que
quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador
do projeto.
Sobre as entrevistas: as entrevistas ocorrerão em data e local marcado com o pesquisador,
sempre de comum acordo com o entrevistado.
Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os
procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com
Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum
dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.
Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente
confidenciais. Somente o pesquisador  e a orientadora terão conhecimento dos dados.
Benefícios: ao participar desta pesquisa a srª, srº, srtª não terá nenhum benefício direto.
Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a metodologia
utilizada pelos professore no desenvolvimento na prática avaliativa dos seus alunos, de
forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa contribuir
significativamente para a melhoria do processo ensino aprendizagem, onde o pesquisador
se compromete a divulgar os resultados obtidos.
Pagamento: a srª, srº, srtª  não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa,
bem como nada será pago por sua participação.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para
participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem.

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.
Consentimento Livre e Esclarecido
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu
consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento, e
autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.

______________________________________________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

__________________________________
Pesquisador
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