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RESUMO 

 

Considerando a avaliação como uma das ferramentas do ensino, o estudo constante de 

sua aplicação e dos objetivos que a impulsionam é primordial na qualidade da educação. 

Nesse âmbito, a presente pesquisa tem como objetivo geral conhecer os critérios de avaliação 

discente utilizados pelos professores da Rede Estadual de Educação Básica, no município de 

São Paulo, pretendendo desvendar o que condiciona a avaliação e orienta, implícita ou 

explicitamente, a prática do professor na sala de aula e, também, fora dela. Para tanto, 

entrevistou-se 9 professores de química, voluntários, atuantes no ensino público do município. 

Após o processo de unitarização, previsto pela análise textual discursiva, os dados foram 

discutidos a partir da ideia dos “patamares de aprendizagem” de Villani e Barolli (2000), 

tendo sido criado, para tanto, “patamares de docência” análogos àqueles. Os instrumentos, os 

critérios e os resultados da avaliação foram identificados como as dimensões que representam 

as principais características dos processos de avaliação realizados pelos professores 

entrevistados. Estes, classificam os alunos na classe em grupos, de acordo com as 

características e respostas que os discentes apresentam. Para cada grupo, os docentes 

desenvolvem diferentes mecanismos de ações, o que nos permite classifica-los em adesão a 

um ou mais patamar de docência.  Essa classificação é importante uma vez que nos permite 

interpretar a relação do professor com a avaliação e o conhecimento escolar e, 

consequentemente, nos dá alicerces no entendimento da atuação do profissional no Ensino de 

química. 

Palavras Chave: avaliação, ensino de química, professor de química, patamares da 

aprendizagem, ensino médio  
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ABSTRACT 

 

Considering evaluation as a teaching tool, it is necessary a constant study of its 

application and purposes in the quality of education. In this context, the present work has the 

general objective to study the student’s /test criteria used by teachers of the State Basic 

Education Network in São Paulo, intending to unveil  the evaluation circumstances and guide, 

implicit or explicitly, the teacher's practice in and outside the  classroom. Therefore, 9 

chemistry teachers (volunteers), active in public education in the São Paulo city, were 

interviewed. After the process of unitarization, provided by discursive textual analysis, data 

were discussed from the idea of "learning levels" of Villani and Barolli (2000) and it was 

created "teaching levels" analogous to "learning levels". Instruments, criteria and evaluation 

results were identified as dimensions that represent the main features of the evaluation 

procedures implemented by the teachers that were interviewed. Those teachers classify the 

students in the class into groups according to the characteristics and answers given by the 

scholars. For each group, teachers develop different mechanisms of action, allowing us to 

classify them in adherence to one or more teaching levels. This classification is important 

because it allows us to interpret the teacher's relationship with the evaluation and school 

knowledge and, consequently, gives us the foundations to understand the professional 

performance in chemistry education. 

 

Keywords: assessment, teaching chemistry, chemistry teacher, learning levels, high school 
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1.1 Breve histórico pessoal – memorial   

 

 

Falar dessa pesquisa é falar das minhas experiências escolares e de vida, dos meus 

medos, angústias e desejos, de toda a minha trajetória. É falar da mudança de minha cidade, 

Itabuna – BA, para São Paulo-SP, tantos sonhos, expectativas e saudades do que deixava, 

acompanhadas da satisfação e alegria de ter me tornado: MESTRANDA. Dizem que certas 

lembranças antigas, remotas, ficam fortes em nossa memória porque representam e significam 

fortes sinais do que somos e do que carregamos conosco. Trago recordações que sempre vêm 

à tona, aparentemente desconexas, as quais não consigo achar explicações conscientes, e 

outras que jogam uma luz sobre as minhas escolhas.  

Não consigo lembrar-me ao certo, apesar de imensa vontade, da primeira vez em que 

fui para a escola e do meu primeiro dia de aula. Recordo-me do medo que sentia e de muito 

chorar quando mainha me deixava na escola e ia embora. Um dia, após ter entrado em 

prantos, ela apareceu para ver como eu estava e a professora, de forma grosseira, me disse: 

“pronto, vai embora com sua mãe”, como se o choro de uma criança assustada e em seu 

primeiro contato com a escola, longe da mãe da qual nunca se separava, fosse algo 

absurdamente errado, inadmissível e atípico. Que alegria em ver minha mãe, e que vergonha 

diante dos meus colegas pelas palavras e grosseria da professora.  

Lembro vagamente de outras professoras que tive, embora não consiga dizer o nome 

de nenhuma delas, apesar de terem me deixado, ao contrário da primeira, uma impressão 

positiva.  

 Como foi boa a época em que aprendi a ler. Em minhas brincadeiras com as outras 

crianças da rua em que morava, sempre arrumava um jeito de acabarmos brincando de escola. 

Como me sentia orgulhosa ao escrever no caderno as palavras que havia aprendido, como 

“boneca” e “menina”. Ensinava-as às outras com maior orgulho, adorando brincar de 

professora. Mas, não sei por que, odiava que pessoas adultas e conhecidas me vissem 

brincando dessa forma. Certa vez, ao brincar de escola na cozinha com minhas bonecas, 

ensinando-as as palavras que havia aprendido e imitando a minha professora, painho e minhas 

duas irmãs mais velhas me observavam escondidas. Quando os vi, que vergonha. Ficaram me 

elogiando e me chamando de professorinha Lu (como era chamada uma personagem de 

alguma novela da época, da qual não me recordo interpretada, eu acho, por Maitê Proença).  

 Aos poucos, me habituei à escola me destacando como uma das melhores alunas. 

Após terminar meus exercícios, ajudava os meus colegas. Uma vez ajudei um menino, que 
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achava não gostar de mim, a aprender a fazer o número cinco. Apesar de tímida, adorava 

brincar. Por duas vezes fui castigada: da primeira a professora bateu com a régua na minha 

mão, por estar eu “bagunçando”, e da segunda, uma estagiária me mandou copiar várias vezes 

em uma folha inteira uma frase do tipo “devo me comportar na sala de aula”. Iniciei a tarefa 

achando que fosse uma atividade qualquer, somente depois me dei conta de que era um 

castigo.  Que vergonha isso me dava, eu melhor aluna da sala e um exemplo pra todos, tinha 

me comportado mal na aula e tinha sido punida por isso. Fiz questão que ninguém em casa 

soubesse desses episódios e por muito tempo me senti mal por aquilo. Hoje me indigno ao 

concluir que eu, com muito esforço, consegui vencer a barreira da timidez, fazer amigos, 

brincar e me divertir, e as professoras me interpretaram mal, me chamando de bagunceira.

 Deixando de lado essas reflexões, resumidamente minha passagem por essa escola foi 

boa. Uma das minhas irmãs também estudava lá. Íamos sempre juntas, mainha fazia questão 

dessa união, o que se manteve por anos entre nós três, eu e minhas irmãs mais velhas, até o 

Ensino Médio. Aliás, por conta de uma delas, peguei o gosto pela leitura. Constantemente a 

via lendo e, querendo imitá-la, comecei a fazer o mesmo. Lembro bem do primeiro livro que 

peguei emprestado, ainda criança, na biblioteca da nossa segunda escola, um livro que 

contava a trajetória de uma gotinha de água. Depois, além dos infantis, comecei a ler 

precocemente os livros que minha irmã lia.  Primeiramente um que ela e mainha adoraram. A 

partir daí não parei mais.  Comecei a ler os grandes clássicos da literatura e, mesmo não 

entendendo muito a linguagem na época, amava. Como adorei ler “O Guarani”, de José de 

Alencar, um dos primeiros. Desde então, ao mudar de escola, quando fomos morar em 

Itabuna, a primeira coisa que pensei foi em fazer a carteirinha da biblioteca. Li toda a coleção 

vagalume disponível, tendo preferência aos livros de Marcos Rey, que são de suspense. 

Comecei a ler, e me apaixonei, por Agatha Christie.  Indignava-me o fato de perceber que 

poucas pessoas frequentavam a biblioteca e que meus colegas e amigos não tinham nem a 

carteirinha para empréstimo. Sempre eu e minha segunda irmã mais velha. Por sorte, e 

felicidade minha, a leitura se fez presente em minha vida e foi um refúgio nas épocas de 

dificuldades. Ler me bastava e me satisfazia. Houve épocas em que caminhava distância 

considerável até à biblioteca da câmara municipal da cidade para pegar livros emprestados. 

Machado de Assis, Érico Veríssimo (como amo), Joaquim Manuel de Almeida, entre outros 

autores clássicos brasileiros e internacionais.     

 Bom, voltemos às minhas outras lembranças escolares. Da fase primária, não me 

recordo muita coisa. Houve uma professora, Miralva, que me presenteou uma vez com um 
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relógio pelo meu bom desempenho na turma (tudo havia sido combinado com mainha, sem eu 

saber), fiquei surpresa, e sem graça, tímida que era. Em outra série, essa mesma professora me 

tirou no amigo secreto da turma, fato que eu nem imaginava, e me presenteou com um 

“bambolê da Carla Perez”, que eu queria muito. Foi com essa professora que aprendi as 

operações básicas da matemática. Carreguei por muito tempo o pesar de ter faltado à aula em 

que foi ensinada a conta de divisão. Parece que a ter perdido impossibilitou que eu aprendesse 

tal conta posteriormente. Painho me ensinava à noite, após chegar do trabalho, e eu sempre 

esquecia, ao contrário das outras operações. Parece que uma barreira tinha se criado e que 

aquele momento na sala com a professora era crucial.  Demorei a aprender, de fato, a realizar 

tal operação.  

 Mudei de cidade na quarta série e o quadro de timidez e destaque na turma 

permaneceram. Tinha medo de ser ridicularizada pela professora. Não entendia como havia 

alunos que não faziam as atividades pedidas, e na aula seguinte nada tinham a apresentar aos 

professores quando era solicitado. Durante anos o primeiro dia de aula do período letivo era 

sufocante e sôfrego: tinha medo de ser chamada ao quadro pra fazer algo que não sabia. Esse 

medo e angústia me deixaram apenas no Ensino Médio, sem que eu percebesse. Acho que fui 

amadurecendo e ganhando autonomia.  

 Na oitava série comecei a ver química, e me encantei. Acho que principalmente por 

conta do professor, que era jovem e brincalhão. A partir daí comecei a me esforçar pra tirar 

sempre as melhores notas na disciplina. Tinha facilidade em estudar e entender.   

 Na segunda série do Ensino Médio fui chamada a trabalhar como menor aprendiz na 

biblioteca da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus, universidade na qual 

mais tarde fiz graduação. Esse trabalho significava status: trabalhava na biblioteca da 

universidade pública mais almejada na região. E na BIBLIOTECA. Fazia uso da Carteirinha 

de empréstimos de minhas irmãs mais velhas, que estudavam na mesma, e satisfiz 

imensamente meu gosto pela literatura.   

 Após um ano, meu contrato foi encerrado. Estava na terceira série do Ensino Médio e 

algumas angústias começavam a me inquietar. Meu período de educação básica estava 

acabando, o que gerava incômodo. O que faria depois? E se não passasse no vestibular? 

Perguntas como estas me atormentavam. Vinda de família humilde abominava a ideia de 

parar de estudar e ser obrigada a me acomodar sem qualificação e boa colocação no mercado 

de trabalho.  
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Em 2005, meu último ano na escola, decidi que prestaria o vestibular para química. 

Após ter feito um cursinho público do Estado da Bahia, fiz a prova de vestibular da UESC 

com muito medo e, para minha alegria, fui aprovada. Que maravilha, que conquista, que 

felicidade para todos na família. Agora seriam três filhas numa universidade pública, 

conquista muito pouco alcançada em toda a família materna e paterna. Meus pais, por falta de 

oportunidade, não terminaram a escola básica, e fizeram disso metas e prioridade em nossas 

vidas, trabalhando e nos educando sempre para nos permitir estudar e valorizar a escola, a 

academia e a família.  

 No ano de 2006 iniciei a faculdade de licenciatura em química. Logo de início a 

professora de química geral não me causou boa impressão. Com o tempo passei a conhecê-la 

e admirá-la, mas de início se mostrou grossa, arrogante, autoritária, intolerante e sem 

preocupação com nossas condições de aprendizagem. E ouvir da maioria dos colegas de que 

ela estava certa, que deveríamos nos acostumar e que na faculdade professores não se 

preocupavam com alunos, me indignava. O início foi bem difícil, havia tido uma base ruim na 

escola pública, e os outros alunos, em sua maioria, haviam tido uma educação em escola 

particular extremamente conteudista.  Pensando bem, em uma análise atual, não acho que 

minha base em química foi ruim. Acho que as faculdades e professores que estão mal 

acostumados e errados em esperar e cobrar dos alunos da educação básica conhecimento de 

nível superior. Quem forma o profissional específico é a faculdade, não a escola básica. Esta 

forma, ou melhor, deveria formar cidadãos, seres humanos atuantes, críticos e reflexivos da 

sociedade em que vive. Acredito que o excesso de conteúdo e, sobretudo, sua falta de sentido 

hoje nas escolas contribua para que muitos alunos odeiem as disciplinas exatas.  

 Aos poucos fui fazendo amigos (quesito que tive dificuldades no início) e me 

adaptando a vida universitária. Essa foi uma das, se não a, melhor fase da minha vida até 

agora. Fui deixando a timidez um pouco de lado, amigos, festas, encontros. Desiludi-me e me 

irritei com vários professores. Dentre esses, destaca-se minha professora de química orgânica 

(disciplina na qual tinha muita dificuldade) que fazia questão de nos lembrar de que tinha a 

autonomia e o direito de aplicar provas nas quais ninguém seria aprovado. Desde aquela 

época me perguntava qual o sentido disto? Qual a necessidade de ficar medindo forças com os 

alunos? Era essa a intenção dela como professora? Que significado teria essa avaliação? Isso 

era avaliação? Essas e outras questões me incomodavam muito e eu parecia ser a única a me 

inquietar e me questionar. Coincidentemente (ou talvez por estar vivendo esse conflito) certos 

acontecimentos me chamavam mais atenção e outras cenas que presenciava e ouvia 
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aumentavam minha indignação, levando-me a refletir sobre a finalidade dessas atuações dos 

professores. Certo dia, ao me colocar contra os métodos de correção de provas e de notas de 

um professor de cálculo, cuja disciplina geralmente reprovava quase 100% da turma, uma 

colega afirmou a pretensão de agir igualmente a ele quando começasse a ministrar aulas: ser 

bem criteriosa numa correção, olhando principalmente o resultado final e não os métodos 

aplicados.  Não me conformava como alguém poderia achar adequado zerar uma questão 

desenvolvida corretamente e que apresentasse um sinal errado ou trocado no final do cálculo 

que levava, consequentemente, a uma resposta diferente da aceita.  

Certo dia pegando carona (meio de transporte comum na região para alunos de Itabuna 

até a universidade), um rapaz, também professor, ao saber que eu cursava química, me 

indagou como eram os cursos de exatas na universidade em questão. Perguntei em que sentido 

essa pergunta era feita e ele me revelou estar preocupado com os tipos de professores que as 

universidade estavam “jogando” nas escolas, uma vez que ele tinha amigos, professores de 

física, que brigavam com alunos por décimos. Qual o sentido disso?  Perguntou-me ele. 

Depois desse dia, essa pergunta sempre vinha a minha mente quando assistia às aulas de 

química orgânica, ou quando me lembrava de alguns professores da minha época de escola.   

Sem perceber, durante toda a minha graduação trabalhei com ensino de química e 

formação de professores, tendo esse despertar nascido lá no início, graças ao admirado 

professor Edson Warta, que muito habilidosamente dava aulas de metodologias para o ensino 

de química e discutia tal tema. Outros professores contribuíram para que minha vontade se 

firmasse, entre eles: Maria Elvira Bello (química Geral), amiga e conselheira e Elisa Prestes 

Massena (Estágio Supervisionado IV), orientadora e quem depositou muita fé em mim e me 

incentivou na busca pelo mestrado.  

Minha admiração por esses professores só crescia, pela forma que me ajudaram, me 

orientaram, como eram “humanos” e como nos tornamos amigos. Atuei, durante três anos, 

como professora no Programa público Pré-vestibular “Universidade para todos” no Estado da 

Bahia, ministrando aulas de química e fui voluntaria no projeto de ciência itinerante, 

caminhão com ciência, o qual buscava a divulgação da ciência através de exposições de 

experimentos ligados à mesma em escolas da rede publica de ensino na Bahia, procurando 

facilitar o acesso à experimentação para alunos das escolas visitadas, principalmente as 

carentes, buscando despertar-lhes a curiosidade e a ação investigativa. Numa das viagens 

desse projeto, um aluno com séria deficiência motora, e o mais interessado em tudo na 

exposição, me chamou atenção. Era inteligente e usava bem as palavras. Pretendia cursar o 
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vestibular para física, mas era desacreditado por todos por conta de sua deficiência. No ano 

seguinte esse garoto ingressou na UESC, no curso de física, sendo muito bem aceito por todos 

do projeto e tendo bom desempenho.  

 Por dificuldades pessoais, precisei atrasar a minha formatura em um ano. No quarto, 

me senti um pouco triste ao ver meus amigos mais íntimos se formando, e eu não. Mas, se 

existe um ditado em que hoje acredito: “há males que vem para o bem”, justamente no meu 

quinto ano, a professora Elisa (futura orientadora e mentora) chegou à universidade. Um dia, 

após uma apresentação minha na qual tínhamos que preparar e ministrar uma aula voltada 

para o Ensino Médio, Elisa me disse que tinha gostado muito do que eu tinha preparado, do 

tema (soluções) e da forma como ministrei a aula, além da minha desenvoltura e atuação. A 

mesma afirmou que viu em mim tendência e vocação para a pesquisa no ensino, e que estava 

disposta a trabalhar comigo e me orientar para esse fim. Tal percepção se confirmou pela 

forma como defendi minha monografia e o ensino de química voltado para a cidadania. Muito 

feliz com o elogio e a proposta, começamos a trabalhar juntas.  

Com Elisa, fui bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência 

(PIBID), onde desenvolvi atividades no Ensino de química em escola da Rede Estadual de 

Ensino da Cidade de Itabuna. 

 No término da graduação, comecei o processo seletivo para o Programa Iterunidades 

em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo (USP), escolhido por ser um dos 

melhores, segundo meus professores da área. O processo seletivo foi tenso. Primeiro, as 

provas e a angústia da passagem para a próxima fase. Depois, o nervosismo da entrevista. 

Esta me surpreendeu. Nenhum “bicho de sete cabeças” pelo qual esperava. Pelo contrário, a 

banca, muito simpática e educada, me deixou a vontade e confortável para contar minha 

trajetória e meus objetivos.  

Já trazia comigo uma ideia da pesquisa que queria desenvolver, criada e moldada, 

embora inconscientemente, na maior parte do tempo pelas minhas experiências e angústias do 

meu período de educação básica e de faculdade. Todas as indagações e reflexões 

desenvolvidas no âmbito escolar, acadêmico e familiar, nas conversas informais, nos debates, 

nos trabalhos e nas experiências profissionais, foram essenciais na forma como desenvolvi 

minhas concepções de educação, de ensino de química e das relações interpessoais e, 

principalmente, no início e crescimento do meu desejo em desenvolver pesquisa com 

avaliação da aprendizagem na pós-graduação.  
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1.2 Objetivos, delimitação e justificativa do problema da pesquisa 

 

 

Desenvolvi uma insatisfação pessoal crescente em relação às finalidades dos métodos 

de avaliações aplicados pelos meus professores na graduação, que direcionavam sua atenção 

ao alcance de notas que possibilitassem ao aluno bom rendimento para a inserção em projetos 

de iniciação científica. Esses docentes, em sua maioria, embora ministrassem aulas em um 

curso de licenciatura, não atuavam com pesquisa no ensino de química, cumprindo, às vezes, 

atividades da área por obrigação de cargo.  

Diante dessa realidade comecei a me indagar acerca do sentido do curso, da relação 

dos professores com nós alunos e sobre a importância dada pelos docentes a nossa 

aprendizagem: o que se esperava que apreendêssemos e para qual finalidade.  Essa 

preocupação se estendeu à estrutura e funcionamento de outros cursos de licenciatura no 

tocante a aprendizagem dos discentes e seu preparo para a docência.  

Consequentemente, essas indagações se ramificaram ao Ensino Médio, na tentativa de 

entender que tipo de professores a universidade estava “jogando” na sala de aula da educação 

básica, em especial na área de exatas, quais perfis de professores estavam sendo formados e 

estavam atuando no ensino e quais avaliações estavam sendo praticadas.   

Essas reflexões culminaram no projeto da presente pesquisa, cujo objetivo geral é 

conhecer os critérios de avaliação discente utilizados pelo professor. A partir do objetivo geral 

pretende-se identificar, como objetivos específicos, quais os métodos de atribuição de notas 

praticados pelo docente, qual o comportamento discente que ele aprova e desaprova, as razões 

dessa avaliação e o que ele faz para conseguir eliminar estes comportamentos no sentido de 

reforçá-los ou de eliminá-los. 

A relação do professor com a avaliação é importante, porque ela condiciona tanto o 

processo de ensino do professor, quanto o processo de aprendizagem dos alunos e sua relação 

com o conhecimento escolar. É importante salientar que a avaliação efetiva que o professor 

realiza é bastante complexa, uma vez que depende de vários elementos e de vários critérios. 

Além do conteúdo analisado ou dos instrumentos usados para atribuir notas, quando se quer 

analisar o processo de avaliação, é importante desvendar também o que “está por trás”, ou 

seja, o que condiciona este processo, quais  critérios orientam implícita ou explicitamente a 

prática do professor na sala de aula, e até fora dela, e não somente durante a prova oficial. 

Todas essas questões são importantes na contribuição para o Ensino de Ciências 

acerca do entendimento da atuação profissional dos professores, o que oferece subsídios no 
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planejamento, no foco, nas atividades e abordagens dos cursos de formação inicial e 

continuada.  

Neste primeiro capítulo buscou-se discorrer acerca do contexto da pesquisa no sentido 

de como a ideia surgiu e foi sendo amadurecida, da relação da ideia original e tema com a 

vida e as experiências da pesquisadora, assim como dos objetivos e  justificativa da pesquisa.  

No capítulo 2, será feito um breve levantamento sobre a avaliação, buscando destacar 

o desenvolvimento histórico do tema e as principais discussões.  

Em sequência, no terceiro capítulo trataremos do percurso metodológico, buscando 

explicitar o tipo de pesquisa que foi desenvolvido, as fontes, caracterização dos sujeitos da 

pesquisa, da coleta e do tratamento dos dados. 

No capítulo quatro serão discutidos os patamares de aprendizagem, referencial que 

orientou a criação dos patamares análogos de análise, os patamares docentes. 

No capítulo cinco os dados serão apresentados e analisados, utilizando-se da análise 

textual discursiva, e em conformidade com o referencial de análise.  

Por último, no capítulo seis serão feitas algumas considerações e conclusões acerca da 

pesquisa, procurando destacar e levantar as principais contribuições da mesma ao Ensino de 

Ciências, à formação da pesquisadora e quanto ao alcance dos objetivos.    
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CAPÍTULO 2 – Avaliação 
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2.1 Breve debate sobre a história da avaliação no Brasil 

 

Considerando que, conforme Luckesi (2005), os contextos sociais formulam os 

contextos pedagógicos nos quais o sistema de educação está inserido, pensar a avaliação 

enquanto conceito nos leva a considerar as inúmeras práticas pedagógicas exercidas nas 

diversas sociedades ao longo do tempo, não se tratando de pensar na “origem” da prática da 

avaliação, e sim de analisa-la contextualmente.  Sendo assim, através de breve levantamento 

de material publicado na Revista Brasileira de História da Educação nos anos de 2001 a 2015, 

foi possível constatar que a avaliação, pensada historicamente, apresenta uma carência de 

estudos produzidos nessa perspectiva, uma vez que não foram encontrados produções ou 

maiores referências que assim a tratassem. O tema tem prevalecido como objeto de estudo 

apenas de trabalhos essencialmente pedagógicos ou sociológicos.  

Tal lacuna em pesquisas que articulem as concepções contextuais sobre a avaliação e 

suas transformações e permanências no tempo, acabam propiciando perspectivas mal 

embasadas e anacrônicas sobre avaliação, o que contribui para que a mesma permaneça como 

discursos nos estudos pedagógicos.   

Luckesi (2005), ao discutir a prática da avaliação dentro das escolas destaca o uso 

instrumentalizado da avaliação como meio de coerção e incentivo ao aluno. Tal uso da 

avaliação se deu ao transcorrer das formulações modernas de educação, principalmente a 

partir do século XVI e XVII com o que ele chama de processo de cristalização da sociedade 

burguesa, dando destaque para a pedagogia jesuítica. O marco que Luckesi utiliza (sociedade 

burguesa do século XVI e XVII), esteve relacionado às transformações acerca das concepções 

de educação no mundo ocidental. Já para Perrenoud (1999), é durante o século XVIII e XIX 

que a avaliação torna-se um mecanismo de uso massivo, com o surgimento da escola nos 

moldes “modernos”. 

Devemos ter em mente que a avaliação, enquanto fenômeno da vida humana extrapola 

o ambiente escolar, sendo esta a abordagem de Costa (2004) em seu levantamento sobre a 

avaliação. A autora faz referências à avaliação praticada no cotidiano social, valendo-se de 

autores que remetem a avaliação nas instituições históricas. Segundo a mesma, a  prática 

autoritária  de fazer  avaliação  veem impregnando as ações dos profissionais que tem 

a função de avaliar, tendo chegado à conclusão que a ênfase  na  avaliação como o mais 

antigo objeto  de  estudo da  avaliação educacional, e a sua institucionalização como campo 

específico de conhecimento no ocidente se deu à partir do século XX através da  visão de  
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avaliação de  empreendimentos educacionais nos Estados Unidos, e na visão  

de natureza mais científica na Europa, pelo menos em Portugal e na França, tendo conseguido  

delinear seus objetos de estudo e seu campo  de atuação.  

No caso específico do Brasil, temos informações bastante antigas.  Na viagem que 

trazia a armada do primeiro Governador Geral do Brasil, Tomé de Sousa, que desembarcou 

em 29 de março de 1549, vieram junto quatro padres e dois irmãos da Companhia de Jesus 

liderados pelo padre Manuel de Nóbrega. Os padres Nóbrega e Rijo pregariam, o primeiro ao 

governador e a seus homens, o segundo aos nativos, e os demais membros da companhia 

estariam encarregados de ensinar os “moços e os escravos”. Ao estabelecer um projeto de 

evangelização nos “territórios de domínio” da Coroa Portuguesa, a Companhia de Jesus 

(ordem religiosa fundada por Ignácio de Loyola), exerceu um papel instrumental para a 

consolidação do domínio lusitano nos territórios além do atlântico, tendo sido nesse projeto de 

difusão do evangelho e conversão dos gentios a doutrina cristã que se desenvolveu a prática 

da docência nas terras brasileiras por parte dos Jesuítas, com a formação de espaços como 

colégios e casas onde eram ministradas a doutrina católica, leitura e escrita e “contas”, com 

certas diferenças para a educação dada em vilas ou aldeias. 

Segundo o historiador Chambouleyron (2000), não foi a simples a transposição de um 

projeto “educativo” criado na Europa e posto em prática nas terras do ultramar. Foi algo que 

se constituiu enquanto um “projeto pedagógico” a partir das próprias relações internas 

estabelecidas entre gentios, portugueses e missionários, assim embora “a Companhia de Jesus 

houvesse nascido, na primeira metade do século XVI, como ordem essencialmente 

missionária, aos poucos foi também se transformando em uma ordem docente”. 

 

Vendo os padres que a gente crescida estava tão arraigada em seus pecados, tão 

obstinada no mal, tão cevada em comer carne humana, que a isto chamavam 

verdadeiro manjar, e vendo o quão pouco se podia fazer com eles por estarem todos 

cheios de mulheres, encarniçados em guerras, e entregues a seus vícios, que é uma 

das coisas que mais perturba a razão e tira de seu sentido, resolveram ensinar a 

seus filhos as coisas de sua salvação para que eles depois ensinassem a seus pais, 

e para o qual estavam mais dispostos, por carecer dos vícios dos pais,  e assim 

indo pelas aldeias os juntavam para lhes ensinar a doutrina Cristã, e dessa maneira 

foi o nosso senhor abrindo os olhos de muitos, não só os pequenos, mas também os 

grandes, para que lhes aficionassem à nossa santa fé e aos costumes cristãos, e assim 

alguns, depois de bem instruídos, deixando os ritos gentílicos, foram batizados 

(Historia de La fudacion Del Collegio de La Baya de todos los Sanctos, y de sus 

residências, 1897 apud CHAMBOULEYRON, 2000, grifo nosso).  

 

A partir do recebimento das crianças pelos Jesuítas a fim de propiciar educação, foram 

estabelecidas alianças entre a Companhia e as populações nativas e mesmo entre Portugueses. 
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Foi a partir da convivência dos missionários entre os índios que a figura da “criança” passou a 

exercer um ponto importante para a conversão dos gentios ao catolicismo. Assim, ao ensinar 

as letras a Companhia visava propagar os valores que a mesma defendia, o que foi 

demonstrado em cartas enviadas reitores de colégios da Companhia por santo Inácio, nas 

quais deixava claro o desejo de que a juventude nos colégios fosse ensinada e instituída nas 

letras (CHAMBOULEYRON, 2000). 

Nas aldeias os meninos frequentavam as escolas, onde os padres ensinavam a doutrina 

e o “aprendizado dos elementos”, a leitura, a escrita e a contar. Para o ensino da doutrina 

focava-se principalmente no processo de memorização, através da construção de quadros de 

perguntas em forma de diálogos (CHAMBOULEYRON, 2000). 

Tratava-se de um exercício pedagógico pautado na memorização, tendo a memória, 

durante largo tempo, permanecido vinculada à ideia de conhecimento. Muitas vezes os 

mecanismos avaliativos prezam mais pela valorização da memorização do que para o 

desenvolvimento de habilidades, com uma educação focada simplesmente no conteúdo. O uso 

da música também fez parte do aparato pedagógico dos jesuítas no Brasil quinhentista, o 

ensino de certos instrumentos e cânticos, serviu como elemento de introdução de valores 

cristãos e costumes portugueses, como as danças, os tamborins e as violas. Muitas crianças 

além da educação católica aprenderam ofícios, e após casarem-se estavam “levando suas 

vidas ao modo cristão” (FONSECA, 2001).  

As discussões sobre a eficácia do ensino dado as crianças por meio dos colégios da 

Companhia esteve em pauta durante o século XVI. Uma característica dos povos indígenas de 

então era o nomadismo, e ao se deslocarem levavam seus filhos consigo, e segundo alguns 

membros da Companhia de Jesus, esses jovens ao se afastarem abandonavam o conjunto de 

valores que lhes havia sido ensinado: 

 

Muitos religiosos apontavam para fato de que os meninos, chegando aos anos da 

puberdade, [...], corrompiam-se com tanta maior desvergonha e desenfreamento se 

dão as bebidas e luxúrias quanto com maior modéstia e obediência se entregavam 

antes aos costumes cristãos e divinos ensinamentos (CHAMBOULEYRON, 2000). 

 

Logo, devido aos problemas tanto com a conversão dos adultos, quanto com os 

menores ao atingirem os 18 ou 20 anos que abandonavam, no mínimo, parte do que lhes havia 

sido ensinado, os padres passaram a optar em realizar a conversão por meio da “sujeição e 

temor”.  
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A Companhia de Jesus buscou se estabelecer de modo efetivo no Brasil a partir da 

segunda metade do século XVI, e foi nesse contexto de expansão da fé católica que se 

desenvolveu um debate sobre a infância e as crianças, vistas como uma “página em branco” 

onde poderiam ser impressos os “caracteres da fé e virtudes cristãs”. Os projetos 

implementados pela Ordem dos Jesuítas no Brasil foram formados e reconstruídos à medida 

que o processo de ocupação Portuguesa no “novo mundo” se desenvolvia, assim como os 

conflitos engendrados por essa ocupação. 

É no século XIX que a educação passa a ser debatida de forma mais larga pelos 

governantes no Brasil, a própria constituição de 1824 já debatia a implantação de um sistema 

de ensino no Império brasileiro que alcançasse a massa da população. No entanto, é a partir da 

segunda metade do século XIX com as leis emancipacionistas da escravidão negra que os 

dirigentes das províncias e do Império como um todo passaram a implementar um sistema de 

ensino com o fim de dar conta das transformações sociais que se processavam (FONSECA, 

2001). Por exemplo, até a década de 1820 no Brasil as corporações de ofícios eram 

responsáveis por perpetuar o ensino aos artífices. O espaço escolar para o Brasil só é pensado 

ao longo do século XIX de acordo com os ideais de modernidade então em construção 

(MACCORD, 2012).   

A preocupação com a infância e destino das inúmeras crianças que vagavam pelas ruas 

estiveram em pauta durante as discussões de projetos pedagógicos no Império MACCORD, 

2012). Rizzini (2004), aponta para a difusão de vários estabelecimentos de ensino como 

Liceus e Escola de Educandos e Artífices pelo território brasileiro durante o segundo reinado.   

Foi partir do século XX que se passou a debater a questão da avaliação escolar e, 

estudos indicam, a partir da década de 1920 que as primeiras propostas pautadas na ideia de 

progressão continuada foram elaboradas. Fernandes (2000), em seu estudo sobre os debates 

da década de 1950 e 1960 sobre progressão continuada, ao analisar os discursos sobre o tema 

na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, conclui que foi a partir da década de 50 que a 

progressão continuada foi encarada com entusiasmo pelos políticos e gestores de políticas 

educacionais. 

Barreto (2001) fez um levantamento das tentativas de ensino em ciclo em alguns 

estados, constatando que em vários momentos a implantação da promoção automática foi 

tentada sem êxito. O estado do Rio Grande do Sul estabeleceu em seu sistema de ensino, no 

ano de 1958, uma modalidade de progressão continuada, criando turmas de recuperação para 
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alunos com dificuldades que, depois de sanadas as debilidades, retornariam as suas turmas 

iniciais.  

O governo de Pernambuco optou pela organização escolar por níveis (1968). Em São 

Paulo fora adotado, em 1970, a organização por ciclos escolares para o ensino primário, com 

dois ciclos que corresponderiam a 1º e 2º series, o ciclo I, e a 3º e 4º series o ciclo II, mas o 

modelo não chegou a ser efetivamente implementado. Em Minas Gerais, no município de Juiz 

de Fora, foi implementado um modelo de avanço progressivo em caráter experimental que 

durou de 1970 a 1973 (BARRETO, 2001). 

O caso de Santa Catarina foi o que durou por mais tempo. A partir de 1970, foi 

instalado o sistema de progressão continuada em toda a rede de ensino, no qual os alunos 

eram avaliados de forma contínua (sem reprovações nas series de 1º a 4º e da 5º a 8º). Apenas 

no final da 4º e 8º série eram criadas classes de recuperação. Esse sistema foi suprimido na 

primeira metade da década de 1980 (BARRETO, 2001). 

Os projetos de progressão continuada passaram a ser adotados a partir da década de 

1990. Em 1992 as escolas municipais de São Paulo organizaram seu sistema de ensino em 

ciclos, tendo reorganizado o ensino fundamental em três: ciclo inicial (da 1ª a 3ª série, ciclo 

intermediário (da 4ª a 6ª) e o ciclo final (da 7ª a 8ª). Em Belém do Pará, durante os anos de 

1992 e 1993, e novamente em 1997, o regime de ciclos foi adotado em algumas escolas de 

modo experimental, assim como em Porto Alegre no projeto de “Escola Cidadã” em 1997, e 

em Blumenau com o projeto “Escola sem Fronteiras” (1997-2000) (BARRETO, 2001). 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (lei 9.394/96) 

ocorreu uma expansão da adoção do regime de ciclos no sistema de ensino de diversos 

Estados, atingindo principalmente as unidades municipais. 

 

2.2 A Lei de diretrizes e bases  da educação (LDB) 

 

As leis de diretrizes e bases para a educação nacional estabeleceram um marco 

cronológico mais claro para as discussões sobre a implementação da progressão continuada. A 

LDB de 1961 tratava a avaliação do rendimento no seu art. 39º, determinado que a apuração 

do rendimento escolar fosse do encargo do próprio estabelecimento de ensino, e o seu inciso 

§1º assegurava ao professor a autonomia e liberdade para a formulação de provas e demais 

mecanismos de avaliação e a autoridade de julgamento. Deste modo, o Estado transferia para 

o professor a total responsabilidade pela aprovação ou reprovação do aluno. A palavra 
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“avaliação” aparece somente uma vez, quando tratada do rendimento escolar do aluno e é 

associada à medição da capacidade do discente, longe da ideia de uma avaliação qualitativa. 

No seu artigo 1º, a LDB de 1961 determinava como o fim da educação, de um modo 

geral, a formação do cidadão brasileiro e sua integração na sociedade. A LDB de 1971, em 

seu primeiro artigo, acrescentava a ideia de “desenvolvimento de suas potencialidades como 

elemento de “auto-realização”, mantendo a ideia de formação da cidadania e de formação 

para o trabalho provenientes da LDB de 1961. 

A LDB de 1971 manteve a cargo da instituição a avaliação do rendimento escolar, 

acrescentando a avaliação da assiduidade do aluno. No art. 14º inciso §1º determinou-se a 

avaliação do aluno fosse “expresso em nota ou em menção”, sendo preponderantes os 

aspectos qualitativos em detrimento dos quantitativos, e das avaliações ao longo do ano em 

relação à prova final (caso houvesse alguma). 

Foi a partir dessa LDB que ocorreu maior flexibilização dos critérios de julgamento do 

docente. O §2º do mesmo artigo ainda determinava que fossem proporcionados estudos de 

recuperação aos alunos que não alcançassem o desempenho esperado. Também introduziu a 

possibilidade de avanço progressivo e verificadas as necessárias condições, os sistemas de 

ensino poderiam admitir a adoção de critérios que permitissem avanços progressivos dos 

alunos pela conjugação dos elementos de idade e aproveitamento”. O artigo 15º permitia a 

matricula do discente no sistema seriado a partir da 7º serie que estivesse em dependência em 

uma ou duas disciplinas. 

Pode-se observar pela leitura do texto, que a LDB de 1971 deixou transparecer uma 

maior preocupação com a manutenção sequencial do aluno, tentando evitar a repetência com 

o uso de novos mecanismos de progressão. Com a abertura política ocorrida após o fim do 

regime militar no Brasil, viu-se necessidade de uma reconfiguração das diretrizes básicas que 

estivesse em consonância com o regime democrático e desde 1988 passou a ser debatida a 

construção de uma nova LDB (CERQUEIRA, SOUZA & MENDES). 

A nova LDB, aprovada em 1996, ampliou o conceito de educação para além do âmbito 

escolar em seu artigo 1º: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 

na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” 

(LDB, 1996). 

No artigo 24º são tratadas as questões concernentes a avaliação do rendimento escolar, 

mais especificamente no inciso §5º: 
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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 ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais; 
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado; 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 

letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 

instituições de ensino em seus regimentos; 

 

Um dos estudos de Cordão, trata da ressignificação da avaliação na LDB de 1996, e de 

como o governo de São Paulo se adequou as novas diretrizes. O autor indica para além do 

artigo 24º já citado, os artigos 12º, 13º, 23º e 41º que tratam dos mecanismos para priorizar a 

aprendizagem do aluno incluído, turmas de recuperação e o sistema de progressão continuada. 

Em uma deliberação do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, no seu parecer de 

indicação CEE 8/97 de 30/07/1997: 

 

 [...]. A avaliação é a tarefa de emitir um juízo de valor sobre uma dimensão 

definida, segundo escala apropriada. Por isso, não se pode furtar à elaboração de 

uma escala com os conceitos e as grandezas a serem avaliados e expressos por 

símbolos, que podem ser algarismos, letras, menções ou expressões verbais. [...]. 

 

Segundo indicação do Conselho de Educação do Estado a definição de avaliação 

abarca múltiplas formas de quantificação e sistematização das habilidades dos alunos, assim 

como o nível do aluno dentro do processo de ensino-aprendizagem, ora como nota, menção, 

ora como “expressões verbais”. Essa era uma definição extremamente genérica, o que 

possibilitou que os professores mantivessem seus antigos mecanismos de avaliação. 

Em 1997 passou-se a ser adotado pelo sistema de ensino de São Paulo o regime de 

progressão continuada, a fim de se adequar as novas diretrizes e sanar o problema da 

repetência e “exclusão” dos alunos da mesma rede. 

Por meio da análise e exposição de como as LDB’s ao longo de sua trajetória 

pensaram a avaliação, notamos que após cinco décadas as concepções sobre esse tema foram 

reformuladas, embora possa ter existido, e exista atualmente, uma contradição entre a prática 

e a teoria pedagógica. 

Estas são formulações teóricas que, em tese, deveriam servir de fundamento para a 

ação pedagógica no cotidiano escolar, mas o que dizem os estudiosos da avaliação? Inúmeros 
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trabalhos acadêmicos foram produzidos sobre o tema, e é estudando alguns destes que nos 

fica mais fácil compreender os fundamentos teóricos e empíricos nos quais a avaliação tem se 

fundamentado. 

 

2.3  Avaliação hoje 

 

A definição da avaliação como um processo contínuo é o objeto que perpassa as 

discussões dos inúmeros estudiosos da avaliação escolar. Pensar a avaliação enquanto uma 

parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e não como um mecanismo de 

medição e controle do aluno é um dos pontos que mais tem encontrado dificuldades de ser 

implementado pelos professores onde foram adotados regimes de progressão continuada. 

Estabelecer esta ressignificação da avaliação na prática da sala de aula é o desafio que muitos 

docentes ainda não sabem como enfrentar. 

A preocupação deixa de ser a mera aprovação do aluno e passou a ser a formação do 

mesmo, o que possibilita várias formas de acompanhamento do discente de acordo com o 

ritmo de aprendizagem e sua correspondente idade. 

Dados levantados por Nacif (2012) indicam que do ano de 2002 ao ano de 2007 foram 

produzidas 431 teses de doutorado sobre o tema da avaliação de aprendizagem, tendo esse 

levantamento sido feito no banco de teses da Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de 

nível superior (CAPES). 

Ao estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, a Lei 9394/96 buscou criar 

as condições necessárias para que cada escola pudesse se organizar a fim de alcançar os 

objetivos propostos na Constituição de 1988, expressando, particularmente no artigo 205, da 

seção I da Educação, cap. III, a educação como um “direito de todos e dever do Estado e da 

família”. Nesse sentido, surgiu, então, a necessidade de substituir a concepção de avaliação 

escolar (muitas vezes punitiva e excludente) para outra concepção de avaliação, sendo esta 

expressamente comprometida com o progresso e desenvolvimento da aprendizagem do 

alunado. 

Tradicionalmente a avaliação tem sido usada para orientar a organização das turmas 

nas escolas, que compreenderia como competência básica a situação em que todos os alunos 

progridam em um mesmo período de tempo estabelecido por um modelo educacional. Ou 

seja, aquele aluno que não estivesse no mesmo nível de conhecimento dos demais estariam 

inaptos a serem movidos para a série seguinte. Impedir o aluno de continuar sua evolução por 
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não ter alcançado o mesmo estado de “conhecimento” dos demais, implica em colocá-lo em 

situação de exclusão, o que acarreta ao aluno sérias consequências em sua “auto-estima” e, 

possivelmente, dificuldades em sua futura aprendizagem, uma vez que perceba e sinta essa 

rejeição e exclusão. 

 A avaliação vem ganhando possibilidades mais amplas e até complexas em um 

movimento de uma nova cultura avaliativa, indicada e ancorada, especialmente, por 

implantações e implementações legais, principalmente pela LDB. Sobre a complexidade do 

ato avaliativo, Arcas (2009) ressalta: 

 

Enquanto campo de pesquisa, a avaliação se apresenta como um objeto 

multifacetado e complexo. Há décadas, no Brasil, quando nos referíamos à 

avaliação tratava-se, quase exclusivamente, da avaliação de aprendizagem feita 

em sala de aula pelo professor para a verificação do que os alunos haviam 

aprendido. Hoje, quando se fala de avaliação faz-se necessário adjetivá-la, 

caracterizando-a como da aprendizagem, de sistemas, de programas, em larga 

escala, institucional, auto-avaliação entre outros focos. 

 

Segundo Hadji (2001), muitos professores se esforçam para executar uma avaliação 

mais “inteligente”, capaz realmente de ajudar os alunos a progredirem. No entanto, a maioria 

dos professores ainda vivencia frequentemente essa avaliação como um peso, ou como um 

freio, ou ainda tempo perdido. A avaliação do rendimento do aluno tem sido uma 

preocupação constante dos professores, pois faz parte do trabalho docente verificar e julgar 

esse rendimento, avaliando os resultados do ensino, e ainda porque o progresso alcançado 

pelos discentes reflete a eficácia do ensino (HADJI, 2001). 

Nesse sentido, o rendimento do aluno reflete o trabalho desenvolvido em classe pelo 

professor, uma vez que, ao avaliar, o professor está também avaliando seu próprio trabalho 

(HAYDT, 1988). 

O sistema de Progressão Continuada proporciona ao professor uma análise sobre o 

ensino e o processo de aprendizagem que é colocado aos alunos. A progressão continuada no 

ensino fundamental envolve professores e alunos no intuito de promover o ensino e a 

aprendizagem buscando uma nova maneira de lidar com o sistema avaliativo de aprovação e 

reprovação. Ao avaliar, o professor deve utilizar técnicas diversas e instrumentos variados, 

para que se possa diagnosticar o começo, o durante e o fim de todo o processo, para que, a 

partir de então, o processo didático possa progredir e possa ser retomado do ponto em que foi 

insatisfatório. 
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Visando verificar o interesse, o valor dado ao estudo e os significados que a avaliação 

tem assumido para os estudantes de 1ª a 8ª séries do ensino fundamental após a implantação 

da progressão continuada, Arcas (2003) encontrou que os alunos expressam interesse pelo 

estudo independente da progressão continuada. As respostas apresentadas pelos estudantes 

apontam a escola como a principal forma de ascensão social e de melhoria de vida. Os dados 

revelaram, ainda, que a possibilidade de reprovação no interior da escola não desapareceu 

com a implantação da progressão continuada, mas continuou existindo através do Sistema de 

avaliação de rendimento escolar do estado de São Paulo (SARESP) e do limite de faltas.  

Nesse sentido, a progressão continuada proporciona ao professor uma análise sobre o 

ensino e o processo de aprendizagem que é colocado aos alunos.  

Lüdke (1987) indica uma perspectiva sociológica para o que denomina de fenômeno 

da avaliação, valendo-se do estudo de Perrenoud (1984). A autora destaca que a escola busca 

encontrar no aluno a excelência, e deste modo os alunos tendem a serem “formados” para 

alcançar um padrão pré-estabelecido de “excelência escolar”.  Embora a sociedade seja 

composta por indivíduos com características diferenciadas, é sob a padronização de condutas 

e normas sociais que tais indivíduos são vistos, e aqueles que não se adéquam a tal caráter 

padronizador são taxados ora como loucos, ou simplesmente desviantes. Para a autora, essas 

normas que estabelecem esse padrão são construídas socialmente. 

A escola como produto da sociedade também estabelece suas normas que buscam 

minimizar as diferença e atingir determinado fim. É neste sentido que a avaliação é 

constituída sociologicamente. O que é tomado como “excelência escolar” é uma construção 

socialmente estabelecida por determinados grupos sociais, segundo Lüdke (1987) 

 

Se quisermos saber o que determinada sociedade valoriza, basta observarmos seu 

sistema de avaliação. Não apenas o conteúdo e a própria divisão das disciplinas (do 

saber), por ele sancionados, mas igualmente as formas de conduta, sutilmente 

passadas através das normas de excelência perseguidas pela escola. 

 

 

Ela ainda indica a existência de dois “eixos” nos quais se desenvolveriam o “drama 

escolar”: o ideário liberal, que prega a educação escolar a todos de modo igual, e as 

necessidades do sistema capitalista de obter mão de obra, formando lideranças para a 

“manutenção do sistema”. É sob a base destes eixos que a autora indica o caráter instrumental 

sociológico da avaliação 
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Parece que a avaliação tem se revelado o instrumento ideal para resolver esse 

problema, mantendo ao mesmo tempo a função seletiva, mas salvaguardando os 

assim chamados ideais democráticos da educação elementar (LÜDKE, 1987). 
 

 

É na análise do cotidiano escolar que as implicações sociológicas da avaliação podem 

ser compreendias ao se observar as estratégias de professores e alunos no tocante à avaliação. 

Em um trabalho realizado por Oliveira et al (2008), objetivou-se analisar os diferentes 

conceitos sobre avaliação. Ao fazer um balanço bibliográfico com inúmeros autores que 

perpassam por diversas concepções sobre a avaliação, indo desde o caráter seletivo ao 

diagnostico, que marcam os mecanismos avaliativos, as autoras afirmam que a avaliação é um 

instrumento permanente do trabalho docente, pois, por meio dela são produzidos dados e estes 

conduzem aos trabalhos pedagógicos a serem aplicados na escola. 

A avaliação não ocorre tão somente no final de cada processo de aprendizagem e sim 

ao longo do mesmo. Deste modo, é caracterizada de três maneiras; diagnóstica, formativa e 

somativa. A avaliação diagnóstica seria aquela que apontaria os conhecimentos que os alunos 

possuem e seus níveis de habilidades (identificar conteúdos e competências) para fim de se 

planejar as atividades pedagógicas, e estabelecer o nível em que o aluno se encontra. A 

avaliação formativa caracteriza-se por buscar compreender ao longo do processo de 

aprendizagem o desempenho do aluno e do docente, “possibilitando ao professor a correção e 

recuperação”. Já a avaliação somativa, determina um nível de aprendizagem ao fim de 

determinado período, classificando o aluno; trata-se da verificação, por parte do professor, do 

desempenho do aluno diante de objetivos estabelecidos no planejamento pedagógico. Estas 

três segmentações que caracterizariam a avaliação compõem o quadro amplo de todo processo 

de aprendizagem. 

Os critérios e perspectivas sobre avaliação se reconfiguram de acordo com as 

definições contextuais das diretrizes pedagógicas. Segundo tal indicação as três autoras 

estabelecem que a avaliação se afirma em cada “tendência na educação” como conservadora 

ou crítica (OLIVEIRA et al, 2008). 

  A avaliação na educação tradicional (caracterizada pela memorização, repetição e 

passividade do aluno) visa à reprodução exata dos conteúdos ministrados em sala, não 

estimulando a autonomia e a capacidade reflexiva do aluno. Enquanto, no que as autoras 

chamam de “escola nova”, avaliar é um processo de autoavaliação do aluno, constituído um 

instrumento importante para a participação do discente na “ação educativa”. Esse tipo de 

avaliação tem, por fim, auxiliar o desenvolvimento espontâneo do aluno. Desta maneira, 
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esquematizando a avaliação entre um modelo tradicional e outro crítico, as autoras definem 

seus fins do seguinte modo. 

 

Um olhar sobre esses aspectos apontados pelas autoras, conduz a uma reflexão que o 

papel da avaliação na tendência conservadora tradicional, escolanovista e tecnicista 

engajam-se em períodos históricos diferenciados, porém com o propósito avaliativo 

classificatório. [...] Na abordagem progressista a avaliação é continua, processual e 

transformadora. Contempla momentos de auto avaliação e avaliação grupal, tendo 

troca de experiências e diálogos entre os professores e alunos (OLIVEIRA et al, 

2008). 

 

 

Muitas vezes, na prática, a busca por se estabelecer uma avaliação crítica carrega 

consigo marcas de uma avaliação tradicional. 

Chueiri (2008) buscou estabelecer a relação entre diversas concepções pedagógicas e 

os múltiplos significados assumidos pela avaliação no contexto do ambiente escolar.  Ao 

estabelecer quatro categorias para compreender a avaliação dentro de contextos pedagógicos 

específicos, a autora faz a seguinte sistematização: dentro da pedagogia tradicional trabalha 

duas categorias, a avaliação equivalente a exame e a avaliação como medida, definindo 

avaliação como classificação e regulamentação do aluno, e por último uma avaliação 

qualitativa. Ao classificar as concepções avaliativas pertinentes até hoje como classificatórias, 

e portanto, excludentes, Chueiri (2008) corrobora com os argumentos de Bertagna (2010) ao 

indicar as concepções sobre avaliação como contextuais e conjunturais “o processo escolar, 

constituído sob o prisma do pensamento liberal e do paradigma positivista, determinou uma 

prática de avaliação essencialmente classificatória”. 

O trabalho de Bergtana (2010) vem na mesma direção ao indicar uma perspectiva 

sociológica sobre avaliação. A mesma fez uma análise de práticas educativas em uma 

instituição onde fora implementada a progressão continuada, que está, por sua vez, atrelada 

aos ciclos de educação. A avaliação passa a ser tomada como um instrumento para guiar a 

progressão do aluno, por meio das indicações acerca da aquisição de conhecimentos e 

habilidades do mesmo. “Procura-se romper com a antiga cultura de avaliação com ênfase na 

seletividade, na repetência, na classificação, possibilitando a permanência das camadas 

populares na escola”. 

Neste sentido, é válido se buscar compreender como a implantação da avaliação 

continuada alterou o modo de avaliação e mesmo o próprio conceito de avaliação. Para Gatti 

(2002), a avaliação, percebida enquanto um caráter de seleção e classificação, está associada à 

construção histórica do ensino voltada para um grupo elitista (século XIX). Segundo a autora, 
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somente na década de 1960, quando do aumento no número de pessoas a ingressar nas 

universidades, é que a questão da “avaliação” entra em debate mais amplo. Até tal momento, 

o norte da discussão seriam as avaliações que permitiriam o acesso as universidades. Às 

avaliações em massa no ensino básico só seriam discutidas nas décadas de 1970 e 1980. Outro 

ponto de destaque é que, ao longo dos anos, os profissionais responsáveis pela educação de 

jovens pouco tem se dedicado aos estudos sobre avaliação. 

Em sua tese de doutorado, ALVES (2012) se propôs a analisar como as elaborações 

teóricas acerca das concepções pedagógicas se refletiam nas práticas docentes, e orientavam 

os professores. Em seu estudo, que se valeu de um questionário aplicado a 40 coordenadores 

pedagógicos da rede de ensino municipal do Rio de Janeiro, foi constatado que, o discurso 

oficial do estado não indicava nenhuma nova definição conceitual de avaliação, abarcando 

sob denominações genéricas e difusas como “processo”, “contínuo”, “sistemático” e 

“permanente”, para abordar o tema da avaliação. Dessa forma, a conceitualização não muito 

clara da avaliação propicia uma multiplicidade de leituras por parte dos docentes, que buscam 

medidas práticas de estabelecer seus mecanismos avaliativos. O que a autora indica na relação 

entre teoria e prática é a “ausência de clareza na definição dos conceitos de avaliação”. Um 

documento citado pela autora produzido pela secretaria de educação do Rio de Janeiro indica 

a falta de clareza. 

 

A avaliação educacional é um assunto que necessita de uma ampla discussão. A 

avaliação da escola e dos processos educacionais por ela utilizados permitirá que as 

expectativas dos educadores se concretizem. Ao consultar o dicionário, vemos que 

avaliar, em sentido amplo significa apreciar ou estimar o merecimento de alguém ou 

de alguma coisa. Estamos sempre avaliando. Pode ser entendido como verificar, 

comparar, analisar, julgar. Diante de tantos significados, muitas vezes não fica clara 

a sua função em cada momento do ato pedagógico, com que objetivos ela está sendo 

usada, como estamos utilizando a avaliação para melhorar o desempenho de nossos 

alunos (SEEDUC-RJ, 2007, p. 1 apud ALVES, 2012). 

 

Ao levantar a questão sobre quais eram os referenciais teóricos que os professores da 

rede municipal de educação se fundamentavam para pensar a questão da avaliação, ALVES 

(2012) obteve como respostas três principais autores, sendo eles Paulo Freire, Vygotsky e 

Piaget. Entre os intermediários, estão os autores Hofmam, Perrenould, Libanio e Lukesi. 

Em seu estudo, entre os conceitos mais pertinentes declarados pelos professores 

estavam o de avaliação formativa, avaliação continuada e avaliação participativa. Em relação 

aos instrumentos avaliativos, 34, 4% dos professores pesquisados citaram o uso da prova 

como instrumento mais habitual, seguido por testes 14,8% e trabalhos 10,1%. Todos os outros 
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instrumentos citados não ultrapassavam mais de 6% cada um. E apenas 1% citava o uso da 

auto avaliação como pratica pedagógica. Tais dados indicam a aparente contradição entre todo 

o arcabouço teórico que vem sendo elaborado em relação a avaliação e a prática escolar. 

É como indica ALVES (2012), ao relacionar os teóricos mais citados com as práticas 

avaliativas mais citadas: 

 

Paulo Freire (2010a; 2010b) faz críticas rigorosas à educação bancária, Vygotsky 

(1989; 2002) aponta o conceito de zona de desenvolvimento proximal como o lugar 

de ensino e de avaliação e a linguagem como instrumento de desenvolvimento da 

cognição humana, Piaget (1989; 2011) propõe a atividade do aluno como central no 

processo de aprendizagem. Portanto, provas e testes parecem apontar a grande 

incoerência entre teoria e prática. 
 

Sua pesquisa contribui no sentido de pensar a relação da teoria e pratica para além da 

constatação das divergências, entre tais dimensões. Buscou compreender que a relação entre 

ambas não é antagônica mais sim complexa: “embora pareçam dissociadas, teorias e práticas 

de avaliação são escolhas éticas que se justificam nos discursos e nos atos”. 

O trabalho de tese de doutorado de Bertagna (2003) já se debruçava sobre o conceito 

da avaliação na prática escolar. O estudo de Bertagna segue a linha de que construções de 

teorias que devem embasar as práticas didáticas devem ser tomadas em conjunto com dados 

empíricos. 

A autora se detém ao sistema de ensino de São Paulo onde fora adotado desde 1998 o 

sistema de progressão continuada. 

As questões base de sua pesquisa se detinham sobre como dentro das proposições 

teóricas elaboradas e implementadas pelo sistema de progressão continuada, tratando da 

viabilidade de rompimento da prática seleção/exclusão de avaliação no processo da 

progressão. Partindo de uma perspectiva sociológica, a escola é parte integrante da sociedade 

e também reflexo da mesma. Deste modo, a avaliação como seleção/exclusão também se 

mostra vinculada a essa perspectiva. A autora indica (utilizando do referencial teórico de 

Bourdieu, 1998) que muito do capital cultural e do Ethos que o sujeito/aluno carrega consigo 

advém do ambiente família e isso estabelece as diferenças em cada sujeito dentro do processo 

de ensino-aprendizagem. 

  Assim, a avaliação pode ser entendida como uma síntese do que ela denomina de 

sucesso/fracasso do aluno. A escola, longe de diluir as desigualdades, acaba por perpetuá-las 

ao classificar o aluno, mantendo hierarquias vinculadas ao mundo social em que estes sujeitos 

estão envolvidos (BERTAGNA, 2003).  
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No trabalho de Horffmann (2005), também é possível perceber a contradição entre as 

práticas avaliativas e as concepções teóricas. No entanto, Hoffmann não aponta a má 

definição teórica de avaliação como o problema e sim a própria experiência de vida dos 

docentes: 

 

Minhas investigações sobre avaliação sugerem fortemente que a contradição entre o 

discurso e a pratica de alguns educadores e, principalmente, a ação classificatória e 

autoritária, exercida pela maioria, encontra explicação na concepção de avaliação do 

educador, reflexo de sua história de vida como aluno e professor. Nós viemos 

sofrendo a avaliação em nossa trajetória de alunos e professores. É necessária a 

tomada de consciência dessas influencias para que a nossa pratica avaliativa não 

reproduza, inconscientemente, a arbitrariedade e o autoritarismo que contestaram 

pelo discurso. Temos de desvelar contradições e equívocos teóricos dessa prática, 

construindo um “ressignificado” para avaliação e desmistificando-a de fantasmas de 

um passado muito em voga. 

 

Em um exercício de pesquisa com professores, a autora mostrou como os docentes 

associam a palavra avaliação a alguma imagem negativada, ganhando, dessa forma, a 

avaliação, um sentido pejorativo. Educar e avaliar se apresentam como momentos distintos; 

para Hoffmann essa separação não existe e “a dicotomia entre educação e avaliação é uma 

grande falácia”. 

Acerca dos debates teóricos no campo da avaliação, Hoffmann (2005) indica que na 

medida em que tais trabalhos apontam para o caráter seletivo, classificatório e excludente da 

avaliação, tais estudos acabam por embasarem ações políticas e administrativas com intuito de 

sanar o problema da reprovação e que pouco adianta transplantar modelos de prática 

avaliativa de outros países. Toda a construção teórica e política deve ser embasada em dados 

empíricos, do cotidiano escolar.  Uma definição da autora para a avaliação é pensa-la não 

como um instrumento de medida, mas como parte do processo de ensino-aprendizagem, 

“avaliar é dinamizar oportunidades de auto-reflexão”. 

Para Perrenoud (1999), a avaliação com caráter hierarquizante se mantém ao mesmo 

tempo em que não ocorrem alterações no “conjunto do sistema didático e escolar”. Para ele, a 

avaliação vai muito além da lógica da seleção da avaliação somativa. É importante 

percebermos que ela perpassa muitas outras lógicas, longe de uma simplificação dualista, 

“bem antes de regular as aprendizagens, a avaliação regula o trabalho, as atividades, as 

relações de autoridade e a cooperação em aula e, de certa forma, as relações entre família e a 

escola ou entre profissionais da educação”. 

Ainda segundo o autor, na década de 1960, os trabalhos de Bloom defendiam uma 

ideia da pedagogia de domínio na qual se postulava que “todo mundo pode aprender”; neles 
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encontramos as primeiras formulações sobre a avaliação formativa, sendo esta uma maneira 

de regular a ação pedagógica. 

No tocante a avaliação somativa, esta possui caráter contabilístico pautado em medida 

e desconsidera o aspecto educacional de orientação do aluno. Segundo Lea Depresbiteris 

(1997), a avaliação formativa consiste no fornecimento de informações que serão utilizadas na 

melhoria do desempenho do aluno durante seu processo de aprendizagem, enquanto que a 

avaliação somativa refere-se às informações no final desse processo.  

Para Luckesi (1984), as notas são comumente usadas para fundamentar necessidades 

de classificação dos alunos, dentro de um continuum de posições, onde a maior ênfase do 

ensino está na comparação do desempenho e não nos objetivos de instrução a que se deseja 

alcançar. Nessa perspectiva de ensino pautada na qualificação, o aluno é classificado pelas 

suas notas e posto como inferior, médio ou superior, segundo o seu desempenho em sala, 

sendo restringido, muito vezes, a esse estigma e impossibilitado de atingir o seu verdadeiro 

potencial. 

2.4 A avaliação no ensino em ciclos 

 

Ao falar de progressão continuada e suas implicações, torna-se essencial uma breve 

explicitação sobre os ciclos no ensino.  A partir do início dos anos de 1980, com o chamado 

ciclo básico abrangendo as duas séries iniciais, a discussão sobre o ensino em ciclos ganha 

proeminência nos debates educacionais brasileiros, mesmo que anterior a esse período se 

tenha registros de outras iniciativas. No ano de 1920, a Reforma Sampaio Dória no ensino 

paulista explicitava um dilema que seria discutido amplamente ao longo dos anos, a discussão 

sobre expansão e qualidade nos sistemas educacionais. Esta reforma se preocupava 

principalmente com a qualidade do trabalho pedagógico realizado nas escolas, que à época 

encontrava-se pressionada pela necessidade e urgência de ampliação do número de vagas. 

Sobre este aspecto, Saviani (2006) aponta 

Quanto ao significado pedagógico da implantação de modelos dos grupos escolares, 

cumpre observar que, de um lado, a graduação do ensino levava a uma mais 

eficiente divisão do trabalho escolar, ao formar classes com alunos do mesmo nível 

de aprendizagem. Essa homogeneização do ensino possibilitava um melhor 

rendimento escolar.  

 

A reforma apontava como solução para a ampliação do número de vagas a redução do 

tempo de permanência das crianças na escola. Buscava-se, dessa forma, resolver o problema 



34 

 

do analfabetismo. Tal medida, ao consolidar-se, tornou-se uma prática adotada por todos os 

sistemas educacionais do país. Dados oficiais do fim do século XX, mostraram que a maior 

parte das crianças tinha acesso à escola, permanecendo na instituição em média seis anos. A 

considerar as variantes região e condição social, boa parte nem chegava a permanecer o tempo 

médio. Pode-se falar em fracasso escolar, portanto, quando verifica-se que, apesar da 

obrigatoriedade do ensino, muitas crianças ainda não têm acesso à escola, ou seja, encontram-

se excluídas. Outras, matriculadas e tendo permanecido por um determinado tempo, 

abandonam-na (SAVIANI, 2006). 

Os alunos geralmente concluem o ensino fundamental, porém uma pequena parcela o 

faz em oito anos; desta parcela a maioria, sobretudo em função da reprovação, leva muito 

mais tempo para cumprir essa etapa da escolarização básica (ALAVARSE, 2003). Para além 

dos dados estatísticos, um indicador de “quantidade x qualidade” parece ser a natureza das 

políticas públicas que vêm obtendo prioridade, bem como a repercussão que alcançam: são 

políticas voltadas para os problemas da evasão e repetência, tais como a organização dos 

“ciclos de aprendizagem” e do programa federal brasileiro conhecido como Bolsa Escola. 

No sistema de ciclos a aprendizagem se dá por etapas ou fases, cujos conteúdos 

significativos são avaliados sistematicamente para se alcançar os objetivos no final do ciclo. 

Neste sistema, busca-se respeitar o ritmo e a capacidade dos alunos, ou grupo de alunos, ao 

longo de quatro anos. Nesse aspecto, os ciclos substituem o sistema seriado, uma vez que a 

seriação, teoricamente, determinaria a assimilação dos conteúdos desenvolvidos pelos 

professores, avaliados bimestralmente e no final do ano letivo. Nos ciclos, a retenção se daria 

somente ao final do ciclo, para os alunos que não conseguem assimilar certa quantidade dos 

conteúdos considerados fundamentais. 

 

2.5 O SARESP 

 

Se a avaliação do rendimento escolar produzida pelos professores estabelece relações 

com múltiplas regulações como o trabalho docente, a relação família escola, o que dizer das 

avaliações externas? Primeiramente foi na década de 1990 que sistemas de avaliação em larga 

escala passaram a serem implementados no território nacional. Em 1998 o governo de São 

Paulo adotou o sistema de progressão continuada e com isso estabeleceu seu sistema de 
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ensino estruturado em ciclos, a avaliação deixa de ter o fim de selecionar e passa a ganhar o 

caráter formativo. 

É nesse contexto de mudança nas diretrizes pedagógicas que o Sistema de Avaliação 

do Rendimento Escolar de São Paulo (SARESP) passou a ser ressignificado. O SARESP foi 

implantado em São Paulo no ano de 1996 e tinha por finalidade ser um “termômetro” da 

situação da educação no Estado. Contudo, após a adesão ao sistema de progressão continuada 

ele passaria a ter outros usos. Arcas (2010) fez um estudo sobre as implicações da avaliação 

externa dentro do regime de progressão continuada. Um dos apontamentos do mesmo é que, 

como já mencionado anteriormente, muitos professores não compreendem “os pressupostos 

teóricos de progressão continuada e de ciclos”, e deste modo mantiveram as mesmas 

concepções sobre a prática avaliativa. 

Segundo Arcas (2010), em pesquisa com professores coordenadores de São Paulo, tal 

problema não tem sido enfrentado. O autor constatou que os mesmos viam a alteração para o 

regime de ciclos, assim como a alteração nos mecanismos de reprovação por rendimento 

escolar, de forma negativa, como elementos desestabilizadores do trabalho escolar. 

Efeito proporcional ocorreu com os alunos, que mostraram-se desestimulados e 

desinteressados, por já se considerarem aprovados dentro do regime de progressão 

continuada. Os professores apontaram o SARESP como uma ferramenta de se obter dados 

para o planejamento escolar, embora não deixassem claro como os dados eram utilizados. O 

SARESP passou a ser utilizado como modelo de avaliação, assim o processo de ensino-

aprendizagem passou a estar intrinsecamente relacionada á avaliação externa, como indica 

Arcas (2010). 

 

Os depoimentos indicaram que o uso dos resultados do SARESP na escola tem 

influenciado na conformação das práticas avaliativas, pois tem servido de modelo 

para a criação e a utilização de simulados, provões, tanto com o intuito de preparar 

os alunos para o SARESP como para a melhoria da aprendizagem. 

 
 

As atividades que promovem as avaliações passaram a ser de uma gama mais 

diversificada, vinculadas ás praticas mais frequentes em sala de aula. Ainda assim, isso não 

significou um uso formativo da avaliação.  O mesmo autor indica também que essa 

permanência não significa ausência de tentativas dos professores de aplicarem uma avaliação 

formativa, isso se comprova com a maior flexibilização dos mecanismos de avaliação. Em 

relação ao SARESP, a dificuldade foi que os alunos não estavam acostumados ao modelo de 
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prova que ele apresentava, assim como não estavam estimulados, visto a incompreensão em 

relação a uma prova que não tem por intuito aprovar ou reprovar. 

Ao olharmos o banco de teses da capes encontramos 40 pesquisas que tratam sobre o 

SARESP. Nelas, os autores buscam avaliar os impactos da implantação do mesmo na 

qualidade do ensino paulista. 

Um destes estudos iniciais, de autoria de Rodrigues (2011), buscou encontrar as 

ressonâncias dos resultados do SARESP na sala de aula, detendo sua pesquisa a professores 

de língua portuguesa e matemática. O autor trata das modificações ocorridas ao longo das 

última décadas no sistema de ensino no Brasil e relaciona a dimensões mais amplas como as 

políticas neoliberais implementadas, desde a década de 1990, e as políticas adotadas por 

determinação do Banco Mundial. Seria sob esse contexto que a avaliação passaria a ser vista 

como elemento regulador “para a melhoria e qualidade da educação básica”. Tanto que foi 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que foi implantado o SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica). 

Em 1994 foi criado o Exame Nacional de Cursos (ENC), o Provão, e em 1998 o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O autor não deixa de associar a implementação 

de tais mecanismos de avaliação com a LDB de 1996. Esta, em seu art. 9º inciso VI 

determinava como incumbência da União assegurar um processo de avaliação do rendimento 

escolar, desde a educação básica ao ensino superior. O que Rodrigues indica é a tendência de 

vários Estados seguirem os modelos de avaliação de rendimento escolar implementados pelo 

governo Federal, incluindo aí o SARESP para o estado de São Paulo. 

Rodrigues (2011) trata a questão da avaliação como um dilema a ser pensado, tendo 

em vista que a avaliação na educação perpassa três níveis, a “avaliação” do professor em 

relação ao aluno, a “avaliação” da instituição e a “avaliação” do sistema escolar. São 

categorias avaliativas que se intercruzam e são dinâmicas.  Entre algumas respostas obtidas 

em sua pesquisa, aponta para a leitura, pelos professos, do SARESP associado a uma 

avaliação classificatória e da crítica dos mesmos à falta de comprometimento dos alunos para 

com o SARESP. Tal leitura se processa porque o Estado culpa o professor, e esse ao aluno, 

formando uma cadeia classificatória.   

O que o seu estudo confirma é que para alguns docentes o SARESP é visto como um 

mecanismo avaliativo que pode ser usada em substituição às “avaliações tecnicistas”, mas 

que, na visão da maioria, não ajuda na qualidade do ensino, sendo apenas um evento e um 

número logo esquecidos. Os trabalhos de Alves (2011) e de Pinto (2011) buscaram 
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compreender os impactos do SARESP na prática docente; os reflexos do SARESP no 

cotidiano escolar alcançariam o objetivo de promover uma constante reformulação dos planos 

pedagógicos baseados nos seus resultados? 

Alves (2011), analisou as estratégias utilizadas pelos professores de escolas 

classificadas diferentemente pelo Estado. Dentre estas, o autor subdividiu os professores em 

quatro categorias de acordo com a definição que os mesmos possuíam sobre o SARESP. 

Ficaram organizados em aqueles que consideravam o SARESP como um instrumento de 

disputa política, os que o consideravam como instrumento de controle social ao monitorar a 

qualidade do serviço da educação, a terceira categoria daqueles que o viam como um 

mecanismo de auxilio pedagógico para a escola e por fim os que o consideravam apenas como 

um meio criado para promover ou reprovar os alunos dentro do regime de progressão 

continuada. 

Algumas críticas feitas por estes grupos de professores ao SARESP não eram contrária 

a avaliação em si, mas criticavam o regime de bonificação dos melhores resultados; para eles 

a avaliação perdia a significação de exame que fornece dados para a reflexão do processo de 

ensino-aprendizagem e acabava por ratificar as desigualdades entre as escolas. 

Outra queixa é a de que o SARESP não leva em consideração as diferenças entre às 

escolas, o cotidiano do aluno fora desta, inclusive em suas relações familiares e a falta de 

estrutura das escolas, elementos estes também responsáveis pela qualidade do ensino. Assim, 

o modo como os professores vêm o SARESP está vinculado as diferenças entre os locais onde 

trabalham. Em uma escola carente a ênfase da crítica está nas condições sociais dos alunos e 

da estrutura escolar; em uma escola mais centralizada e bem posicionada geograficamente, as 

críticas se detém ao nível das políticas educacionais. Isso nos leva a pensar o quanto os 

mecanismos de avaliação externa acabam por homogeneizar os alunos, professores e escola, 

para então atribuir-lhes nota. 

Pinto (2011) fez um exercício de pesquisa no mesmo sentido. Quando os professores 

foram questionados se o SARESP refletiria o real desempenho do aluno, metade deles 

responderam negativamente. Quando indagados se o Sistema de Avaliação de Rendimento 

escolar colaborava efetivamente para a melhoria da qualidade do ensino, mais da metade 

responderam que não contribuiu, mas poderia sim ter tido impactos positivos na qualidade do 

ensino.  Ou seja, esses professores acreditavam que o SARESP poderia atuar como ferramenta 

de melhoria da educação. No tocante ao discurso de que o SARESP contribui para a formação 

de uma cultura de avaliação junto aos professores, em sua maioria estes responderam 
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positivamente, embora um dos entrevistados tenha criticado o fato de existir uma avaliação 

única para todos s alunos. Estes autores até aqui citados indicam de modo bem genérico uma 

incompreensão por parte dos professores da relação entre as bases teóricas que fundamentam 

o SARESP, assim como uma ausência de diálogo entre as políticas adotadas via lei e a pratica 

pedagógica no cotidiano. 

A avaliação dentro do regime de progressão continuada foi reformulada teoricamente 

para ter um direcionamento que fortalecesse e permitisse uma maior qualidade no ensino, 

deixando de ser um instrumento de controle/repressão e seleção par se tornar parte do 

processo de ensino-aprendizagem. Contudo, o que vimos foi a incompreensão dos docentes 

em relação às novas concepções de avaliação, seja por uma formação que negligenciava as 

discussões sobre avaliação que se adensam desde a década de 1960, seja por manterem 

cristalizada uma maneira de pensar a avaliação matizada em suas trajetórias de vida tanto 

como aluno ou docentes. 

O regime de progressão continuada foi tomado como aprovação automática, causando 

dificuldades na relação “professor-aluno”, tendo em vista o desestímulo apresentado por 

discentes e docentes. Com a implantação de mecanismos de avaliação externa, principalmente 

a partir da década de 1990, no caso do SARESP, os estudos indicam que a visão dos 

professores carrega um pessimismo em relação à maneira como os resultados foram utilizados 

pelo governo. Em contrapartida, parte dos professores viram no SARESP uma forma de 

substituir a impossibilidade de reprovar o aluno dentro do regime de progressão continuada. 

Não tivemos por objetivo aqui esgotar a análise de toda a bibliografia sobre o tema da 

avaliação, e constatamos a avaliação dentro do regime de progressão continuada como um 

tema ainda muito indefinido na prática educativa. Percebemos que o regime de progressão 

continuada adotada no estado de São Paulo ainda está se adequando as novas concepções 

sobre a avaliação formativa. De fato, um projeto educacional que negligência a participação 

do próprio docente em sua formulação e realização tende a enfrentar dificuldades e desafios 

quando posto em prática.    
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CAPÍTULO 3 – Procedimento metodológico da pesquisa  
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3.1 A coleta de dados e os sujeitos da pesquisa  

 

Bogdan e Biklen (1999) recomendam que o pesquisador iniciante lance mão de uma 

série de estratégias, para não correr o risco de terminar a coleta de dados com um amontoado 

de informações difusas e irrelevantes. Entre os procedimentos sugeridos destacam-se a 

delimitação progressiva do foco do estudo; a formulação de questões analíticas; o 

aprofundamento da revisão da literatura; a testagem de ideias junto aos sujeitos e o uso 

extensivo de comentários, observações e especulações ao longo da coleta.  

Ainda para os mesmos autores, as entrevistas constituem um bom instrumento de 

coleta de dados. 

As boas entrevistas produzem uma riqueza de dados, recheados de palavras que 

revelam as perspectivas dos respondentes. As transcrições estão repletas de detalhes e 

de exemplos. Um bom entrevistador comunica ao sujeito o seu interesse pessoal, 

estando atento, acenando com a cabeça e utilizando expressões faciais apropriadas 

(BOGDAN; BIKLEN, 1999). 

 

Mayring (2002), compartilha desse pensamento ao considerar que é difícil inferir 

significâncias subjetivas a partir apenas de observações, sendo necessário, portanto, deixar o 

próprio sujeito falar, sendo ele mesmo, inicialmente, o expert de seus próprios conteúdos de 

significâncias, enfatizando, dessa forma, o uso das entrevistas.  

Sendo assim, a pesquisa utilizou de fontes primárias e secundárias. Como fonte 

primária foram levantados dados a partir de entrevistas com professores de Química de 

Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino da cidade de São Paulo, escolhidos de acordo 

com as possibilidades de interação com os mesmos. Foi solicitado a esses docentes que 

falassem sobre o cotidiano de sala de aula, sobre sua relação com os alunos, sua postura e 

ação frente às necessidades discentes e problemas e as conclusões encontradas em relação aos 

seus alunos. Também foram feitas questões sobre sua prática docente e, em particular, sobre 

os instrumentos de atribuição de notas aplicados e os critérios de avaliação dos mesmos. As 

entrevistas foram gravadas, de acordo com a liberação e autorização dos entrevistados, e todos 

os docentes participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido na 

contribuição à pesquisa.  

Dentro da perspectiva do objetivo geral, trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo 

e descritivo, uma vez que Gil (2002) e Lüdke e André (1986) assim a caracteriza por ter o 

objetivo de levantar informações de uma população através da interrogação direta das 

pessoas, cuja opinião e comportamento se desejam conhecerem. 
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Para facilitar o desenvolvimento das entrevistas, foi elaborado um roteiro guia 

contemplando as questões principais que se procurou analisar. 

 

Quadro 1: Roteiro guia de entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependendo do entrevistado e do desenrolar da entrevista, as questões foram  

invertidas de acordo com as oportunidades de abordagem surgidas na conversa, ou foram 

suprimidas por aparecerem implicitamente em outros momentos.  

A pesquisa foi iniciada com entrevistas piloto, realizadas com colegas das disciplinas 

do mestrado cursadas pela pesquisadora, buscando, com isso, familiarização com o processo 

de entrevistar. As mesmas, apesar de constituírem testes, foram analisadas a fim de perceber 

se as informações obtidas eram compatíveis com aquilo que era procurado conhecer.  

Em seguida, partiu-se para as entrevistas com professores de química da rede pública 

de ensino do município de São Paulo, começando, assim a fase da coleta de dados. Por se 

 

1) Há quanto tempo leciona? 

 

2) Por que se tornou professor? Como se deu esse processo? Gosta de lecionar?  

 

3) Em quantas turmas leciona atualmente? Em quantas escolas? De forma geral, como são suas turma? 

O que observa durante as aulas? O que mais chama atenção nos alunos? Por quê? 

 

4) Como você prepara aulas? Em que se baseia? O que você busca? Por quê?  

 

5) Como você avalia seus alunos? Por quê  (para todos os métodos citados)? O que você espera 

conseguir com a prova? E com os trabalhos? E com os exercícios? Qual o conteúdos desses métodos 

avaliativos? Por quê? Que tipo de resposta espera?  Por quê?  O que uma resposta precisa ter para ser 

considerada correta? Por quê? O que é o errado? Por quê?  Por que o aluno erra? Quais tipos de 

questões você gosta de trabalhar?  

 

6)  Como os alunos reagem aos métodos de avaliação aplicados? Como se comportam? O que você 

estava esperando? Por quê? Quais respostas você aceitaria como certa? O aluno fez todo o 

procedimento correto, mas errou na resposta, por que você considera errado? O que significa 

meio certo? Por que meio certo? 

 

7)  você acha que dando pontos ou vistos para os que realizam as atividades, faz os alunos estudarem 

mais? Eles se esforçam mais pra ganhar o visto? Você acha importante uma avaliação formal? Por quê? 
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considerar que há um padrão de repetições de perfis docentes e de respostas, foram 

entrevistados um total de 9 professores, tendo sido encontrado, inicialmente, grande 

dificuldade no acesso a esses, principalmente pela pequena disponibilidade de tempo dos 

entrevistados e pela limitada colaboração dos coordenadores e diretores das escolas nas quais 

lecionam. 

Como fonte secundária, foi utilizada a pesquisa bibliográfica devido ao fato, segundo 

Gil (2002), de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que a que se poderia pesquisar diretamente. 

As principais linhas de pensamento acerca da avaliação foram consultadas para 

melhorar o entendimento sobre o tema e ajudar a delinear o andamento da pesquisa. Também 

foi feito um estudo sobre os patamares de aprendizagem, enunciados por Villani e Barolli 

(2000) para auxílio na interpretação dos dados da pesquisa.  

 

3.2 A análise do material pesquisado  

 

 

Para o início da análise foi feito, anteriormente, o processo de transcrição das 

entrevistas, para a qual foram levadas em considerações algumas orientações de Marcuschi 

(2003). Segundo o mesmo, considerando a complexidade do desejo de se definir com clareza 

o que e o quanto demonstrar na transcrição, algumas informações adicionais devem aparecer, 

uma vez constatada a sua possível relevância.  

 

Não existe a melhor transcrição. Todas são mais ou  menos boas. O essencial é que 

o analista saiba quais os seus objetivos e não deixe de assinalar o que lhe convém. 

De um modo geral, a transcrição deve ser limpa e legível, sem sobrecarga de 

símbolos complicados. (MARCUSCHI, 2003, grifo do autor). 

 

 

Sendo assim, os seguintes cuidados e sugestões foram tomados, conforme as 

indicações do autor: 

 As maiúsculas foram evitadas em início de turno; 

 Dúvidas e suposições quanto ao que foi falado foram marcadas com (    ), 

indicando-os com a expressão “incompreensível”, no caso de palavra ou trecho 

inaudível, ou com o que se supunha ter ouvido; 

 Truncamentos bruscos nas falas dos interlocutores foram marcados por /; 

 Comentários do transcritor foram inseridos com ((    )). 
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Para a indicação dos falantes foram usados, ainda, o nome “pesquisador”, para o 

entrevistador, e os nomes fictícios de cada docente participante da pesquisa. Também foram 

adotadas “...”, para transcrição parcial, e “[...]”, para indicar um corte na fala.  

Segundo Lüdke e André (1986), a fase mais formal da análise tem lugar quando a 

coleta de dados está praticamente encerrada. Nesse momento o pesquisador já deve ter uma 

ideia mais ou menos clara das possíveis direções teóricas do estudo e parte, então, para 

trabalhar o material acumulado, buscando destacar os principais achados da pesquisa. 

A tarefa da análise implica, num primeiro momento, a organização de todo o material, 

dividindo-o em partes, relacionando essas partes e procurando identificar nele tendências e 

padrões relevantes. Num segundo momento essas tendências e padrões são reavaliados, 

buscando-se relações e inferências num nível de abstração mais elevado (LUDKE e ANDRÉ, 

1986).  

O primeiro passo na análise é a construção de um conjunto de categorias descritivas 

que o referencial teórico do estudo fornece, geralmente a base inicial de conceitos a partir dos 

quais é feita a primeira classificação dos dados (LUDKE e ANDRÉ, 1986). 

Para formular essas categorias iniciais, é preciso ler e reler o material até chegar a uma 

espécie de “impregnação” do seu conteúdo, a  fim de dividi-lo em seus elementos, sem perder 

de vista a relação desses elementos com todos os outros componentes. Outro ponto importante 

é a consideração tanto do conteúdo manifesto quanto do conteúdo latente do material. “É 

preciso que a análise não se restrinja ao que está explícito no material, mas procure ir mais a 

fundo, desvelando mensagens implícitas, dimensões contraditórias e temas sistematicamente 

silenciados” (LUDKE e ANDRÉ, 1986). 

Na fase da “impregnação”, o pesquisador pode utilizar de codificações, classificando 

os dados de acordo com as categorias teóricas iniciais ou segundo conceitos emergentes. No 

entanto, a categorização não esgota a análise. É preciso que o pesquisador vá além, buscando 

acrescentar algo ao assunto focalizado. Para tanto, terá que fazer um esforço de abstração, 

ultrapassando os dados, tentando estabelecer conexões e relações que possibilitem a 

proposição de novas explicações e interpretações, acrescentando algo ao já conhecido. Esse 

acréscimo pode significar desde um conjunto de proposições bem relacionadas, que 

configuram uma nova perspectiva teórica, até o simples levantamento de novas questões que 

precisarão ser mais exploradas em estudos futuros (LUDKE e ANDRÉ, 1986). 

Ainda, segundo Moraes (2003), em uma análise qualitativa, a leitura e a significação 

estão sempre presentes. Se um texto pode ser considerado objetivo em seus significantes, não 
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é nunca em seus significados, possibilitando multiplicidade de leituras. Sendo assim, os 

materiais textuais constituem significantes aos quais é preciso atribuir sentidos e significados.  

Nesse âmbito, optou-se pela análise textual discursiva do material coletado a partir das 

entrevistas, por ser compreendida como um processo auto-organizado de construção de 

compreensão em que novos entendimentos emergem de uma sequencia recursiva de três 

componentes: desconstrução dos textos do corpus, a unitarização; estabelecimento de relações 

entre os elementos unitários, a categorização; o captar do novo emergente em que a nova 

compreensão é comunicada e validada (MORAES, 2003). 

 

Ainda que, seguidamente, dentro de determinados grupos, possam ocorrer 

interpretações semelhantes, um texto sempre possibilita múltiplas significações. 

Diferentes sentidos podem ser lidos em um mesmo texto. O ciclo da análise textual 

[...] é um exercício de elaborar sentidos. Otextos são assumidos como significantes 

em relação aos quais é possível exprimir sentidos simbólicos. Pretende-se, assim, 

construir compreensões com base em um conjunto de textos, analisando-os e 

expressando a partir da análise alguns dos sentidos e significados que possibilitam 

ler (MORAES, 2003). 

 

A análise textual discursiva condiz com a pesquisa qualitativa, que pretende 

aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma análise rigorosa e 

criteriosa desse tipo de informação, não pretendendo investigar hipóteses para comprová-las, 

mas com a intenção de compreensão. 

 A análise do corpus em questão pode ser interpretada, conforme Moraes (2003), como 

leitura do latente ou implícito, por exigir uma interpretação mais exigente e aprofundada, não 

compartilhada facilmente por diferentes leitores. A análise implica “um esforço de colocar 

entre parênteses as próprias ideias e teorias e exercitar uma leitura a partir da perspectiva do 

outro”. 

Ainda na perspectiva de Moraes (2003) sobre a análise textual discursiva, o primeiro 

elemento do ciclo de análise, a desmontagem dos textos, exige que se faça uma incursão sobre 

o significado da leitura e sobre os diversos sentidos que esta permite construir a partir de um 

mesmo texto (desconstruir e movimentar para o caos). A partir disso, atinge-se a 

desconstrução e a unitarização do corpus.  

 

Esse movimento para o caos também pode ser interpretado como desfazer amarras 

anteriormente estabelecidas entre conceitos e categorias referentes aos fenômenos 

estudados. É desestruturar ideias já existentes, jogando o material para o 

inconsciente. Nisso estaria implícita a crença de que, por esse processo, criam-se as 

condições para a emergência de novas relações entre os elementos unitários dos 
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fenômenos investigados, assim como entre outros elementos pertinentes do 

inconsciente (MORAES, 2003). 

 

 

No segundo ciclo, há o movimento da desordem em direção a uma nova ordem (a 

emergência do novo a partir do caos). “De algum modo pode ser entendido como um 

conjunto de operações inconscientes que resultam num insight repentino e globalizado” 

“O terceiro estágio do ciclo de análise é a comunicação das novas compreensões 

atingidas ao longo dos dois estágios anteriores. É um exercício de explicitação das novas 

estruturas emergentes da análise”. Coerente com esses posicionamentos, o mesmo autor 

afirma que toda a análise textual é uma interpretação, ampliando o conceito desta para a 

construção de “novos sentidos e compreensões afastando-se do imediato e exercitando uma 

abstração em relação às formas mais imediatas de leitura de significados de um conjunto de 

textos”. Para o autor, a pesquisa necessita atingir uma maior profundidade de interpretação, 

além da descrição superficial dos resultados.  

  
Essa interpretação nada mais é que um exercício de teorização e pode dar-se de 

diferentes formas. Um dos modos é a contrastação com teorias já existentes. O 

pesquisador, quando interpretando os sentidos de um texto com base em um 

fundamento teórico escolhido a priori, ou mesmo selecionado das análises, exercita 

um conjunto de interlocuções teóricas com os autores mais representativos de seu 

referencial. Procura com isso melhorar a compreensão dos fenômenos que investiga, 

estabelecendo pontes entre os dados empíricos com que trabalha e suas teorias de 

base. Nesse movimento está também ampliando o campo teórico com que trabalha. 

Toda categorização implica uma teoria. O conjunto de categorias é construído a 

partir desse referencial de abstração que o suporta. Esse olhar teórico pode estar 

explícito ou não, ainda que seja desejável sua explicitação. O modo de conceber as 

teorias em relação à pesquisa e à categorização das informações origina diferentes 

tipos de categorias.  [...] quando as teorias são definidas e assumidas antes da análise 

propriamente dita dos dados, examinando-os com base em teorias escolhidas com 

antecedência, as categorias construídas são denominadas a priori. São “caixas” em 

que os dados serão classificados (MORAES, 2003). 

 

 

Nesse contexto, para construção das categorias e análise final dos resultados, foram 

escolhidos os patamares da aprendizagem, elaborados por Villani e Barolli (2000), por 

permitir a criação de patamares análogos de docência que ajuda a compreender a atuação dos 

docente entrevistados em relação à forma como avalia seus alunos.  Tal referencial é um 

apoio para se construir relações, explicitadas em um novo texto, o metatexto, o qual expressa 

o olhar do pesquisador sobre os significados e sentidos, um conjunto de argumentos 

interpretativos capaz que demonstram a compreensão atingida pelo pesquisador, obtidas 

através dos dados, e “os novos insights atingidos são expressos em forma de linguagem e em 

profundidade e detalhes”. 

 



46 

 

Se no primeiro momento da análise textual qualitativa se processa uma separação, 

isolamento e fragmentação de unidades de significado, na categorização, o segundo 

momento da análise, o trabalho dá-se no sentido inverso: estabelecer relações, reunir 

semelhantes, construir categorias. O primeiro é um movimento de desorganização e 

desconstrução, uma análise propriamente dita; já o segundo é de produção de uma 

nova ordem, uma nova compreensão, uma nova síntese. A pretensão não é o retorno 

aos textos originais, mas a construção de um novo texto, um metatexto que tem sua 

origem nos textos originais, [...]. Todo o processo de análise proposto volta-se à 

produção do referido metatexto. A partir da unitarização e categorização do corpus, 

constrói-se a estrutura básica do metatexto, objeto da análise. Uma vez construídas 

as categorias, estabelecem-se pontes entre elas, investigam- se possíveis seqüências 

em que poderiam ser organizadas, sempre no sentido de expressar com maior clareza 

as novas intuições e compreensões atingidas. Simultaneamente, o pesquisador pode 

ir produzindo textos parciais para as diferentes categorias que, gradativamente 

poderão ser integrados na estruturação do texto como um todo. Diversas tentativas 

indicarão o melhor encaminhamento (MORAES, 2003). 
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CAPÍTULO 4 – Os patamares docentes 
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4.1 Os patamares  da aprendizagem  

 

Conforme Villani e Barolli (2000), durante muito tempo se acreditou, e ainda hoje se 

acredita, que muitos dos problemas da educação em ciências, poderiam ser enfrentados e 

solucionados através do desenvolvimento de novos métodos de ensino, ou mesmo da seleção 

criteriosa de conteúdos, ou dos dois ao mesmo tempo: isso daria conta do interesse dos 

alunos, tornando-os ativos em relação à própria aprendizagem. No entanto, o sucesso relativo 

de muitos dos grandes projetos da década de 60 ou mesmo de projetos mais atuais, aponta 

para o fato de que boa parte dos problemas reais enfrentados nas salas de aula, não se 

resumem somente a uma questão de conteúdo ou de metodologia. Para os autores citados, um 

aspecto que condiciona todo o processo de ensino é a relação dos alunos com o conhecimento 

científico. Para eles, deve-se interpretar a aprendizagem dos alunos como sendo caracterizada 

por diferentes patamares de adesão subjetiva ao conhecimento. Sendo assim, aprender seria 

um  processo de mudança ou de passagem de um patamar a outro. Dessa forma, o esquema 

dos patamares de aprendizagem deveria servir para o professor ter uma atuação prática, 

focalizando suas intervenções no sentido de facilitar estas passagens (VILLANI; BAROLLI, 

2000).  

Essa implicação parece se dar em duas etapas: num primeiro momento o problema do 

professor é convidar os alunos de forma que eles aceitem se expor, arriscar, mostrar seu 

conhecimento, falando ou escrevendo. Se o convite do professor não consegue incentivar para 

que haja envolvimento num esforço de procurar, o processo para todo mundo fica no mesmo 

situação, mesmo que aparentemente o professor utilize as metodologias de ensino mais 

modernas. Pelo contrário, se  os alunos aceitam se envolverem na busca e exploram o auxílio 

do professor, o processo torna-se cada vez mais autônomo com o aluno utilizando o saber 

científico alcançado para estabelecer seu próprio problema e atingir suas próprias conclusões 

(VILLANI; BAROLLI, 2000).  

Aprender envolve, então, nos momentos chaves, a passagem de um patamar a outro. 

No caso da aprendizagem escolar, conforme Villani e Barolli (2000),  consideram-se quatro 

patamares como fundamentais, caracterizados por quatro relações diferentes e 

progressivamente mais elaboradas com o conhecimento científico escolar.  

Rejeição Direta (RD): Nesse patamar prevalece o domínio de interesses externos à 

aprendizagem escolar: os alunos desprezam o conhecimento escolar proposto, que não 

constitui um valor para eles, opondo-se a qualquer esforço de aprendizagem e até à própria 

transmissão do conhecimento na sala de aula. 
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Demanda Passiva (DP): os alunos apresentam um relativo interesse no saber e imaginam que 

suas esperanças de conhecimento serão satisfeitas pelo professor ou pelo colega. O 

conhecimento escolar é visto como objeto de consumo, não sendo considerado como 

instrumento de pensamento e de trabalho nas decisões do dia a dia. Essa situação é regulada 

pela crença de que para aprender basta prestar atenção à fala do professor ou do colega mais 

capaz. Apesar de essa crença ser ilusória, ela é essencial para estabelecer uma relação inicial 

com o professor e o ensino.  

 

Aprendizagem Ativa (AA): os alunos descobrem e aceitam que é necessário seu esforço e 

sua procura do conhecimento. Além disso, aproveitam de todos os auxílios disponíveis (fala 

do professor, leitura dos livros, sugestões dos colegas, internet e outros meios) a partir das 

indicações do professor. Ao alcançar este patamar, os alunos percebem que o conhecimento 

escolar deve ser conquistado e elaborado e torna-se parte de sua rede de conhecimentos. 

Dessa forma o conhecimento adquire um aspecto também pessoal, mesmo que se refira ao 

conhecimento socialmente reconhecido.  

 

Pesquisa Criativa (PC): é caracterizado pelo esforço sistemático dos alunos em produzirem 

conhecimentos novos ao resolverem algum problema encontrado. Nessa busca os alunos não 

dependem mais de maneira essencial da atuação do professor, apesar de poderem usufruir de 

sua ajuda ou de sua assessoria. A diferença fundamental com o patamar anterior refere-se às 

metas da aprendizagem, que são escolhidas e definidas pelos próprios aprendizes e podem até 

divergir dos objetivos do professor ou da escola. 

Esse esquema proposto, apesar de logicamente seqüencial, não implica que no 

processo de aprendizagem se passe por todos os patamares, que a passagem seja sequencial e 

que o ensino melhor seja aquele que visa favorecer o patamar de aprendizagem criativa. A 

contribuição fundamental do esquema é apontar para a presença de uma determinada relação 

subjetiva com o conhecimento, principalmente científico, que condiciona o que efetivamente 

pode ser apreendido e de que maneira. Em particular, podemos ter informações sobre o 

alcance da transformação que o aprendiz pode realizar quando estabelece determinada relação 

subjetiva com o conhecimento. Assim, esse esquema ajuda a localizar as intervenções que 

facilitam a atuação do aprendiz, se conseguirmos ter indícios de que ele atua num 
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determinado patamar; também, podemos ter informações significativas sobre as intervenções 

que estimulam uma mudança em determinadas situações.  

Acreditamos que este tipo de referencial nos ajudará a caracterizar a relação  dos 

professores com a avaliação que eles realizam durante sua docência. De um lado, exploramos 

uma analogia com os patamares de aprendizagem e elaboramos também quatro patamares 

fundamentais de docência a partir de sua maneira de realizá-la. Assim, de forma semelhante 

aos patamares de aprendizagem, nosso esquema terá dois patamares de docência com 

características extremas (um negativo e outro ideal) e dois intermediários (caracterizados pelo 

domínio de aspectos passivos ou ativos). Por outro lado, a maneira de avaliar seus alunos, que 

constitui uma das características fundamentais da prática docente, depende fundamentalmente 

da visão que o professor tem  em relação à aprendizagem dos alunos. Assim os patamares de 

docência e os de aprendizagem têm uma relação estreita.  

 

4.2 Os patamares de docência ( ou de avaliação docente) 

 

Nosso trabalho refere-se às avaliações que os professores realizam durante o processo 

de ensino. Em nossa visão as avaliações, tanto as formais quanto as implícitas, constituem um 

dos instrumentos principais por estabelecer a meta efetiva a ser alcançada com o ensino. 

Assim, podemos caracterizar, pelo menos em parte, a docência do professor pelas avaliações 

que ele realiza ao longo do processo de ensino, pois elas revelam, de alguma forma, a efetiva 

relação do professor com o conhecimento a ser ensinado e apreendido. Essa relação nos 

parece condicionar fortemente a efetiva aprendizagem dos alunos, pois influencia o patamar 

de aprendizagem no qual o aluno se estabelece. Para exemplificar, dificilmente um professor 

que acredita que a aprendizagem dos alunos se realiza principalmente por memorização 

constitui um bom auxilio para o aluno elaborar seu conhecimento.  Em seguida apresentamos 

os quatro patamares da docência  

 

Docência suspensa (DS): Nesse patamar prevalece a prática focada na burla do dever de 

lecionar, e no critério único da satisfação financeira como justificativa para o exercício da 

profissão. Os professores já não acreditam mais no ensino que possibilite em aprendizado, 

pois consideram que haja o total desinteresse atual dos alunos, que a estrutura atual do ensino 

crie falta de tempo para o planejamento das atividades escolares e que as orientações oficiais 

protegiam em excesso os discentes, eliminando a autoridade do professor. Os elementos 
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avaliativos que constituem os orientadores das atividades em sala de aula, nada têm a ver com 

a promoção da aprendizagem dos alunos; os professores limitam-se a utilizar de forma 

aleatória as normas escolares para atribuição de notas aos discentes. Um exemplo desse 

patamar pode ser o docente que estabelece sua relação com os alunos simplesmente pela 

simpatia ou antipatia que experimenta em relação aos mesmos. Outro exemplo menos drástico 

é o do professor que tem como única preocupação a manutenção da disciplina e organiza suas 

atividades sem a mínima referência á aprendizagem dos alunos.  

 

Docência passiva (DP): Nesse patamar a docência é orientada pela crença de que a 

aprendizagem do aluno é condicionada por sua participação simples nas atividades propostas 

pelo professor, sendo que essa “participação” consiste em prestar atenção à fala do professor 

e/ou realizar simplesmente o que ele manda fazer (copiar um texto, resolver uma conta, fazer 

ou assistir a um experimento). O foco do trabalho e o direcionamento da atuação docente e 

das suas decisões do dia a dia é garantir que haja essa possibilidade, seja mediante prêmios 

para quem mostra indícios de atenção e colaboração ou castigos para quem disturba ou, ao 

menos, não sinaliza nenhuma adesão. Apesar de o professor privilegiar como avaliação o 

processo oficial, de fato condiciona atribuição das notas finais ao conjunto de observações 

sobre os alunos realizadas durante todo o ano e cristalizadas num dos perfis fundamentais 

(bom aluno; aluno fraco, mas esforçado; aluno apático e aluno bagunceiro).  

 

Docência Ativa (DA): Neste patamar a docência é orientada pela crença de que a 

aprendizagem discente depende da colaboração entre o professor e os alunos, sendo tarefa do 

primeiro orientar as atividades e facilitar que elas tenham sentido para os alunos. Estes, por 

sua vez, precisam estar convencidos de que devem buscar e elaborar as informações para que 

sejam relacionadas ao restante do conhecimento, tornando-se significativas. Na docência ativa 

os meios avaliativos praticados revelam essa preocupação, atuando quase que na totalidade de 

suas intenções para estabelecer limiares mínimos de aprendizagem, favorecer a tomada de 

consciência dos alunos sobre grau efetivo de domínio alcançado na aprendizagem e contribuir 

para incentivar os alunos a não desistir da aprendizagem. Neste patamar a avaliação preocupa-

se em entender a situação de cada aluno e não em classificá-los de acordo com algum 

esquema estereotipado. 
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Docência criativa (DC): Neste patamar a docência se transforma em assessoria, sendo 

orientada pela preocupação com o desenvolvimento discente respeitando os interesses dos 

alunos. O exemplo mais claro dessa situação é o trabalho de orientação numa tese ou 

dissertação. Nesse patamar a busca pelo conhecimento domina o processo e condiciona a 

colaboração entre professor e aluno. De um lado, o professor atua e mobiliza esforços de 

modo a permitir esse desenvolvimento, trabalhando a autonomia dos aprendizes, a partir de 

atividades voltadas para a produção, reflexão e avaliação permanente dos mesmos. A 

avaliação procura ser personalizada, no sentido de visar o aprimoramento da aprendizagem 

dos alunos de acordo com suas próprias metas e perspectivas. Para funcionar de maneira 

efetiva a docência criativa deve ser realizada com aprendizes que buscam e assumem as metas 

de sua aprendizagem, ou seja, querem ser autores produzindo seu conhecimento.  

Analogamente ao caso dos patamares de aprendizagem, esse esquema proposto, apesar 

de caracterizar uma docência progressivamente comprometida com uma busca mais 

sofisticada da aprendizagem dos alunos, não implica que o professor tenha que passar por 

todos os patamares e menos ainda que a passagem seja sequencial. Se descartarmos o caso da 

RD, que claramente aponta para uma negação da docência, a atuação do professor depende 

não somente de suas crenças, mas também do contexto e da situação dos alunos. 

Evidentemente não é eficaz atuar numa perspectiva de docência criativa quando os alunos 

estão num patamar de aprendizagem passiva. Em geral, para ter um entendimento mais 

abrangente do processo de avaliação realizado por um professor numa classe devem ser 

levados em consideração alguns pontos de reflexão. Além de procurar diagnosticar os 

critérios de avaliação, parece importante delinear em quais momentos ela ocorre, qual a 

natureza das intervenções relacionadas com as mudanças nos sujeitos, quem intervêm no 

processo de desenvolvimento, se o mesmo funciona, se há intervenções semelhantes em 

outros momentos, se tais intervenções produzem o mesmo efeito e o papel das mudanças nas 

estratégias didáticas, nos vínculos institucionais e no contexto escolar.  Essas questões ajudam 

a localizar as intervenções que facilitaram o trabalho num determinado patamar e as que 

estimularam uma mudança em determinadas situações. Acreditamos que após estabelecer os 

principais tipos de avaliação que caracterizam a ação docente, este esquema nos ajudará a 

analisar a dinâmica da mesma, no sentido de entender as relações com as mudanças 

promovidas em seus alunos. 
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CAPÍTULO 5 – Os resultados 
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Nesse capítulo descreveremos os docentes pesquisados, através da apresentação dos 

perfis, e de análise de suas práticas utilizando-se o referencial de patamares análogos de 

docência.  

Inicialmente foram definidas categorias a priori (sobre as modalidades de atribuição de 

notas), porém apareceram também categorias emergentes (sobre a classificação implícita dos 

alunos), surgidas com as leituras do material, constituindo estes os grandes temas da análise.   

Contemplando o segundo momento da prática da unitarização (MORAES, 2003), cada 

unidade de base foi interpretada buscando um significado mais completo em si mesma. As 

categorias que, até então, nortearam a análise deram lugar a três dimensões, caracterizando-se 

o terceiro momento da unitarização. Essas dimensões representam as características 

principais, em parte explícitas e em parte implícitas, dos processos de avaliação realizados 

pelos professores entrevistados. São elas: os instrumentos de avaliação (métodos e atividades 

utilizados pelo professor para avaliar) e os critérios de avaliação (critérios em que o professor 

se baseia para interpretação dos resultados das atividades aplicadas), estando ambos 

resumidos ao final da caracterização dos docentes.   

 

5.1 Os sujeitos da pesquisa 

 

  

 Nesse momento, ao se descrever os docentes e suas principais características e análise 

de suas práticas, é tomada como base a indicação de Moraes (2003) sobre a descrição do 

metatexto e a validade de uma análise, para o qual   

 
Descrever é apresentar as categorias e subcategorias, fundamentando e validando 

essas descrições a partir de interlocuções empíricas ou ancoragem dos argumentos 

em informações retiradas dos textos. Uma descrição densa, recheada de citações dos 

textos analisados, sempre selecionadas com critério e perspicácia, é capaz de dar aos 

leitores uma imagem mais fiel dos fenômenos que descreve. Essa é uma das formas 

de sua validação. 

 

 
A validade e confiabilidade dos resultados de uma análise são construídas ao longo 

do processo. O rigor com que cada etapa da análise é conduzida é uma garantia 

delas. Assim, uma unitarização e uma categorização rigorosas encaminham para 

metatextos válidos e representativos dos fenômenos investigados. Entretanto, a 

validade também  pode ser construída a partir da ancoragem dos argumentos na 

realidade empírica, o que é conseguido por meio do uso de “citações” de elementos 

extraídos dos textos do corpus. A inserção crítica de excertos bem selecionados dos 

textos originais constitui uma forma de validação dos resultados das análises 
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Assim sendo, à medida que expressamos nossas conclusões e o perfil de cada 

professor, são inseridos também, ao longo do texto, trechos de suas próprias falas, de modo a 

permitir maior clareza e fidedignidade de interpretação e conclusões ao leitor.  

 

Professora Eliana  

 

A professora Eliana, nascida no interior de São Paulo e filha de pastor evangélico, atua 

há quase quarenta anos no ensino, tendo cursado licenciatura em  ciências físicas e biológicas 

com habilitação em química. Por não ter tido facilidade em química em sua época de escola, 

após sua formação superior procurava participar de todos os cursos de capacitação oferecido 

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

 [...] na ânsia de me capacitar para ir para sala porque o meu professor de química, que 

a minha média era sofrível,  ‘ah você vai dá aula? Eu tenho a receita, enche a lousa de 

matéria para não dar tempo de perguntar nada. Pega esse livro aqui da Moderna, do 

Feltre, enche a lousa para não dá tempo de perguntar’ [...]. 

 

 Atualmente cursa o mestrado profissional em ensino de ciências e matemática no 

Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e lamenta ter começado a pesquisa de sua prática 

docente somente após anos de profissão.  

A professora está no segundo cargo efetivo no Estado, e no último ano ministrou aulas 

em 15 turmas no período da manhã, pretendendo, futuramente, diminuir essa quantidade, já 

que considera ter obtido maior qualidade de ensino quando trabalhou com quantidade de 

turmas reduzida. 

Em suas aulas gosta de utilizar o caderno do aluno e gostou muito das mudanças na 

sequência de abordagem de conteúdo. 

 

[...] o pessoal odiou  trabalhar o sistema produtivo, eu amei porque até então isso 

nunca tinha aparecido para mim. Nesses quarenta anos, você começava  falando de 

átomo e agora você entra no sistema produtivo, que eu acho maravilhoso, que 

mostra para o aluno e você trás na sua aula um sistema produtivo de uma empresa, 

aí ele vê um monte de pessoas trabalhando, que não é só químico, e ele nem gosta de 

química mas ele está envolvido nisso. Então eu acho isso maravilhoso, e o pessoal 

não quer. 

 

 

No entanto, devido a sua pesquisa de mestrado, passou a olhar os cadernos de forma 

diferente, chamando atenção para o fato dos mesmos não contemplar todo o currículo, e, 

consequentemente, o ENEM e o SARESP. Segundo a professora, os cadernos fazem um 

recorte do conteúdo, que é ampliado pelo professor de acordo com a sua realidade, com a sua 
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escola e com o apoio que o mesmo tem na sala, fato que Eliana valoriza, afirmando que o 

docente possui autonomia de escolha justificada pela sua vivência pedagógica.  

Durantes as aulas, procura utilizar bastante do diálogo e produção de textos, “cinco 

minutos, escrevam cinco linhas, construam o seu texto com o que a gente discutiu”.  

Além do caderno do aluno e do professor, a docente utiliza também em suas aulas o 

livro didático, que considera ferramenta importante que deve ser aproveitada.  

Não gosta muito de solicitar trabalhos uma vez que não possui tempo para ler todos e, 

quando em grupo, apenas um ou dois alunos o fazem por todo o grupo. Utiliza de vídeos 

institucionais e de experimentação para abordagem dos conteúdos, enfatizando sempre o 

diálogo e a discussão, a produção e leitura  de textos e o trabalho conjunto com outras 

disciplinas. 

Para atribuição de notas, utiliza de pesquisas, dos relatórios das aulas práticas,  

também de provas, embora elas sejam diferenciadas (em grupo, na qual cada aluno é 

responsável por uma questão, mas se ajudam), dos textos que são produzidos durante as aulas 

e da semana cultural da escola (na qual os alunos desenvolvem trabalhos e tem o seu discurso 

de apresentação avaliados através da produção de texto do que ele apresentou). 

Se a minha prova normalmente tem quatro questões, na prova em dupla ele senta em 

dois e cada um faz metade da prova. Você escolhe duas questões e seu colega 

escolhe duas questões, e vocês juntos fazem a prova toda. Você põe só o seu nome 

na folha e copia só as suas questões e você tem nota somente pelas suas questões. “E 

por que eu estou do lado dele?”, “para ele te ajudar”, é assim que funciona. 

 

 

No terceiro ano do Ensino Médio costuma trabalhar um projeto intitulado trabalho de 

conclusão no curso de química (TCCQ), no qual um tema é pesquisado pelos alunos, 

desenvolvido durante o ano inteiro e apresentado no último bimestre, em formato de 

monografia, para uma banca de professores. Outro projeto, em menor proporção, que Eliana 

costuma utilizar é o “recuperando o tempo perdido”. Tal projeto trata da pesquisa de um tema 

escolhido na apostila ou no livro didático e apresentado, para recuperação, pelos alunos que se 

encontram no fim do período letivo com pontuação insuficiente. Em todos os projetos a 

professora exige a padronização da escrita através das regras da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), buscando treinar os discentes para o ensino superior.   

Para tanto, conta com o apoio de demais professores que compõem “um grupo de 

estudos de filosofia e sociologia muito bom que trabalha com o discurso e a argumentação”, o 

que leva os alunos a discutirem e argumentarem bem. Um trabalho interdisciplinar também é 
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desenvolvido com a professora de inglês, em cujas aulas os alunos fazem a tradução de 

pequenos textos produzidos nas aulas de química, a partir das discussões. 

[...] e eu sempre tive produção de texto em todas as avaliações de química, não eram 

só exercícios, sempre produzindo textos, isso aprendi numa escola particular de 

freiras, em que sempre fazia uma redação. Eu trouxe isso para minha prática. Então, 

sempre em uma prova de química, em uma das questões ele produz texto. É muito 

raro uma avaliação que seja só exercícios, sem que ele traga um pouquinho dele. 

 

Eliana vem encontrando algumas dificuldades no desenvolvimento das atividades, 

como a dificuldade dos alunos em apresentarem um trabalho interdisciplinar, sem a divisão de 

disciplinas. Em algumas situações, se considera bem rígida, cancelando trabalhos de grupos 

que se “acham de mais”, excluindo das atividades de laboratórios àqueles que não levam 

avental e negando a revisão antes da prova, para não favorecer alunos que brincaram durante 

todo o bimestre e não prestaram atenção nas aulas.  

Durante muito tempo teve preferência por acompanhar suas turmas em todas as séries 

do Ensino Médio, tendo mudado de opinião, o que acontece com frequência, uma vez que a 

docente está sempre reavaliando e aprendendo com suas experiências, procurando sempre 

melhor adaptação e melhores resultados. “Esse ano que já estou aqui, que a gente está 

terminando os registros, já estou vendo o que não deu certo, o que eu vou acrescentar, porque 

esse é o nosso papel”. 

 

Eu fiz muito isso de acompanhar aluno, agora eu estou com um outro olhar de não 

acompanhar, pegava o menino e ia até o terceiro e agora eu estou achando que é 

legal ele ouvir um outro discurso,  porque ele pode comparar e às vezes o nosso 

discurso pode ser muito legal, mas para ele conhecer um outro discurso, completa. 

 

 

Mas o ano que vem, devido todo esse meu repensar de conteúdo e do currículo, eu 

estou pretendendo..... pegar primeiro e segundo e vim consertando, pegando o 

primeiro já com um novo olhar, consertar o segundo a família não valoriza a escola 

enquanto o pai não tem contato com você [...]. 

 

 

Considera e acredita que nos dias atuais é mais desafiante ensinar, uma vez que os 

alunos possuem facilidade de informação, o que não é bem aceito por muitos professores por 

estarem despreparados para esse novo tipo de alunado que não apenas recebe informação. 

Defende o ensino público para a vida e para a carreira de trabalho, visando à formação de 

cidadãos e a melhoria da qualidade de vida destes.  

Para Eliana, a escola atual é “uma escola paternalista, que não quer vermelha, que 

facilita, que professor tem que ser mediador sim, facilitador do entendimento, mas não da 
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atitude”, utilizando para tanto da progressão continuada, que virou “progressão automática”, 

desconsiderando o fato de que o mundo para o aluno fora da escola é altamente competitivo.  

Acredita na educação enquanto existirem pessoas que se preocupam com os alunos e 

que fazem a diferença no ensino. Apesar dos problemas, acha a profissão docente altamente 

realizante ao ver o avanço dos alunos em suas vidas.  

 

 [...] a educação tem jeito? Tem jeito sim enquanto tem você, tem eu, tem alguém 

preocupado que faz diferença. Quando você cruza com eles na rua, e eu tenho tido 

esse prazer às vezes, “você lembra de mim?”, eu digo “desculpa, não lembro, 

passam quinhentos por ano, não dá para lembrar” ((risos)), mas são boas referências. 

Acho que é igual cartão de crédito, tem dinheiro que pague não. É uma profissão 

que apesar de tudo é altamente realizante [...]. 

 

Eu acho que a educação tem jeito enquanto tem você e eu que estamos preocupadas 

com o nosso menino ((alunos)),  e  a gente  deixa uma marca na vida dele. 

 

 Através de suas respostas em relação às ações discentes identificamos que a professora 

espera que seus alunos desenvolvam a escrita acadêmica, trabalhando para tanto com 

produções de textos, pesquisas e apresentações nas quais se exigem as normas padronizadas 

para trabalhos acadêmicos, possuam cooperação em grupo e apresentem desenvolvimento, o 

que a faz  nunca aplicar as mesmas provas em todas as salas ou anos letivos em curto espaço 

de tempo. 

 

[...] eles pedem, “prô você vai dar visto?”, eu digo “não, eu não computo, mas se 

para você é importante eu dou, mas não conto”, “ah mas você vai olhar?”, “até 

posso, mas que tem que olhar são seus pais, eu não, porque para mim você já é 

responsável, você se garante, você tem autonomia, você pode ou não fazer” [...].  

 

[...] fiz prova de produção de texto e muitos gostaram, quem escreve e aí você 

começa a conhecer aquele aluno que nunca vai bem com você, mas escreve muito 

bem. A gente perde esses alunos, a gente perde esses alunos que sabem escrever 

porque a gente fica só cobrando raciocínio lógico. Eu consegui ter esse outro olhar. 

 

 

 A docente procura sempre provocar mudanças trocando o posicionamento das cadeiras 

na sala, por exemplo, ou escolhendo ela mesma os componentes dos grupos, de forma a 

quebrar as “panelinhas”. Acredita que a evolução do aluno está condicionada ao seu interesse 

e procura deixar claro sempre ao discente que a qualquer momento ele pode mudar de 

posicionamento e buscar melhoria, desde que prove essa vontade em uma das várias 

oportunidades que são dadas durante o ano, como no projeto “recuperando o tempo perdido”. 

 

Eu tenho aluno que no final do ano ele precisa de dez, precisa de doze, de treze, 

porque ele não fez. Eu sou muito exigente, eu falo ‘mesmo quem está precisando de 
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doze, se você provar para mim que vale a pena investir, que você tem conhecimento 

e que você consegue defender, eu deixo você ir. Eu tenho uma experiência boa. 

Alunos meus que ficam no projeto “recuperando o tempo perdido’, não é totalidade, 

mas setenta por cento, ele tem um outro  perfil na aula ano que vem, no ano 

seguinte, ele muda a postura dele em sala [...]. 

 

 

Então se o aluno estava indo mal até o terceiro bimestre, ele também pode escolher o 

projeto de pesquisa, para provar que ele  tem valor, e ele apresenta na semana 

cultural e aí ele só tem que cuidar do quarto bimestre. Eu tive dois trabalhos 

excelentes.  Uma menina que veio o ano todo um lixo, com dois, três, a Bia, ela faz 

escola de bailado, olha o primeiro bimestre dela ((mostra o diário)), não fez nada, 

olha o segundo bimestre e olha o terceiro ((todos ruins)), aí ela fez semana cultural e 

ela precisava de nove. Olha como foi a nota dela da prova do quarto bimestre ((nota 

azul). Ela fez uma aula, ela explicou todas as soluções saturadas, insaturadas, pegou 

os experimentos que a gente tinha, as soluções, mostrou, explicou, e os coleguinhas 

fazendo relatório. E um outro menino meu que era uma tranqueira fez sobre 

salinização, porque ele estava mal ((na disciplina)), ele apresentou. Então, isso 

também acontece durante o ano porque eu proponho  se você não está legal, 

você pode se inscrever’, aí vem a semana cultural, ele apresenta, mas individual, e se 

não está recuperando nota, mas também quer apresentar um trabalho de pesquisa na 

feira cultural, também pode. 

 

A professora Eliana, apesar de ter muitas turmas e muitos alunos, não se deixa 

influenciar pelo desempenho dos alunos durante o ano, acreditando que ele tem capacidade de 

se envolver, seja na semana cultural, seja no projeto ‘recuperando o tempo perdido’. Ela 

acredita que esse esforço pode marcar o aluno e mudar sua relação com a disciplina. Pelo 

conhecimento de sua trajetória, percebemos que a professora Eliana é classificada 

principalmente no patamar da docência ativa. Apesar de há muito na educação, sempre 

procurou atualização e melhoria de seus métodos e do ensino, tendo ingressado no mestrado 

para desenvolver pesquisa em educação e na sua própria prática.  

 

Professor Diego  

 

 

O interesse de Diego pela química e pela docência veio através do pai que o 

presenteava com kits de mágica relacionados a essa área. O professor formou-se no Ensino 

Médio técnico na área de cerâmicas, onde o seu interesse pela docência aumentou, ao atuar 

como monitor de disciplinas “e eu sempre gostei dessa possibilidade de ensinar e eu não me 

via fazendo outra coisa”.  

Cursou a licenciatura e o bacharelado em química e começou sua carreira docente 

atuando na escola pública, a qual tem preferência, “nunca gostei de escola privada, não sei 

exatamente o  porquê, mas sempre me pareceu muito, muito artificial”.          
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Após alguns anos, mudou-se para a área administrativa, tendo feito cursos de 

especialização e mestrado. Lecionou em faculdades  privadas nessa área, tendo voltado para o 

Ensino Público e para a disciplina de química em 2001.  

 
E em 2004 eu retornei para a escola pública já como efetivo  e ao mesmo tempo eu 

lembrei de que eu não sabia mais dar aulas. Conhecia conteúdo, mas não ia muito 

para frente em minhas aulas de conteúdo não. Eu precisava dar um jeito nisso e o 

Estado  tem um convênio com a Universidade de São Paulo, algumas disciplinas e 

tal e eu falei “vou fazer isso, vou voltar para a universidade”, aí fui ficando e em 

2006 falei “agora chegou a hora de começar a retomar o mestrado na área de 

educação”. 

 

 

Em suas aulas, Diego faz a abordagem dos conteúdos através dos diferentes gêneros 

dos discursos, da produção de vídeo pelos alunos, nos quais pesquisam e explicam 

determinado tema, através de trabalhos e experimentos, construção de algum “aparato” ou 

jogo, nos quais são obrigados a levantar dados, construir a base e discutir o conceito. Dessa 

forma, o professor assume a perspectiva da multimodalidade, a qual defende.  

[...] eu trabalho com a multimodalidade, formas diferentes de expressão, então o 

estudante chega na área de química e ele não sabe que o conceito se relaciona a uma 

tabela, que essa tabela se relaciona a um gráfico e esse gráfico se relaciona a uma 

equação matemática, que representa o fenômeno. Ou seja, ele não sabe transitar por 

essas formas de expressão na mesma situação, portanto nada faz sentido.  

 

 

Multimodalidade exige que o meu aluno chegue na aula de química e dê conta tanto 

da área de língua portuguesa, quanto da área de matemática, e ele não dá. Eu 

trabalho com gêneros do discurso, trabalho com narrativas, escrita e audiovisual, 

trabalho com a forma narrativa  e a linguagem narrativa e expositiva, eles não dão 

conta, no máximo eles trabalham com a base temática descritiva. Eu que tento 

ensinar o que é uma exposição, o que é uma argumentação, ao longo de dois anos e 

eles não dão conta [...]. 

 

 
Os eventos são complicados para você demonstrar, é  uma mudança de cor, é um gás 

que sai e os estudantes querem coisas que causem algum tipo de ação, ou seja, 

explosão. E tá o problema porque na minha proposta multimodal ele tem que 

escrever muito, tem que pesquisar muito, tem que construir a sua própria autoria, 

isso não há nenhum trabalho anterior, os estudantes estão acostumados a entregarem 

cópias. Eles não sabem trabalhar com gêneros do discurso, eles tem imensa 

dificuldade em construir paráfrase, não conseguem fazer leitura. A escola ela não 

consegue mobilizar isso nos estudantes, essa é a verdade. 

 

Esses métodos, em conjunto com provas, também são utilizados para atribuição de 

notas. Os alunos constantemente escrevem resenhas sobre os conteúdos trabalhados e  o 

professor acompanha os trabalhos dos vídeos e pesquisas através de making off e relatórios 

dos grupos.  
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[...] todo bimestre eu atendo os grupos individualmente. Eu faço avaliação de grupos 

individualmente, eu converso com  os grupos e eles me contam quem produz e que 

não produz, eu vejo nos vídeos. isso que é a química, isso que é a vida.  

 

 Adepto da interdisciplinaridade, o professor Diego procura sempre  parcerias com 

outros componentes curriculares e acredita que eles dão base para os trabalhos e conteúdos 

desenvolvidos na química.  

 
Eu não vejo de outra forma, eu não consigo ver de outra forma. Eu não consigo ver 

química em que você  não tenha necessidade de trabalhar um conjunto de operações 

epistêmicas, um conceito de física, um conceito de biologia, um conceito de 

literatura, um conceito de artes”. 

  

 

Por exemplo. isso aqui ((referindo-se a um  biodigestor produzido pelos alunos)) a 

meninada desenha na aula de artes, cada desenho... eu consegui estabelecer uma 

relação com a professora na aula de artes. Então isso tudo é construção de muitos 

anos e as coisas vão se encaixando. 

 

No entanto, encontra sérias dificuldades nesse quesito e faz uma forte crítica ao atual 

ensino no qual, segundo ele, esses diferentes componentes são trabalhados de forma 

desconexa, não possibilitando ao aluno autonomia e habilidades essenciais ao seu 

desenvolvimento. 

 
Lá na língua portuguesa, por exemplo, eu sou obrigado a ensinar o meu aluno a 

fazer resenha, ele não sabe, não sabe. Aliás, ele não sabe o que é uma resenha. Aí eu 

fico me questionando a questão da prática da língua portuguesa. A mesma coisa a 

questão da matemática. 

 

 

[...] professor de português, não dá suporte [...]. 

 

 

Professor de matemática, não dá suporte para situações fundamentais, tipo 

construção de uma tabela, tipo construção de gráficos. O aluno, ele nunca teve aula 

de construção de tabelas, nunca, nunca na vida dele, nunca. O que ele viu foi o 

professor construir uma tabela, nunca o professor de matemática, o professor de 

física que discutiu com ele o que é uma tabela. Ele faz por osmose. ele vê fazendo, a 

pressão é maior, ele não entende, mas ele copia. Se você para e fala ‘vamos discutir 

essa tabela’, ele não sabe o que é isso. Como consequência disso ele não consegue 

fazer  uma leitura adequada disso, ele não tem a noção de que essa tabela representa 

um fenômeno, um conceito e que essa tabela representa o conceito e ela pode ser 

transformada em um gráfico. O estudante não sabe construir gráfico, não sabe.  

 

 

[...] eles tem imensa dificuldade em construir paráfrase, não conseguem fazer 

leitura... 

 

Eu que tento ensinar o que é uma exposição, o que é uma argumentação ... 
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Procura ministrar aulas para as mesmas turmas em todas as séries do Ensino Médio, as 

quais acompanha por meio de portfólio de atividades escritas e audiovisuais desses três anos, 

considerando esse um método necessário para acompanhamento do desenvolvimento dos 

alunos.  

 

A medida que eu submeta o estudante a produção de uma resenha no começo do 

terceiro ano e comparo com a resenha que ele me fez no começo do primeiro ano, do 

segundo ano, como eu identifico isso? Primeiro: coerência. Dois: coesão, três: 

conteúdo, base temática. Ou seja, aquilo que eu espero no estudante, como ele se 

relaciona com imagens, como ele utiliza as imagens, como ele posta as imagens, 

como ele relaciona o conceito com as imagens, enfim, eu começo a perceber que ele 

realmente aprendeu.  

 

 

Pesquisador: e se você perceber aquele aluno que não apresentou evolução? Chega 

lá no terceiro ano quando alguns estão apresentando evolução 

Diego: mas eu estou acompanhando e já identifiquei lá atrás 

Pesquisador: você costuma então trabalhar com essas turmas desde o inicio? 

Diego: Eu não vejo outra forma de conhecer o aprendizado e ver para onde o 

camarada está indo.  

 

 

“Eu vou começar a ter algum resultado com os estudantes, na metade pro final do 

terceiro ano do Ensino Médio”. 

 

Como apoio e estratégia de ensino, além de procurar estabelecer relações com outros 

professores para fortalecimento do trabalho das capacidades e habilidades dos alunos, 

considera primordial a participação voluntária dos mesmos, querendo e assumindo a autoria 

da produção do conhecimento. No entanto, comumente enfrenta problemas com a direção e 

coordenação da escola e com os pais dos alunos, em virtude da discordância desses com seus 

métodos de avaliação e ensino, além de, ocasionalmente, alguns discentes se negarem a 

participar das atividade ou não interagirem da forma esperada pelo professor. 

.  

[...] eu estou com uma geração este ano que me surpreendeu e não tem a mínima 

relação com este  tipo de projeto, não querem. Pela primeira vez na vida aconteceu 

isso, nunca tinha acontecido. Eu sempre tenho problemas com alguns alunos, nunca 

tive problemas em que várias turmas se negaram a dar continuidade. E aí que não 

resta outra alternativa, tem que voltar a aula expositiva. Não tem saída. 

 

 

Então estou com turmas de terceiro ano bacanas, mas as de segundo ano eu, 

infelizmente, eu tenho tido que alterar todo e qualquer projeto  e voltar a aula de 

transmissão, por incrível que pareça, o que não me atrai nem um pouco, mas pela 

própria exigência dos alunos. Esse ano eu tive que fazer uma situação que eu nunca 

tinha feito na minha vida que é deixar, com os segundos, não com os terceiros, que é 

deixar que os alunos trabalhem nesse projeto do ponto de vista voluntário. 
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Tem alunos que não quer participar e aí você identifica alguns problemas, por 

exemplo, ele não foi mobilizado. Então você vai ter que mobilizá-lo e na maior parte 

das vezes acontece. Eu nunca tive ninguém que ao longo dos anos não quisesse e se 

negasse. No começo existe uma resistência.  

 

 

Tem Alunos [..] que diz assim para mim “olha professor eu não tenho nenhum 

interesse em fazer isso porque eu só estou aqui para pegar meu papel, a minha escola 

mesmo é a escola técnica. isso aqui para mim não serve para nada. 

 

 

Diego, ainda, divide  suas turmas em dois grupos i) os que possuem ligação com a 

química (interessados) e ii) os que não possuem nenhuma ligação com a química (os mais ou 

menos e os que não querem nada). No entanto, não volta suas ações a esse estereótipo, 

buscando, pelo contrário, a mobilização dos alunos que não apresentam relação e interesse, 

desistindo dessa tentativa, somente em último caso, quando volta às já citadas aulas 

expositivas.  

 

[...] alunos que se negam a fazer pelo fato de que ele não tem compreensão do que 

está fazendo. 

 

 

Ao longo do tempo vou convencendo nele, vou dando sentido e significado para 

aquilo que ele está fazendo ((Aluno se negando a participar)).  

 

Considera que a escola, hoje, não dá conta de sua principal função, que é o 

aprendizado, e que a educação no Estado de São Paulo, da forma como se configura, 

incluindo a progressão continuada e seus efeitos negativos, está fadada ao fracasso.  

 

[...] a escola foi feita para o aluno evoluir, não vejo  sentido, não vejo nexo 

absolutamente nenhum em reprovar o aluno, não há o menor sentido nisso. Agora, 

as condições e as estruturas, é aí que está a situação, o que se faz normalmente, você 

joga a responsabilidade para o professor, mas ele não tem a mínima condição de 

fazer isso, ele não tem a mínima condição [...]. 

 

 

[...] ninguém sabe o que virou a escola. A escola virou muito mais assistencialismo 

do que local onde você vai receber aquilo que você não recebe nos demais lugares 

da sociedade, ou seja, o conhecimento sistematizado, virou assistencialista. Por 

outro lado a questão do aprendizado que não é considerado. A escola hoje dá conta 

de um monte de coisas menos àquilo que deve ser o papel dela, ou seja, do 

aprendizado. Ela não consegue nem mobilizar os estudantes no sentido de que não 

precisa gostar de determinadas coisas, mas ele tem que trabalhar aquelas coisas que 

ele não gosta para ele poder fazer o que for necessário, até porque os professores não 

sabem disso, a direção não sabe disso, o modelo de escola que nós temos é um 

modelo completamente fragmentado e que ele não faz sentido para ninguém, em 

primeiro momento. [...] Além de você estar construindo uma situação crítica, os 

próprios municípios, estão virando CLT, contratação assim... um negócio assim  

maluco. Como você faz escola com isso? Por isso que eu disse para você, esquece. 

Vai se discutir, vai se falar, vai se bater, espernear, um monte de coisa. Não vejo 
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absolutamente, isso no geral, no contexto da escola pública, qualquer possibilidade 

em menos de 20 anos. 

 

 

É possível perceber que o professor Diego enquadra-se, na maior parte de sua atuação, 

no patamar de docência criativa, procurando sempre priorizar a interdisciplinaridade em 

relação aos componentes curriculares e aos gêneros do discurso, participação e autonomia dos 

alunos nos trabalhos desenvolvidos, evolução interdisciplinar do mesmo e desenvolvimento 

gradual do aluno. Esse patamar é percebido desde sua volta à educação pública e ao ensino de 

química, quando manifestou a preocupação de voltar à academia, com o mestrado, buscando 

aprimoramento e melhor articulação de conteúdo, ensino e aprendizagem. Para cada caso, 

turma e aluno, o docente responde de forma diferente de acordo ao que observou durante o 

acompanhamento contínuo, o que o enquadra, nesses momentos, oscilando entre os patamares 

de docência ativa, uma vez que investe esforços para mobilizar os alunos que se negam a 

atuarem nas atividades propostas, assim como para derrubar as barreiras impostas pelos pais e 

pela escola, e docência passiva, uma vez que, em algumas situações, vê-se obrigado a assumir 

os métodos de aula expositiva e atribuições de notas baseadas na atenção e obediência dos 

discentes 

O professor Diego investiu todos seus esforços e energias na tentativa de modificar a 

relação de seus alunos com o conhecimento e, em particular, com a Química, mas as 

experiências recentes parecem ter abalado sua confiança no sucesso de sua empreitada. No 

entanto, sua avaliação questiona a instituição, não os alunos. A culpa da situação não é deles. 

Dessa forma parece manter-se coerente com sua crença fundamental de que é possível ensinar 

se a sociedade quiser isso. 

 

Professor Erick 

 

 O professor Erick inicialmente formou-se em farmácia, tendo depois cursado 

licenciatura em ciências e matemática para o ensino fundamental, e, posteriormente, 

licenciatura em química. Ministra aulas há 35 anos, no entanto, somente os dois últimos em 

escola pública. Nesta, sentiu dificuldades na adaptação de sua formação e na diferença de 

comportamento dos alunos.  

 

Você entra e tem uma dificuldade pra conseguir a atenção dos alunos. Então há 

muita conversa, muito papo paralelo entendeu? Eles achavam estranho que eu 

entrava pra dar aula [...]. 
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No entanto, considera que a evolução tem sido boa e os alunos tem desenvolvido 

respeito por ele e pela disciplina, o que percebe através do aumento da atenção e diminuição 

de conversas nas aulas. Além disso, sente diferenças em relação às escolas privadas no 

tocante ao histórico de vida dos alunos, fato que acredita ter forte influência na aprendizagem 

e comportamento dos mesmos, “Se você vem de família pobre, muito pobre, e com essa 

pobreza aliada a falta de conhecimento total, o que você ouve de crianças são apenas diálogos 

com baixo nível de abstração”.  

Atualmente é aluno do mestrado profissional, no Instituto Federal de São Paulo 

(IFSP), manifestando preocupação na abordagem macroscópica e microscópica dos 

fenômenos químicos, acreditando ser essa uma das causas no fracasso no Ensino de Química. 

Manifesta, também, preocupação em desenvolver diferentes formas de ensinar o componente 

curricular para alunos que apresentam necessidades especiais, já tendo desenvolvido um 

trabalho bem interessante, utilizando da caneta corretivo,  voltado para cegos, o qual tem o 

desejo de publicar. 

 

Porque tem uns que são uma caneta, você faz um pontinho em volta e os cegos  

podem passar a mão e perceber os elétrons que eu colocava... né. Dois pares de 

elétrons, mais dois elétrons com aqueles dois pininhos, ou três pininhos, ai eu 

reproduzia monovalência, bivalência.   

 

 Nessa perspectiva, costuma utilizar de demonstrações e experimentações para 

abordagem de conteúdo em suas aulas, a fim de facilitar a percepção do fenômeno e o 

entendimento do conteúdo. “Então muitas vezes eu levava vasilha entendeu? ‘Isso daqui é 

carbonato de cálcio. Se você esquentar vai sair gás carbônico.’ Quando ele conseguir enxergar 

o fenômeno ele consegue aplicar a regra de três”.  

Utiliza muito do lego no estudo das reações devido à dificuldade percebida nos alunos 

de conceberem a mesma como um rearranjo de átomos, “e eles queriam fazer o reagente e o 

produto. ‘Não, tem que desfazer o reagente e montar o produto [...] vai desmontar esse para 

fazer o outro”.  

 

[...] quando é proposto que você  apresente um fenômeno para o aluno. No caso um 

fenômeno químico que os alunos vão construir conhecimento a partir daquele 

experimento, orientados pelo professor. É claro que eles não vão sozinhos 

reproduzir Galileu, Newton, Lavosier, né? Todos sozinhos em pouco tempo. Mas o 

professor orientaria o aluno no sentido da descoberta. “Olha, eu joguei um ácido 

com uma base, coloquei o indicador, mudou de cor. Jogo de novo um outro ácido e 

outra base, jogo um outro indicador, houve uma mesma mudança de cor.” Então eu 

posso tirar alguma conclusão.  
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Nesse contexto, Erick está sempre pensando novas maneiras demonstrativas de 

abordagem de conteúdos, que possibilitem ao aluno visualização do fenômeno macroscópico, 

chegando a já ter pedido patente de alguns inventos. 

Para o preparo de suas aulas, utiliza de livros didáticos, fazendo adaptações no 

conteúdo, de acordo com o que considera importante. Trabalha abordagem de conteúdo e 

exercícios sempre em um mesmo dia, procurando desenvolver “memória permanente” nos 

discentes. Além destes exercícios, faz uso de provas para atribuição de notas, acreditando que 

todo o trabalho que o aluno produz, como a resolução de uma lista de exercícios, deve ser 

reconhecido e levado em consideração, por isso sempre atribui algum ponto às mesmas.  

É a favor da modernização e tecnologia no ensino, embora nas escolas públicas isso 

seja um problema devido à falta de estrutura e operacionalização. Sente-se feliz ao constatar 

que “eu tive uma qualidade na minha vida de professor, foi: eu nunca ensinei nada sem pensar 

a respeito do que eu estava ensinando” 

  

Por que eu estou ensinando? Isso é verdade? Isso é correto? Pega a nomenclatura de 

química orgânica, que se enche a cabeça do aluno, e na maior parte dos livros essa 

nomenclatura está errada. E qual é o princípio? Se o computador faz é burro. Hoje 

tem programas [...] eu indico para os meus alunos, tenho uma aulinha que eu indico 

para os meus alunos. [...] Você desenha a fórmula e ele dá o nome. Dá o nome em 

inglês, ensina como faz a transposição para português, e isso é rápido... 

 

 

Aprender no computador existem certos princípios e... existem  trabalhos a respeito. 

O computador pode ajudar porque ele pode ter animação, que o papel não tem. Ele 

pode ter hipertexto. Então o aluno pode estar lendo um texto e aparecer algum termo 

que ele não saiba, ele clica e é dirigido para esse termo, para essa definição. Se não 

tiver essas características é a mesma coisa que o papel, para enganar. 

 

 O professor considera que um dos grandes problemas dos docentes hoje é não 

pensarem sobre o que ensinam. Faz essa observação, ao criticar o atual ensino de química 

orgânica que prioriza a nomenclatura, o que Erick pensa ser extremamente difícil, complexo e 

desnecessário, priorizando em suas aulas apenas nomenclatura básica: “Então, olha, o meu 

aluno sabe o ácido 2-aminoetanoico.” Para que? Na bioquímica você não chama de glicina?”. 

   

 Na aula dialogada você percebe quando eles não sabem  nada ou quando eles já 

apresentam um certo nível de conhecimento. As vezes [...] não entendem nada a 

ponto de não saberem fazer uma pergunta. Eles são incapazes de fazer uma pergunta 

sobre um assunto que eles não entendem nada. Quando eles começam a perguntar 

significa, por mais estúpida que seja  a pergunta... 
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É a favor da progressão continuada, desde que esta não se transforme em “aprovação 

automática”, como vem acontecendo no Estado de São Paulo, e desde que possua mais regras 

e limitações ao aluno. Considera o caderno do Estado um material didático ruim, que favorece 

a mecanização do ensino, sendo “pior que o pior livro didático”. 

 
[...] há uma  indisciplina grande, mas eu evito entrar em choque.  Eu procuro outra 

forma de atrair o aluno pra aula. Nem que seja cantando uma musiquinha. Começo a 

aula brincando com os alunos que prestavam atenção na aula, dou uma aula alegre, 

brincando. E os outros ficam olhando pensando: “O que que eles estão brincando 

ai?” As vezes eu nem olho para os caras, só peço para eles conversarem baixo. E ai 

eles se sentem excluídos. Porque, a aula tá sendo animada e o professor tá 

brincando... né? Fez uma piada com a matéria, todo mundo riu e eles começam a 

sentir que não estão participando.  Já mandei  aluno para conversar com a 

coordenadora e tudo mais. 

 

 

Pode-se constatar que o professor Erick em alguns momentos atua baseado no patamar 

de docência ativa, principalmente em relação à sua preocupação de se perguntar sobre seu 

ensino e sua finalidade. Sua meta constante parece ser facilitar o entendimento do 

macroscópico, ao mesmo tempo em que busca a autonomia discente e a inserção do aluno em 

novas culturas e tecnologias. Ele procura entender a situação dos alunos através do 

comportamento que demonstram nos diálogos em aula.  No entanto, também é encontrada em 

Erick uma característica da docência passiva, através do seu comportamento e resposta aos 

alunos indisciplinados, e pela classificação que faz dos seus alunos, sendo elas i) alunos 

disciplinados; ii) alunos indisciplinados, mas com potencial, iii) alunos indisciplinados que se 

negam a participar.  

O professor Erik apesar de ter muitos anos de docência não cristalizou sua forma de 

ensinar. Pelo contrário, iniciou a participação em um mestrado profissional visando renovar 

seu modo de ensinar e também aproveitar apreendendo a utilizar as novas  tecnologias. 

Apesar das dificuldades encontradas ao passar do ensino particular para o ensino público, ele 

não desistiu e aos poucos deslocou sua forma de enfrentar a indisciplina dos alunos. Ao 

valorizar a progressão continuada, ele também parece acreditar na possibilidade de recuperar 

seus alunos ao longo do tempo: por isso incentiva todo o esforço do discente. No entanto, ele 

se posiciona contra a progressão automática porque esta sinaliza ao aluno que a aprendizagem 

não é importante.  
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Professora Laura  

 

A professora Laura exerce a profissão há 34 anos. Atua no magistério desde 1980, 

tendo começado a lecionar desde o período de aluna, nos dois anos anteriores a essa data. 

Veio de um ensino tradicional, o qual elogia e admira. Considera que a sua educação básica e 

superior foi muito boa, pois na família “[...] era levantada bastante a bandeira da educação, 

fosse ela de que origem fosse [...]”, e porque “os professores não tinham que pensar no aluno 

como um sofredor, mas sempre como uma pessoa com um futuro”.  

Acredita que o estudo é um hábito, o qual antigamente se aprendia através da 

“temência”. Considera que hoje na educação muito se tem perdido, principalmente o aluno, 

que já não aprende absolutamente nada, mesmo que lhe seja facilitado. Em vista disso, Laura 

viu-se obrigada a mudar os métodos de atribuição de notas, uma vez que os resultados das 

provas eram sempre ruins, em sua maioria, chegando hoje apenas a atribuir nota pela 

participação, a qual acompanha através dos vistos no caderno. Estes também se tornaram uma 

estratégia que a docente passou a utilizar para garantir que as poucas atividades extra classe, 

que ainda resiste em pedir, sejam entregues.   

Atua no ensino superior da Rede privada, além do Ensino Médio da Rede pública, 

possuindo, nesta última, 11 turmas com cerca de 35 alunos cada. Em cada uma destas, 

somente 5 ou 6  alunos, maios ou menos, se interessam, para os quais  volta suas aulas, o que 

lamenta. Começou sua carreira no Estado de São Paulo, tendo abandonado suas aulas após 

certo período, por questões particulares, retornando em 1996, quando ficou assustada com a 

realidade da escola, do ensino público e com comportamento, indisciplina, desrespeito e 

desinteresse dos alunos.  

 

[...] eu me exonerei do Estado, me efetivei em 1980  e me exonerei em 1992, e 

fiquei na rede particular, faculdade, Ensino Médio particular também, por questões 

de dinheiro mesmo, questões particulares, criação de filhos, etc. E aí em 2006 eu 

voltei e levei um susto. Eu trabalhava com os professores de escola pública e eles 

me passavam, mas lhe confesso que eu achava que eles exageravam um pouquinho, 

levei um susto. Aí eu vi que estava pior do que eles me passavam. Aí eu levei um 

susto mesmo, tanto que o meu primeiro ano foi quase que eu desisti de terminar 

minha carreira no Estado, quase que meus planos foram por água abaixo. Não 

desistia acho que por conta de colegas que me seguraram. Mudei de escola, fui 

mudando, mas realmente foi triste ver o que fizeram com o ensino público. Foi 

muito triste. Eu estudei no ensino público na época que eu precisava fazer 

Vestibulinho para entrar e onde escola partícula era PPP: papai pagou passou. A 

gente queria aprender alguma coisa e a gente entrava em faculdades boas, USP, 

PUC, FEI, Mauá e as melhores particulares... 
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O que você escuta em sala de aula, não vou repetir aqui, mas palavrões muito 

grande, direcionados a nós “professora vai se...”, “quem a senhora pensa que é?”, “a 

senhora não é minha mãe”. Isso pelo simples fato de você estar pedindo para sentar, 

para desligar um celular, para abrir um livro, apara abrir um caderno, para anotar 

uma lousa, apara tentar fazer um exercício... 

 

[...] você chega no conselho, aluno está com 7 em português, 7 em matemática, 10 

em  não sei o que e você fala “como que pode? Esse aluno não sabe ler, como ele 

pode ter 7 em português?” E você tem que fazer o  

que? Ficar calada, porque ninguém te ouve e você tem que ouvir “vamos confiscar a 

caneta vermelha da professora”, “vamos trabalhar, treinar esses alunos pro SARESP  

porque se não a gente não vai receber bônus”, pelo amor de Deus gente. Cadê a 

ética? Cadê o sacerdócio?” 

 

 

 Devido à nova experiência negativa, se viu obrigada a mudar sua metodologia 

de abordagem de conteúdo, tornando-se adepta dos Cadernos do Estado, apesar de os 

considerar artificiais, bem como as metodologias de atribuições de notas, em virtude das 

respostas ruins dos alunos, e de sua frustração como docente.  

Em  relação ao Ensino Médio, classifica seus alunos em i) indisciplinados (auto-

excluídos) e em ii) participativos. 

 

[...] eles não aprendem absolutamente nada de química. A impressão que eu tenho é 

que falta a capacidade e o interesse. A capacidade que eu digo, assim: os requisitos 

necessários para eles poderem entender o nosso vocabulário, entender o vocabulário 

que a gente vai passando de química, por falta de base mesmo, por falta de 

interpretação, por falta de português, por falta da base na matemática. E como eles 

não tem a condição, eles não conseguem entender, por mais que a gente se esforça e 

caminha vagarosamente, não vejo mesmo, eles tem muita dificuldade e isso eu acho 

que acarreta um desânimo neles. E aí gera a falta de interesse. Eles deixam pra lá, 

eles dizem que não é para eles, que é muito difícil e aí eles passam a não se dedicar 

mais e fazer o que não deve em sala de aula, que é conversar, ouvir música, usar 

celular, e gera toda essa indisciplina. Mas eu acredito que essa indisciplina é por 

falta de aprendizado, eles não tem condições de aprender, eles não conseguem, por 

mais que a gente facilite para eles, tanto na explicação, tanto nos métodos de 

avaliação, não vai. Para você ter uma ideia, as  minhas avaliações, desde o ano 

passado, desde 2010, não são mais as provas tradicionais com data marcada  

Pesquisador: a senhora mudou? 

Luana: mudei. Então agora eu faço o que? Coisa que eu nunca fiz, eu trabalho desde 

1980 no magistério, 32 anos, sem contar os dois anos anteriores que eu trabalhei 

como aluna, daí vai para 34 anos. E nesses 34 anos eu nunca vi coisa igual, eu nunca 

passei um visto no caderno, nunca precisei desse recurso para que alguém anotasse 

minha aula, para que alguém fizesse lição de casa, lição de sala e desde o ano 

passado estou fazendo vistos diários. Todos os dias tem vistos de tudo que eu peço 

tudo que é feito na aula, o que eu deixo para casa, que é pouca coisa, porque se não 

eles também não trazem, e dou exercícios em dupla, ou em trio, com consulta a 

tudo, a cadernos, a livros, a tabelas e dou umas três, quatro, tem sala que dei 5 

avaliações dessas e desses 3 a 5 exercícios eu seleciono as duas notas maiores para 

somar com a nota dos vistos e dividir por 3. Então esses são os meus  instrumentos 

de avaliação hoje 

Pesquisador: mas você não faz mais provas? 

Luana: não, só isso, porque prova o que acontecia? Era perda de papel, me 

entregavam todas em branco, tirando aqueles 4, 5, meia dúzia em média de alunos. 
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Aí eu tinha alguma coisa feita e tinha alguma nota, o restante era em branco mesmo. 

Então era desperdício de tinta, de papel porque prova de química eu trazia todas 

impressas. Aí tem muita cobrança, a gente tem muita cobrança nos conselhos porque 

não tem como, as notas ficam muito baixas. Então com esse novo método de 

avaliação eu consegui aumentar um pouquinho a nota, um pouquinho. Ainda tenho 

cerca de 70% de notas vermelhas. 

 

 

Mantém-se ainda no Ensino Público apenas para garantir a aposentadoria, a qual 

necessita, desacreditando totalmente que com as condições políticas, culturais e 

comportamentais atuais, seja possível desenvolver boa educação e ensino.  

 

Eu não acredito em nada disso. Então para mim está frustrante, se eu pudesse, se eu 

tivesse certeza que essa aposentadoria lá para frente não fosse me fazer falta, ou 

seja, se eu tivesse certeza que eu não fosse ficar velhinha, eu te juro que eu estaria 

trabalhando em outro lugar. Você perdeu tudo, tudo, todos os recursos que você 

tinha, eles tiraram. Você não pode deixar aluno fora da sala de aula, você não pode 

dar um castigo, entre aspas, que seria deixar ele sem uma prova, um zero não diz 

nada para ele porque ele coleciona zeros, perder a vaga da escola não se perde mais, 

ele até é transferido por má conduta, mas daí  dois meses ele volta e ainda por cima.  

 

No caso da professora Laura é possível identificar uma mudança de patamar marcante 

e nítida. Tendo vivenciado uma educação tradicional e rígida, a professora iniciou sua 

profissão no patamar de docência passiva, quando se preocupava em inserir seus alunos nos 

mesmos métodos de sua educação básica, acreditando que os mesmos são essenciais para o 

comprimento do conteúdo e da relação hierárquica professor-aluno.  

Com seu retorno ao ensino público, após exoneração, passou a sentir-se frustrada e 

assustada com a nova realidade dos discentes, entrando em um patamar de docência suspensa, 

considerando que atualmente os alunos, devido à indisciplina e falta de valorização pela 

escola e respeito ao professor, não possuem condições de aprender.  

Apesar de discordar profundamente com a maneira dos colegas tratarem os alunos 

aprovando-os sistematicamente apesar de não apreenderem, ela viu-se obrigada a mudar seus 

métodos de avaliação e diminuir as grandes quantidades de notas vermelhas, tão criticadas 

pela gestão da escola. Essa escolha parece ter selado definitivamente a confiança da 

professora na escola e no ensino; a partir desse momento ela somente espera que se esgote o 

tempo para a aposentadoria. Dessa forma, somente consegue observar os eventos negativos 

que comprovam e reforçam sua descrença, perdendo a possibilidade de perceber e favorecer 

as pequenas mudanças que sinalizam envolvimento dos alunos. 

Professora Rita  
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A professora Rita leciona há 37 anos e vem de uma educação básica paulistana  

tradicional e antiga, da qual sente falta e que elogia. A escolha do curso de licenciatura em 

química teve influencia de uma professora dessa disciplina na educação básica, a qual gostava 

por considerar calma e amorosa. Na faculdade teve professores cruéis e muito exigentes, mas 

considera ter sido esse o motivo pelo qual aprendeu e passou em concursos Se queixa da não 

reprovação permitida atualmente pela progressão continuada adotada no Estado de São Paulo, 

por considerar que provoca a perda do empenho dos alunos. Considera que estes, atualmente, 

não tem paciência para ouvir os professores e são protegidos, em excesso, pelas leis atuais.  

 

[...] foi assim, hoje a escola é um lugar em que eles vão, existem as aulas, os 

professores são efetivos também, os professores dão aula, mas tudo é muito 

diferente porque existe lei que protege muito os alunos, não existe a reprovação, a 

reprovação existe de uma maneira muito superficial. Então, o empenho não é igual 

dos alunos. Não tem empenho, não é tão grande. E existe o construtivismo. Eles são 

mais felizes trabalhando por eles mesmos, você dando um tema e eles pesquisando, 

eles desenvolvendo porque eles não têm muita paciência de te ouvir. Eles não têm 

mais paciência de ouvir os professores.  

 

 

A professora possui 12 turmas, e para estas utiliza de três métodos de atribuição de 

notas, os quais  deixa bem claros e definidos.  A primeira nota é o caderno, embora não tenha 

tempo que lhe permita olhá-los semanalmente, assim o fazendo com frequência bimestral. 

 

[...] em caderno porque foi a única coisa que eu consegui fazer para eles terem um 

pouquinho mais de paz, para eles terem a consciência de  ter que copiar aquilo que 

eu falo, que eu escrevo e os exercícios, porque eu dou aula expositiva depois os 

exercícios. E aqueles exercícios devem estar no caderno feito e corrigido... 

 

 

[...] corrijo com eles todos e eles tem que ter tudo corrigido e feito. Um por um, 

todos os exercícios que eu dou são corrigidos na lousa. Eu vejo um por um, são 30 

alunos e aquele dia, aquela aula é dia de vê caderno, inclusive eu dou nota e mostro 

o que está faltando, “você não fez isso e isso”,  porque se não eles não podem fazer 

prova. Então a prova vai ser mais honesta assim. É uma ajuda, uma ajuda para que 

eles estejam preparados para a prova. 

 

 

A segunda nota é de sociabilidade ou comportamento, “mas é um comportamento 

mais social onde entra a ética, entra o comportamento dentro da sala de aula”, e a terceira nota 

é uma prova. Quanto a esta, caso o resultado não seja muito satisfatório, o aluno só sairá 

prejudicado na média se não se “saiu bem” durante o bimestre, ou seja, se sua nota de 

sociabilidade tiver sido ruim. “Ele só vai receber um vermelho se ele fez alguma coisa 

extremamente ruim. Não fez caderno, gritou, prejudicou a aula, aí ele vai receber o vermelho 

[...] ele só vai ter vermelho se ele não cooperou”. Caso o aluno tente burlar um desses 
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métodos, a professora o castiga com “um belo de um zero”, como aconteceu com uma aluna 

que tentou apresentar o caderno de uma colega como sendo seu. A nota de sociabilidade é 

dada em resposta aos problemas que enfrenta com os alunos em relação à sua pessoa e no 

convívio entre eles. “Existe problema de racismo entre eles, ofensa entre eles, existe muita 

coisa. É o mundo dentro da sala de aula. É muito difícil, por isso que eu dou sempre aquela 

nota de sociabilidade, de comportamento, de saber conviver com os outros.”  

Detesta os cadernos do estado, por considerar que estes não servem a propósito algum.  

 

Esses cadernos que o estado deu eles são muito, muito complicados. Muito  

difícil eu dou algum trabalho sobre aquilo, mas eles fogem aquela essência de você/ 

primeiro você tem que saber o que é química, depois você tem que saber o que são 

as substancia, o que é o átomo, aquilo foge completamente. Inverte a ordem e fica 

falando do cal, do ferro, da produção do cal, do ferro, reações químicas. Você 

precisa falar o que é um reagente, o que é um produto, passa tudo por cima. Então as 

apostilas para mim são muito complicadas 

 

Quanto aos seus alunos, a professora os classifica em i) bons; ii) ruins; iii) usuários de 

drogas e vi) deficientes mentais. Para estes últimos, as notas sempre são azuis, sendo 

considerado apenas o esforço. 

 

Existem meninos com deficiência mental nas turmas. Mas é gritante a quantidade de 

meninos, eu queria saber por que. Não lembro  de quando eu estudava que tinha 

pessoas com tantos problemas mentais. Ou eles eram separados em alguma escola 

especial, ou não iam  para a escola, os pais não deixavam  ir. Hoje eles vão. Eles 

vão, eles sentam ali, eles fazem o caderno, sofrem para fazer o caderno, às vezes o 

caderno nem é legível, mas eu dou, dou nota porque ficou ali se esforçando. E existe 

isso pelo menos, eu vou te falar assim, em doze turmas eu tenho pelo menos uns 4 

meninos, no geral. Para mim eu acho bastante... 

 

 

[...] existe, eles tem uma capacidade amorosa muito grande. Tem um que você leva 

um susto, às vezes eu fico pensando como pode ter uma alma tão bonita em um 

corpo defeituoso, eu falo isso. Porque ele é tão amoroso, quando eu chego ele fala 

“linda professora, você chegou”. E tem outros que são mais nervosos porque eles  

tem consciência de que não são normais, esses são difíceis. Mas você vai 

compensando com uma nota, com outra coisa e vai levando... 

 

 

Para a professora, os alunos bons são constantemente prejudicados pelos alunos ruins, 

que não conseguem prestar atenção e agem impedindo a atenção dos demais, estando, assim, 

como é notado mais uma vez, suas ações sempre condicionadas à sociabilidade que os alunos 

demonstram. 
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Teve agora um problema, nesse projeto que eu fiz do Colégio Bandeirantes, eu 

escolhi alguns meninos e tem um bem pretinho, mas que é muito engraçado e que é 

insuportável, porque ele prejudica mesmo a classe, ele grita quando não pode gritar. 

Ele não foi escolhido para o projeto porque eu não teria nem como escolher, para ele 

não me fazer uma bagunça lá em um colégio sério, então ele não foi escolhido. 

 

 

 Rita considera, ainda, a docência, hoje, a profissão mais problemática e que a 

escola precisa de adaptação para receber e lidar com a adolescência atual, que possui o 

comportamento, principalmente sexual, e os instintos aflorados. Atualmente, diferente da 

época em que estudou e em que se formou, os adolescentes assumem suas opções diversas, 

inclusive sexuais, também em sala, fato que a docente muitas vezes considera uma afronta, 

embora tenha sido obrigada a aprender, a conviver e respeitar.  

 

Quando é uma classe  com pouca produtividade e muita dificuldade eu mudo,  eu 

também não provoco eles, eu abaixo o nível. 

 

 

[...] eu acho que ele tem que fazer todas as atividades, mostrar também a 

personalidade dele, mas com muita inteligência, e não com as banalidades que eles 

gostam de mostrar. Eles podem mostra o que eles são, mas que eles usem de 

civilização, de inteligência e de genialidade. Então eu prefiro ter um aula mais 

rígida, em que poucos podem abrir a boca, eu não gosto que abram a boca, fico 

muito chateada por causa disso ((exceto em casos de dúvida sobre o conteúdo)). 

 

 

[...] sala ainda é um lugar onde os mais jovens tem que escutar os mais velhos para 

sua própria formação. Eu sempre imponho. Então a minha primeira imposição é 

essa, a segunda imposição é o respeito, não admito palavrão em sala de aula, não 

admito essas coisas daqueles que reparam nos outros, gostam de esculachar, porque 

um tem um nariz assim, porque são adolescentes. Isso machuca muito nessa época e 

essa prática é comum para eles, então isso me irrita muito, fico muito brava e  

abaixo nota de quem faz tudo isso, que é a nota de comportamento. 

 

 Apesar de possuir três métodos de atribuição de notas bem definidos, os resultados 

finais também dependem da sociabilidade, percebida através da classificação que faz dos 

alunos, como é visto claramente nas notas dos discentes com deficiências mentais. “As provas 

são uma mentira, mas você sempre dá nota para ele”. 

Essa questão do comportamento é tão forte, que é através dele que a professora julga 

quem está interessado na aula e quem não está, sendo estes os que brigam e falam palavrões. 

Ultimamente estou com um menino que ele mexe com todo mundo, e é inteligente. 

Ele acha que o outro tem o cabelo desse jeito, ele pega e fica falando, porque ele tem 

uma roupa assim e outro não, ele fica falando, aí eu vou tirar a nota porque eu acho 

que ele  sabe aceitar as outras pessoas como elas são.  
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Já é possível perceber em Rita fortes trações do patamar de docência passiva. A 

professora acredita que o desenvolvimento do aluno depende de sua participação nas 

atividades e do seu comportamento, considerando que “na escola os mais velhos precisam 

passar a cultura e o conhecimento para os mais jovens, e estes precisam ouvir”. A docente 

condiciona suas ações à obediência dos alunos as suas normas e padrões, punindo aqueles que 

se apresentam fora dessa estrutura. Ela também questiona o sistema escolar que pressiona 

para que não haja reprovações e o considera responsável pelo baixo nível de aprendizagem e 

de educação na escola. 

 

Professora Sara 

 

A professora entrou para a docência por necessidades financeiras, mas o amor  a 

profissão acabou por fazer parte de sua vida.  Os professores sempre marcaram sua trajetória 

escolar, começando nos primeiros anos do Ensino Fundamental, quando se recorda de uma 

professora rígida, e de um professor de matemática da oitava série que a ajudou nas 

dificuldades escolares de aprendizagem e advindas de sua mudança para uma cidade do 

interior. O mesmo professor dedicou-se e se empenhou para que Sara não repetisse o ano 

letivo e se adaptasse à nova vida e à nova escola.  

 No início de sua carreira, Sara considera ter assumido por alguns anos uma postura 

tradicional, priorizando a sequencia linear de conteúdos e a aplicação de provas para 

atribuição de notas, ficando bem quem a respondia em sua totalidade ou medianamente, e mal 

quem não conseguisse um número de acertos aceitáveis. A professora declara ter tido muitas 

dificuldades nessa época para entender e compreender os fenômenos macroscópicos a partir 

do micro, o que era refletido em suas aulas.  

 A partir daí, consciente de sua mudança e pelo seu amor à docência, sentiu o desejo de 

voltar a atuar no Ensino de Química, acreditando que essa nova tentativa poderia ser diferente 

e que obteria dela mais prazer que na tentativa anterior.  

Em sua aulas, a professora procura dialogar com os alunos: isso permite acompanhar a 

evolução deles  através de um caderno, no qual anota os nomes dos alunos que se pronunciam 

na sala. No primeiro ano isso é difícil, por que os alunos têm vergonha de falar, porém no 

segundo e terceiro anos torna-se mais fácil.   

Além da conversa valoriza a frequência, e o esforço e dedicação nas tarefas, inclusive 

usando estes como critérios para atribuição de notas aos alunos. Não avalia conforme os erros 
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dos exercícios, mas a vontade do aluno em querer fazer e em ter tentado. Não atribui valor a 

estética dos cadernos. Assim, a avaliação da professora é fundamentalmente qualitativa, 

levando-se em consideração esses aspectos. 

 

[...] eu procuro conforme eles vão terminado eu vou segurando os cadernos e aí eu 

brinco com eles “vocês podem  fazer os exercícios no papel de pão, eu não ligo, quer 

escrever no guardanapo, papel  higiênico, eu não ligo para caderno. Caderno é 

objeto de estudo seu, quem tem que organizar é você, eu quero saber aqui na sala de 

aula o que você esta fazendo comigo, o que você fez na sua casa de copia não me 

interessa”. 

  

 

 No entanto, não abre mão das provas, por achar esses instrumentos de avaliação 

importantes como preparo dos alunos para processos seletivos futuros em suas vidas.  Detesta 

as cópias que os alunos estão acostumados a fazerem uns dos outros e da internet, 

considerando-as sinal de uma atuação negativa, o que a faz sempre pedir conclusões e 

questões extras nos trabalhos, de forma a forçar os discentes a pensarem e irem além daquilo 

que copiaram.  

 

[...] eu tenho esse procedimento da participação e frequência porque tem uns que 

não fazem nada na aula, mas vem com o caderninho todo bonitinho, com canetinha 

de gel “ah, professora eu fiz tudo” eu falo “você não fez, você copiou na sua casa, 

então eu não dou o visto”. O visto eu dou só na hora da aula, eu brinco com eles “ó o 

titulo da avaliação: participação e frequência, um está vinculado ao outro... 

 

 

Sara gosta muito das apostilas do estado por considerar que apresenta bons textos que 

possibilitam o diálogo, “o pessoal não sabe usar. Ela fala que você tem que construir junto 

com o aluno, daí eles falam “mas os alunos nunca viram isso”, mas lógico que não, aquilo ali 

é para você chamar, fazer levantamento prévio e ficar direcionando o que eles pensam”. 

No entanto, foi forçada a parar de usá-las devido à prática de cópias entre os alunos 

que persiste também nessa ferramenta, uma vez que os mesmos encontram todas as respostas, 

com fácil acesso, na internet.  

 

[...] então o governo só está gastando dinheiro. Quando eles recebem as apostilas 

eles já imprimem as respostas, daí perdeu  o sentido, quando eu ia dar aula e ficar 

dialogando, eles já estavam com a resposta toda. Eu geralmente inicio de um tema 

gerador, algum texto que eu escolho. 
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 Ela consegue dividir os alunos em quatro tipos: i) os que vão bem e têm interesse; ii ) 

os que têm dificuldade, porém manifestam interesse, iii) os indisciplinados e que não têm 

interesse; iv) os medianos que têm pouca interação, porém conseguem tirar notas. 

Numa classe de mais de 40 alunos, ela controla os primeiros dois, interagindo com 

eles; ela não se preocupa com os indisciplinados (acha que não querem apreender e ela não 

pode apreender no lugar deles). Os medianos constituem seu desafio, pois eles têm algum 

interesse na escola, porém ela não consegue atingi-los.  

 

[...] eu acho que o aluno que vai bem ele tem que ser valorizado sim, mas a minha 

preocupação  é com eses medianos  que tem uma chance enorme de avançar e eu 

não consigo atender. Aquele aluno que é bom ele está o tempo todo te incentivando, 

você não precisa  porque ele sozinho ele se sobressai [...] E aqueles que estão lá 

enroscado e eu não sei por que é, esses é uma agonia para mim, de como envolver 

esses... 

 

Além dessas quatro categorias de alunos, ela mencionou os casos especiais, como o 

aluno portador de necessidades especiais: para eles ela tem um roteiro completamente 

adaptado às situações, tendo conseguido descobrir que um aluno rotulado como especial, na 

verdade tinha um bom raciocínio e pouca coordenação motora. Assim, ela adaptou as tarefas 

às possibilidades dele. 

 

Por exemplo, hoje eu tenho dois que eu fui saber que o que é portador de 

necessidades especiais, eu achei que era cognitivo porque não vem laudo não vem 

nada. Ele tem um lado paralisado, ele não fala direito e ele ficava muito quietinho na 

primeira carteira, daí eu fui me aproximando dele, sempre peço para ele vir para a 

primeira carteira pra ficar perto de mim, a gente começou a conversar e esse daí eu 

percebi que ele tem um  raciocínio lógico maravilhoso, o que ele tem dificuldade é 

de escrever e de acompanhar a turma nas atividades. Então, sempre que eu faço uma 

atividade, o tempo dele é diferente [...] eu preparo atividades menores  que dê tempo 

dele fazer, por conta da coordenação motora. 

 

 

[...] e esse ele é doce, ele é muito receptivo e ele começou a se soltar, comecei a 

fazer perguntas para ele e ele responder foi onde eu comecei a perceber que ele  tem 

um raciocínio lógico muito bom... 

 

 

Notamos na trajetória da professora Sandra uma fase em que a docente encontrava-se 

no patamar de docência passiva, no qual pretendia que seus alunos satisfizessem ao que era 

tradicionalmente esperado, ou seja, que participassem das aulas copiando-as, realizando o que 

era pedido e respondesse às provas com as respostas padronizadas.  

Após trabalhar como coordenadora  em uma escola de educação infantil, suas 

concepções e práticas começaram a mudar, e a professora começou a oscilar e a migrar para o 
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patamar de docência ativa, uma vez que começou e entender a aprendizagem e começou a 

fazer diversos cursos com foco nesse tema. Ainda como características marcantes desse 

patamar, Sara volta suas aulas e métodos avaliativos a tentativa de desenvolvimento do 

educando, tornado-os conscientes da possibilidade de aprendizagem,  

No caso de Sara chama atenção que ela não utilize de conceitos pré concebidos ou de 

classificações estereotipadas de turmas e alunos para avaliá-los, procurando, assim, entender a 

situação em que se encontram e procurando ajudá-los, quando dentro de suas possibilidades. 

Em particular este comportamento da professora  é observado com o tratamento que oferece 

ao aluno identificado com deficiência mental e na preocupação que manifesta em “resgatar” e 

despertar interesse nos alunos medianos.   

 

Professora Tamires   

 

A professora Tamires atua há três anos na profissão, não tendo sido essa sua vontade 

nem seu sonho inicial. Tendo ingressado, inicialmente, em pedagogia, desistiu da carreira 

docente ao estagiar e conviver com a realidade do ensino público e com a educação infantil.  

Formou-se em farmácia e, novamente, frustrou-se após a formatura ao ver que “somente tem 

saúde, quem tem dinheiro”. Devido a vários acontecimentos, entre eles uma gravidez 

inesperada, optou pela docência por considerar a área de atuação a que melhor lhe permitiria 

conciliar a nova fase de vida. Assim, fez complementação pedagógica em química 

licenciatura, começou a atuar e se apaixonou pela profissão.   

Atualmente ministra aulas em duas escolas públicas, possuindo um total de quinze 

turmas com, em média, quarenta e cinco alunos cada uma, tendo ingressado na Rede há 

apenas um ano, através de concurso público. Há um ano, também cursa o mestrado 

profissional em Ensino de ciências e Matemática no Instituto Federal de São Paulo, tendo sido 

influenciada para atuação na pesquisa pela iniciação científica realizada durante o curso de 

farmácia e pela necessidade que sentiu, ao ingressar na educação, de ajuda para saber 

trabalhar, entender o ensino de química e o significado da profissão docente. A professora faz 

avaliação negativa do seu início na docência, uma vez que se sentiu “jogada” na sala de aula, 

sendo nova, inexperiente e sem acompanhamento de apoio e auxílio.    

Na abordagem de conteúdos e atribuição de notas gosta muito de trabalhar com 

projetos e visitas técnicas, embora a escola em que trabalha atualmente seja contrária, mas a 

professora resiste e insiste, conseguindo bons resultados. Além desses métodos, utiliza 
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também de provas (exigência da escola), exercícios (inclusive àqueles sobre as aulas práticas), 

de produção de vídeos pelos alunos, relacionados a conteúdos da disciplina, o que adora e 

acompanha pelo resultado final (devido à inviabilidade de acompanhá-los durante todo o 

processo de produção), exigindo que todos apareçam nas filmagens, e ainda possui um 

método que denomina “avaliação atitudinal”, no qual é atribuído, no início do bimestre, a nota 

dez para todos os alunos, e os mesmos vão perdendo-a ou a mantendo de acordo com o 

comportamento que apresentam.  

Tamires compreende que essa nota atitudinal é uma punição, à qual geralmente não é 

favorável, mas admite usá-la para controle dos alunos nos momentos em que isso se faz 

extremamente necessário (assim como outras formas de punição) como o comportamento nos 

corredores durante as trocas de professores e o comportamento nas atividades práticas.  

 

Na aula prática sempre tem um que quer fazer gracinha. Que quer colocar a boca no 

tubo de ensaio, que quer jogar ácido em alguém. E ai ele sai da aula e fica proibido 

de voltar na próxima aula, por exemplo. Tem um castigo. 

 

 

As vezes eu tenho que jogar só com o psicológico. Eu falo: “Gente, e a consideração 

por mim?” “Vocês querem que o diretor venha aqui, parece que eu estou brincando 

em sala?” Então eu jogo a responsabilidade para eles, que vai acabar me 

atrapalhando ou trazendo algum problema...  

 

Quanto às atividades práticas, a professora encontra grande dificuldade, uma vez que 

não dispõe de laboratório na escola (fazendo uso das mesas das cantinas), todo o material é 

custeado pela própria, e, ainda, não dispões de ajudante, tendo que ela própria limpar e 

organizar os materiais ao término das aulas, tarefa para a qual não possui tempo.  

 

Esse semestre eu fiz uma loucura. Parei de comer para comprar um Datashow. Então 

a cada quatro aulas, sei lá, eu passo um vídeo. Passo madrugadas na internet 

procurando vídeos que sejam educacionais e de qualidade, com conteúdo que me 

ensine e que o aluno compreenda. Então minhas aulas melhoraram nessa questão de 

recurso audiovisual. Porque ele tem um vídeo. Antes do vídeo eu faço algumas 

perguntinhas, um estudo dirigido. Então/ não sei dizer para você se minha aula é 

superficial, mas eu diria pra você que minha aula é diferente. 

 

Embora tenha diminuído essa prática, a professora ainda a mantém por considerar 

importantes os seus resultados na aprendizagem dos alunos, uma vez que a química é uma 

disciplina de difícil entendimento, “eu acho que química é uma disciplina muito difícil [...] Eu 

não tive professor de química no ensino médio, e quando tive eu não entendia nada. Então 

quando eu vou dar aula, eu me coloco no lugar dos alunos”. Por esse motivo, a docente 

investe em suas aulas e procura sempre inová-las e aprimorá-las. 
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Os professores anteriores que eles tiveram eram muito conteudista. Não, muito 

exercixísta, passava muito exercício de conteúdo e muita fórmula. Quando eu 

cheguei com as minha aulas práticas, tentando contextualizar, não sei se eu consigo, 

mas tentando mostrar aonde que está a química e o que eles precisam saber, que não 

é a fórmula decorada. Eu não passava nenhuma fórmula na lousa por exemplo, eu 

passava conceito de uma forma mais ampla. E ai eles ficavam apaixonados pela 

aula, achavam o máximo. Não viam a hora de chegar sexta-feira porque era aula de 

química. Então assim, não me atrapalhou não ter o conhecimento técnico a fundo.  

 

 

A professora, ainda, evita usar de lousa e cópia de textos, organizando suas aulas em 

demonstrações, explicações de conceitos importantes e participação dos alunos nas diferentes 

atividades.    

Valoriza a afetividade na relação professor aluno por considerar que esta é 

mobilizadora e essencial no desenvolvimento e aprendizagem dos discentes, embora, tome 

cuidado com a linha tênue entre a amizade e o profissional. 

 

eu costumo dizer que se eles me convidarem para aniversários, que eles me 

convidam muito, eu vou. Se eles me convidarem para churrasco, eu vou [...] Para 

velório, por que eles me convidam mesmo, já teve pais de alunos que faleceram e 

eles me ligam, e eu vou [...] E eu percebi que talvez eles gostassem de mim por eu 

abordar esses conteúdos do currículo oculto, que a gente não sabe  que está 

abordando, como gentileza, como ser boas pessoas, amar o mundo, as felicidades 

nas pequenas coisas. Então eu acho que a minha aula trás tudo isso além do 

conteúdo.  

 

Apesar de consciente da boa relação que mantém com os discentes, sente-se insegura 

quando a especificidade técnica de suas aulas, por ter feito somente uma complementação 

pedagógica em química. Sente medo de não possuir conhecimento necessário para 

desenvolver um bom trabalho.  

 
Então, eu tenho que me preparar para as minhas aulas. Porque a maioria das vezes 

eu não/ Bom, depende muito do conteúdo. O primeiro ano é mais tranquilo. Agora 

principalmente nos terceiros anos, eu tenho que estudar para poder dar aula. 

Geralmente eu faço isso uma vez por semana. Se eu consigo estudar no domingo, 

por exemplo, consigo aula para aquela semana e talvez para mais uma.  E eu ainda 

não tenho um planejamento engessado, como os professores mais antigos, querendo 

sempre a mesma coisa. Então eu tenho que estudar, geralmente estudo a cada quinze 

dias para cada um dos anos. Eu sigo o caderno do governo, o caderno do aluno. 

Primeiro porque a escola pede, segundo porque ele me ajuda. Como eu nunca tinha 

trabalhado com isso, ele me dá um (molde). 

 

 

[...] eu fico preocupada por já ter sido pega de “saia justa” com perguntas para as 

quais não sabia a resposta... 
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Não tenho esse conhecimento técnico. Então o conhecimento que eu tenho não é/ 

não tive conhecimento no ensino médio, o pouco que eu sei de química foi no meu 

curso de farmácia, que me ajudou bastante, mas nunca com foco em química. Por 

exemplo, eu vejo o pessoal daqui da licenciatura em química, eles fazem uns 

experimentos práticos ou de análise de físico-química que eu nunca fiz. Porque o 

meu foco na faculdade eram os medicamentos [...] a  minha licenciatura foi 

complementação.  Então eu ficava muito preocupada. Eu até pedi ajuda de formação 

profissional. “Será que a minha aula é muito superficial e eu sou muito amiga ao 

invés de ser professora?” Por que tem alguma coisa errada para os alunos gostarem 

de mim. 

 

 

 A professora classifica os alunos em i) interessados;  ii) desinteressados e iii) alunos 

que estão na escola obrigados pelo conselho tutelar. Sente-se feliz por tentar passar aos alunos 

uma “visão de mundo”, embora não tenha certeza se está no caminho correto. 

   

Ele não vai se lembrar de termos técnicos, mas ele vai lembrar daquele fenômeno, 

quando ele ocorre, quando ele acontece. Eu vejo isso, por exemplo, na visita de 

campo da Petrobrás. Não é só os hidrocarbonetos do petróleo, é o todo. Ele 

consegue falar de economia, ele consegue entende a importância do petróleo na 

corrupção, ele consegue falar da matemática quando ele vê o valor do barril, ou até 

de inflação quando sobe o preço da gasolina. Eu acho que é isso, a gente não fica 

dentro do petróleo. A gente vê que tem os hidrocarbonetos, eu passo os alcanos,  a 

nomenclatura, mas eu não fico focada nisso. É no mais, é no macro. Petróleo é um 

substância química. Qual a importância do petróleo para a sociedade que vive? Onde 

se usa petróleo? Então não adianta nada ficar fazendo exercício complexo. Pelo 

menos essa é a minha visão, não sei se está certa. Acho que não, porque não é isso 

que o ENEM pede. Até o ENEM está virando conteúdista. 

 

 

Parece que a gente tira um tampão do olhos deles, e eles enxergam um todo. Por 

exemplo, na Coca-Cola. A gente tá ali falando de concentração e solução, a gente 

faz a prática, e de repente um aluno fala: “Nossa professora, a gente não sabe a 

fórmula da Coca. A gente não sabe quais substâncias estão dentro daquele 

refrigerante. Por que que as pessoas viciam e dependem tanto dele?” Ou então: 

“Nossa professora, a Coca-Cola foi tão difundida porque teve um investimento 

muito pesado em marketing. Desde que começou é mercadológico.” E o cara 

enxerga isso. No investimento e no marketing, teve alguma coisa de química? Mas 

fui eu como professora de química que consegui propiciar entendeu? Então eu acho 

que é isso, o olhar crítico. É o que me realiza.  

 

  
[...] comigo eles são super carinhosos ((os alunos)), eles me escrevem dizendo/ Por 

exemplo, o meu celular, ele bombou lá na sala, no Whatsapp. Eles diziam “Ai 

professora estou pensando muito em você, suas palavras foram muito úteis.” Então 

percebe-se essa intimidade. Mas não acontece, por exemplo, quando eu saio de sala 

e entra a professora de história. Aquela educação que eles tem por mim não... Então 

não sei se eu estou contribuindo mesmo. 

 

Através do resultado do seu trabalho e de suas práticas, percebemos que Tamires 

encontra-se, atualmente, entre dois patamares, a docência criativa, uma vez que busca 

orientar o aluno, trabalhando sua autonomia, mobilizando esforços para a interpretação e 
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reflexão, e o patamar de docência passiva, percebido quando métodos de “punição” são 

adotados com a finalidade de extrair dos alunos o entendimento de que são responsáveis 

quanto a sua aprendizagem e desenvolvimento. A passagem para o patamar de docência 

passiva também se dá devido à insegurança da docente em relação à sua prática, o que atua 

podando, às vezes, o aproveitamento total das atividades que realiza com os alunos. 

Tamires é um ótimo exemplo das contradições do sistema de ensino: de um lado, é 

uma professora esforçada e criativa, apaixonada por sua profissão e continuamente em busca 

de promover a aprendizagem mais ampla dos alunos. Por outro lado, teve poucas condições 

de desenvolver seu conhecimento do conteúdo de química, apesar de perceber sua 

necessidade para dar conta de um ensino sólido e atualizado.  Infelizmente não existe nenhum 

mecanismo que permita à Tamires de aprimorar seu conhecimento de forma a torná-la mais 

segura e mais eficaz.    

 

Professor Antônio  

 

O professor Antônio após o Ensino Médio cursou o técnico em açucareal, no qual, 

através dos estágios em usinas, começou a desenvolver o gosto pela química, o que o levou a 

vontade de cursar a graduação. Como em sua cidade não havia o curso de bacharelado, 

acabou por ser “obrigado” a cursar a licenciatura, na qual é formado há dois  anos, 

ministrando  aulas  como contratado na Rede estadual  no município de São Paulo desde 

então.  Atualmente gosta da profissão docente, considerando esta uma profissão de trabalho 

dinâmico, e acredita que já havia desenvolvido esse gosto pela docência através da música. 

No entanto, possui planos de passar em concurso para perícia policial.  

Antônio trabalha com dez turmas, sendo que em seis delas com o componente 

curricular de química (turmas de primeiro e terceiro ano). Para abordagem de conteúdos 

procura sempre trabalhar “uma aula teoria e uma aula prática”, ou seja, exercícios e 

experimentação no laboratório da escola, não gostando de trabalhar com o Caderno do aluno 

por considerar que este não tem segmento de conteúdo e de que o mesmo “dá muitas voltas”. 

No entanto, esses métodos são adotados, ou não, dependendo do comportamento que as 

turmas demonstram ao serem aplicados pela primeira vez. Diante de indisciplina, Antônio se 

limita a aulas tradicionais, com muito texto e exercícios, sendo esta a única forma de obter 

controle. 
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[...] então começo uma aula sempre teoria, “vamos lá pessoal, vamos fazer hoje, 

copiar e tal”, aquela coisa, depois na outra aula já trago a explicação e trago 

exercícios também para eles estarem fazendo. 

 

[...] eu tentei nos dois primeiros bimestres trazer eles para cá ((para o laboratório)), 

mas não funcionou, então a gente chegou em um consenso, todos os professores, que 

os primeiros anos era trabalhar em sala, aquela coisa bem, bem velha mesmo, bem 

antiga, encher a lousa e quase toda aula trazia atividades para eles valendo nota 

porque aí você conseguia segurar a sala. 

 

Para atribuição de notas utiliza de exercícios em grupo, os quais são pontuados 

independente de terem sido respondidos corretamente, de um exercício cuja pontuação é 

atribuída mediante acertos, de provas e do acompanhamento do caderno do aluno (através dos 

vistos) em conjunto com nota  de participação.  Além disso, também utiliza a “prova 

integrada”, método aplicado pela escola para pontuação em todos os componentes 

curriculares, e dos seminários e da Feira cultural da escola, trabalho que desenvolve em 

parceria com a outra professora de química. Sobre a prova integrada, o professor apresenta 

queixas, uma vez que esta facilita a aprovação dos alunos que não estudam durante as aulas, e 

constitui um meio de coerção da escola na aprovação dos mesmos. 

 

Eu, particularmente, não gosto dessa prova integrada porque por ela ser de 

alternativa, teve alunos meus da tarde que não faziam nada e chegava na prova 

integrada, baixava um santo nele lá e tirava nota. Aí a coordenadora “como você 

deixou ele com vermelho?  Olha aqui quanto ele tirou, nota boa na integrada”. 

 

Considera que a boa relação com a turma depende também da relação de amizade e 

empatia que esta desenvolve com o professor e que a cultura escolar na qual os alunos foram 

inseridos, principalmente provenientes de outras escolas, é importante para se obter o 

controle.  

 

[...]  às vezes se eu tinha aula vaga eu ia e pegava e fazia educação física com eles, 

jogava bola com eles, a  gente tem uma amizade assim muito legal, então isso 

facilita na hora de você trabalhar em sala também [...]. 

 

[...] primeiro ano, ou eles veem daqui da escola mesmo, que tem oitava série aqui, 

ou eles veem de escolas de fora. Aí o controle é diferente, por quê? Eles veem com 

um tipo diferente, uma mentalidade diferente, tipo o jeito que ensinavam  na outra 

escola ou a autoridade que eles tinham na outra escola era diferente. Então, os 

professores aqui comentam muito sobre isso “ah, vem de escola de fora, a gente não 

tem controle direito” [...]. 
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O docente lamenta a “aprovação automática” possibilitada pela progressão continuada, 

principalmente no terceiro ano, assim como a cultura escolar de não reprovação dos alunos do 

último ano do Ensino Médio.  

 

[...] tem essa questão de não repetir no terceiro ano, é difícil pegar um aluno que vai 

repetir no terceiro ano, então tem sempre aquele da sala que sabe ((da não 

repetição)), não vai fazer nada  e no final do ano vai ser aprovado, infelizmente.   

 

Por ter efeito a educação básica em escola particular, e com o atual conhecimento da 

escola pública, Antônio busca conscientizar os alunos em prol de bons rendimentos “Vocês 

sabem que aqui o ensino é totalmente diferente, sabem que se vocês não buscarem alguma 

coisa por fora, estarem se esforçando, questionando, fica difícil de vocês conquistarem 

alguma coisa maior, uma USP, uma UNESP [...]”, cicando os vestibulares das universidades, 

a seu ver, mais conceituadas.  

 

Então, geralmente todo ENEM, eu já chego na outra semana e já falo “vocês viram 

aquela questão lá, que eu passei para vocês?”, eles falam “ah professor, é verdade”. 

Então, em relação a sala de aula, o que me deixa feliz é isso, quando eu estou dentro 

da matéria e eu passo aquilo que vai cair no vestibular e em ENEM. É lógico que 

não dá para ser cem por cento porque tem coisas muito mais  difíceis que caem no 

ENEM que a gente não consegue passar em sala de aula, ainda mais com duas aulas 

por semana. Tirando isso, no final do ano é o que eu falei para você e também falei 

com eles agora, é saber que daqui há dois e três anos eles vão chegar [...]. 

  

 

Classifica os alunos em i) aluno legal, que não dá trabalho; ii) aluno legal, puxa saco, 

“eu tive dois desses, era um casal, iam mal pra caramba na minha matéria, [...] Falavam 

‘professor você vai me passar?’, [...] ficavam ali, todos os dias os dois em cima de mim, 

faziam tudo só que na hora da prova ia mal; iii) alunos chatos, “aqueles que toda hora quer 

pedir para beber água, toda hora quer pedir para ir no banheiro, ou saem mesmo sem pedir, 

aqueles que não querem fazer nada, que você chama, chama atenção, você chega a cansar, e 

mesmo assim nada, não sai do lugar. Identifica ainda mais um tipo de aluno, são os de 

inclusão, alunos com laudo médico atestando alguma deficiência. Com esses, o professor 

mantém uma nota padrão mínima para não reprovação do aluno “a nota dele era sempre cinco 

só para dar um conceito para ele poder passar. A gente não consegue dar uma nota vermelha 

ou uma nota a mais daquilo que você daria para um aluno com traços  normais...”. 

Antônio gosta de alunos que questionem e que busquem informações além das aulas, 

uma vez que essa característica os ajuda no ENEM e em vestibulares.  
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Hoje em dia você trabalha com escola do estado, o que acontece, se você falar que 

dois  mais  dois é três, eles vão falar “ah, beleza, tudo certo” e esses não, esses 

questionavam mais, tinham mais dúvidas por causa do ENEM, então eles queriam 

saber mais, eles pegavam umas revistas que a coordenadora de simulado trouxe e 

eles queriam saber “professor, como faz isso aqui?” 

 

[...] tinham uns alunos lá que estavam estudando por foram, traziam livros, essa sala 

era a que mais focava nos estudos, tanto que no final eles fecharam/ quase todo 

mundo fechou muito bem, no terceiro bimestre já estavam quase todos passados 

 

[...] mas, tem essa questão de não repetir no terceiro ano, é difícil pegar um aluno 

que vai repetir no terceiro ano, então tem sempre aquele da sala que sabe ((da não 

repetição)), não vai fazer nada  e no final do ano vai ser aprovado, infelizmente. 

 

 

O professor Antonio apresenta um conjunto de atividades que permitem qualificá-lo 

tanto num patamar de docência passiva, quanto num patamar de docência ativa. De fato, de 

um lado, parece ter uma preocupação fundamental em controlar os alunos pedindo atividades 

bem tradicionais no sistema de ensino paulista e que não envolvem um esforço progressivo. 

Por outo, se queixa da progressão automática, procura utilizar aulas experimentais e incentiva 

os alunos a investir em seu futuro e se preparar para entrar nas universidades mais famosas.  

Essas informações tendem a caracterizá-lo no patamar de docência ativa, já que espera 

autonomia dos alunos em seu desenvolvimento. No entanto, em relação à avaliação, Antônio 

espera que os discentes cumpram o que é pedido e, em maioria, condiciona a atribuição de 

notas levando-se em conta a classificação que faz dos grupos de alunos (o que fica explícito 

quando o professor atribui nota qualitativa), estando também, mais fortemente, no patamar de 

docência passiva, sendo a própria classificação um indício dessa última. 

 

[...] trazer eles para cá era/meia dúzia que estava interessado, gostava de fazer, os 

outros já vinham para cá para o fundo e queria ficar mexendo no negoçinho     de 

gás, “ô professor, por que não sai gás aqui?”, outros queriam ficar mexendo nos 

bonequinhos aqui da parte da biologia, então eu abri mão e falei “ó, não vamos mais 

para o laboratório”. 

 

 

[...] com eles é assim “ah professor, está valendo nota?”, “não”, “ah, então está bom” 

((faz expressão de desdém  imitando os alunos), se estiver valendo nota eles fazem, 

se não estiver valendo nota eles não fazem. Então, primeiro ano só trabalhei, terceiro 

e quarto bimestre, só assim, era teoria e já na mesma aula, porquê minhas aulas eram 

todas duplas, dia de terça feira a tarde, então era tudo dupla e eu já trabalhava a 

primeira aula teoria e na segunda aula exercício valendo nota. Sempre assim, que aí 

funcionava, caso contrário, não ia... 

 

 

[...] eu tenho uma facilidade de gravar nomes, então primeiro semestre eu já estou 

gravando o nome de todo mundo, “mas professor, você já sabe meu nome”, “lógico 

que sei, eu tenho que saber”, então eu consigo dar nota de participação por conta 

disso. Eu estou em casa aí lembro onde ele senta, lembro o nome dele [...] eu lembro 
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de todos, tenho muita facilidade nisso, então eu consigo dar nota de participação por 

conta disso.  

 

 
[...] eu costumo pegar no pé primeiro e segundo bimestre, chegou  no terceiro 

bimestre, quando volta as aulas, eu já pego e já faço um mapinha de quem está ruim 

de nota e chego nele/ a primeira coisa que eu faço no terceiro bimestre “gente ó, 

número um está assim, está precisando de tanto para fechar ((aprovar)) comigo, o 

número dois está assim, está precisando de tanto”, já faço resumo de tudo e digo 

“daqui para frente vocês tem dois bimestres para conseguir tantos pontos, quem 

quiser, beleza, quem não quiser, estou largando mão ((deixando de se importar))” e 

eu não cobro mais, tanto que tem aluno aí que no quarto bimestre, você sabe como é, 

você é professora, chega no quarto bimestre e quer trabalho, trabalho, trabalho para 

poder passar. Tem alunos meu da tarde que estava precisando de quinze, estavam 

com cinco juntando os três bimestres, falei “ó, infelizmente nem um milagre, já era, 

já reprovou, não adianta mais”. 

 
 

A gente tem que dar uma recuperaçãozinha  para o camarada. Aí o que eu faço, 

geralmente eu dou a mesma prova, falo/ a prova bimestra/ eu dou a mesma prova, 

porque eu dou outra chance. O cara não conseguiu fazer, se ele não conseguir fazer 

de novo a mesma  prova, aí é de mais também.  

 

    

Professor Renato  

   

 

O professor Renato formou-se, no Ensino Médio, em técnico de alimentos, mas  

cursou licenciatura em química e entrou para a docência  devido ao gosto pelo ensino e ao 

desgosto  com o trabalho na indústria.  Gosta de lecionar, mas, atualmente, está cursando o 

doutorado em química inorgânica visando prestar concursos que possibilitem sua 

independência financeira, intencionando exercer a docência como um hobby (uma vez que 

esta o remunera mal). Durante a educação básica, mantinha-se na média em relação às notas e 

da faculdade traz a impressão de que seus professores não o imaginavam ou o achava capaz 

de avançar academicamente, tendo um desses professores o desencorajado em relação ao 

mestrado. No entanto, recorda-se bem de um professor que o encorajou, tendo percebido em 

sua curiosidade e em seu “papo” o seu potencial. Talvez por essas marcas, o Renato achou 

importante não ter sido o aluno das notas altas, em sua época de escola e faculdade, mas ter 

tido objetivos, o que reflete na sua prática docente e na análise de seus alunos.  

 O professor gosta de trabalhar com as apostilas do Estado, mas, devido ao grande 

número de experimentos, seu uso na escola pública torna-se inviável. Em suas aulas, expõe o 

conteúdo e a partir deles trabalha com exercícios em sala. É através da compreensão desses 

exercícios, da resolução e da velocidade com que são feitos, aliado as perguntas 
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impulsionadas pela curiosidade, que ele percebe que a aprendizagem ocorre em seu aluno e 

são estes pontos que determinam a aprovação, ou não, do discente. 

 

[...] quem tentou fazer consegue, reprova é quem  não fez mesmo. Ou o aluno ele 

não fez, vai ficar sem nota, ou ele entrega em branco, ou ele ao invés de fazer a 

pesquisa e se comprometer, ele mesmo responde ou pega do colega... 

 

 

Os exercícios são semelhantes aos resolvidos em classe ou em casa, mas não iguais. 

Tem um sistema articulado para dar notas, avaliando, além do resultado da prova, também 

através de exercícios e trabalhos feitos em casa (embora considere menor pontuação a estes 

pela possibilidade de serem feitas cópias entre os alunos). Por costume dos alunos atribui, 

também, pontos qualitativos que são agregados às notas dos discentes, considerando-se a 

participação e o interesse (as notas são o instrumento para manter os alunos em atividade). 

  

Na verdade tem  professores que dão notas qualitativas de acordo com aquele aluno 

que ele acha bonzinho, mas não é isso. Eu dou uma nota qualitativa para aquele 

aluno que participa, faz exercícios [...] também não é uma nota muito alta na média, 

dou uns pontos só. As notas mais importante são daquelas atividades maiores.  

 

 

 Renato muitas vezes já pensou em mudar e trabalhar com métodos diferentes de 

atribuição de notas, mas as dificuldades e limitações que os alunos, e a escola, apresentam o 

desanima, impedindo-o de concretizar essa mudança.  

 

Mas o problema é que você tem que dá algum  material pronto, alguns textos para 

eles trabalharem, por exemplo reciclagem, alguma outra coisa, sobre água, 

tratamento de água, alguma coisa para eles tentarem de repente até apresentar um 

trabalho [...] fica complicado e hoje em dia não se faz muita pesquisa em livro, hoje 

em dia o pessoal usa muito a internet para pesquisa porque não tem, por exemplo, eu 

vou dar uma pesquisa sobre reciclagem, eles não acham  na biblioteca uma gama de 

conteúdos sobre isso, quando acham, são livros tradicionais de Ensino Médio ou 

aquelas enciclopédias antigas.  

 

O professor em questão distingue três tipos de alunos em suas classes: i) alunos 

aplicados e interessados (que são bons na resolução dos exercícios e tem participação e 

interesse nas aulas), “[...] eu vejo assim, é o aluno que frequenta a escola, que faz as 

atividades, que se preocupa com a nota, que pergunta porque tirou tal nota. Para mim é o 

aluno que tem maior envolvimento”. Alunos que “geralmente [...] ficam mais na frente”;  ii) 

alunos com dificuldades, mas que se interessam; iii)  alunos desinteressados, que não 

demonstram interesse e não entregam, geralmente, as atividades.   
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Os com dificuldades geralmente erram questões básicas de matemática ou de 

interpretação de texto. Quando isso acontece, o professor aplica outra chance através de uma 

atividade, não podendo disponibilizar mais tempo em prol desses alunos devido à baixa carga 

horária que a disciplina possui. Também está disponível para responder às dúvidas dos alunos 

em particular. Acha que a escola precisa se estruturar com profissionais habilitados, como 

psicólogos e pedagogos, para atender aos alunos que necessitam de ajuda, uma vez que as 

causas dessas dificuldades podem ser diversas, como medos, traumas e desinteresse pessoal, 

não podendo o professor, por falta de tempo atuar nesse âmbito.  

Em relação aos alunos com dificuldades e desinteressados, considera que ao dedicar-se 

a esses deixa de lados os aplicados, os que querem alguma coisa, sendo necessário, portanto, 

ignorá-los.  Estes, em geral vão mal em várias disciplinas, e precisam de uma estrutura de 

apoio especial, que a escola pública não tem.  

 

[...] aí os que não têm interesse são um problema porque eles não me entregam as 

atividades, eles não cumprem/ a pessoa tem que ter, qualquer curso que a pessoa for 

fazer, um emprego, por  exemplo tem emprego que tem que ter uma tarefa para 

cumprir, a nossa vida é toda cheia de tarefas, você tem que cumprir a tarefa para 

poder ser avaliado [...] chega um ponto que é complicado, fica complicado assim. 

 

[...] eu tento me aproximar, fazer minha parte, vê o que está acontecendo, explico 

que tem que fazer atividade, está com alguma dúvida pode me procurar e também 

não tenho, uma coisa que eu noto, é que não tenho muito tempo para me dedicar na 

própria aula aqueles alunos que estão com dificuldades porque se não [...] eu não 

consigo da aula para os outro também. A maior parte dos alunos que tem  

dificuldade na minha aula eles tem dificuldades em outras disciplinas também. É 

difícil o aluno reprovar, uma coisa que eu percebi ao longo desses anos que eu dou 

aula, o aluno reprovar só em química, ele não reprova só, é difícil reprovar só em 

química. Ele reprova em outras matérias também: biologia, em química, matemática. 

Então ele tem dificuldades em outras também. Aí tem que ver o que está 

acontecendo, se realmente a pessoa não tem interesse. Tem uns que dizem assim  ah, 

que vai lá só para ter um diploma. As próprias pessoas elas tem resistência  em 

aprender. Tem que ver se é algo  da pessoa. Teria que ter mais tempo para trabalhar 

com essa pessoa. Ou a pessoa pode  ser assim, que tem tanta dificuldade, escreve 

errado e isso  cria uma barreira para a própria pessoa querer aprender outras coisas 

diferentes, a pessoa acha que não vai dar e fica eles ficam sentados só, ou fazem 

aquelas atividades de fazer em casa, copiam de outros... 

  

Podemos considerar o professor Renato como preocupado com o ensino dos alunos 

que manifestam algum tipo de interesse. Para eles propõe atividades que muitas vezes 

envolvem algum tipo de investimento, alem de manter um controle sobre o aluno, “[...] na 

minha disciplina aqueles que têm dificuldades eles conseguem porque quando eu dou alguma 

atividade, passo na sala eles vem até a minha mesa, eu explico o conteúdo, eu vou até lá, na 

carteira deles, eu explico”. Por isso podemos classificar o patamar de Renato como 
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prevalentemente docência ativa com oscilações para a docência passiva. No entanto, por sua 

própria declaração, a relação com os alunos desinteressados é caracterizada pela renuncia do 

professor a ensinar, tendo perdido a confiança numa possível mudança. Dessa forma podemos 

considerar sua relação com estes alunos como de docência suspensa. Nos parece que o 

professor está repetindo com estes alunos a mesma relação de descrédito à qual foi submetido 

durante sua formação na faculdade, pois não menciona nenhuma tentativa particular e pessoal 

de convite para estes alunos. 
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CAPÍTULO 6 - Considerações Finais 
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Através das respostas dos alunos nas aulas e atividades e a consequente resposta e 

comportamento do professor, foi possível identificar os principais métodos de atribuição de 

notas e os principais critérios de avaliação utilizados pelos professores, demonstrados nas 

tabelas a seguir.  

 

Tabela 1: Métodos de atribuição de notas                                      

Métodos de atribuição de notas 
Trabalhos de pesquisa 

Produção de textos 

Provas (individual, em dupla, em trio, em quarteto e 

com consulta) 

Projeto de pesquisa 

Participação na semana cultural da escola 

Projeto “recuperando o tempo perdido”, para 

recuperação 

Produção de vídeos 

Aula de campo – Visita técnica 

Atividade prática 

Nota qualitativa (atitudinal) 

 

 

 
 

 

 

Esses critérios foram percebidos de acordo com a forma que o docente corrige e 

valoriza como positivos ou negativos os resultados dos métodos de atribuição de notas e 

discussão de conteúdos que aplica. Por exemplo, a professora Eliana gosta de atividades 

práticas em laboratório, principalmente porque é uma forma de aproveitar o recurso do 

laboratório que a escola oferece, mas não permite a entrada nem a participação nessas aulas 

aos alunos que não se comportam ou que não estejam trajados como exigido. Percebe-se, 

assim, que a docente utiliza do critério de obediência para avaliar os alunos, o que é 

observado também nas atividades propostas, como trabalhos, nas quais contempla a entrega e 

a produção de acordo como foi solicitado.  

Esses critérios aparecem subjetivamente nas práticas docentes e norteiam as 

classificações das turmas e alunos. Resumindo-os todos nos patamares análogos de docência, 

obtemos uma importante ferramenta de compreensão da situação de ensino e aprendizagem 

nas aulas.  

Através do Gráfico 1, é possível perceber que o patamar de  docência passiva (DP), é 

o que apresenta maior quantidade de professores atuando com suas características (9 

Critérios de avaliação 
Educação 

Tranquilidade 

Participação 

Cumprimento de normas e regras – Obediência 

Autonomia 

Responsabilidade 

Leitura 

Auxílio e cooperação em grupo 

Esforço 

Interdisciplinaridade 

Pontualidade 

Assimilação de conteúdos 

Humildade 

Dedicação 

Interesse 

Comportamento – Sociabilidade 

Desempenho/mudanças 

Discurso/produção de textos 

Atenção 

Tabela 2: Critérios de avaliação                                      
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docentes). Fica em segundo a docência ativa (DA), com 6 professores, e, em último, a 

docência criativa (DC) e a docência suspensa (DS), com dois docentes cada um, assim 

situados mesmo que parcialmente, conforme nos mostra a tabela 3.  

 

                                      Gráfico 1: Adesão aos patamares de docência.  

            Tabela 3: Resumo de adesão aos patamares 

Patamares de docência  Docentes 

Ativa Eliana 

Passiva Rita 

Passiva e suspensa Laura  

Passiva e ativa Renato, Sara e Erick 

Passiva, ativa e suspensa Antônio 

Passiva e criativa  Tamires  

Passiva, ativa e criativa  Diego 

 

Dificilmente essa classificação é única. Os professores geralmente começam suas 

carreiras docentes em um patamar e o mesmo vai sendo substituído por outro à medida que 

evoluem em suas práticas e experiências. Além disso, é mais comum ainda a constante 

oscilação entre dois ou mais patamares, dependendo das turmas em que atua e dos tipos de 

alunos aos quais o docente está se relacionando e avaliando.  

A relação com os familiares dos alunos, com a gestão escolar e a estrutura da mesma 

são fortes influenciadores dos critérios de avaliação e consequente adesão a um ou mais 

patamares e suas respectivas mudanças e oscilações. Essa relação pode levar à valorização ou 

descrédito em relação à escola e a educação por parte dos docentes, o que os fazem, 

conscientemente ou não, mudarem suas atitudes e ações em busca de adaptação, boas relações 

e “conforto”.  
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É interessante observar ainda, que o comportamento ou resposta que não possui 

significado para um professor, o possui para outro, como as notas nos cadernos tão 

valorizadas pela professora Rita, por exemplo, e negadas pela professora Sara. Essas 

diferenças estão ligadas aos critérios e, acredita-se, tenham sua origem na história de 

formação docente, ficando esta como sugestão de pesquisa futura.  

Em nosso trabalho sobre as avaliações dos professores de Química entrevistados, 

procuramos entender não somente como atribuem as notas, mas também valorizam as 

atividades e as atitudes dos estudantes, mesmo que isso não entre na atribuição da nota. 

Acreditamos que essa valorização tenha influência não somente para entender o investimento 

dos professores na docência, mas também na relação dos alunos com os professores e a 

escola, pois sabemos que os adolescentes, e não somente eles, são sensíveis às maneiras como 

são julgados. Dessa maneira, sugerimos que entre as atividades que constituem a formação 

inicial e continuada, deveria haver destaque para a reflexão sobre os modos de avaliar os 

alunos, não somente para aprovar ou barrar a continuidade dos estudos mediante a atribuição 

de notas, mas também para incentivar o investimento dos alunos que mais contribuam para 

seu desenvolvimento. Nesse sentido, a grande ênfase no controle da sala de aula que apareceu 

como orientando a docência dos professores entrevistados, deveria ser deslocada para a ênfase 

na valorização do envolvimento dos alunos, mesmo que isso seja mesclado com problemas no 

controle da sala de aula. O caso da professora que valoriza qualquer iniciativa de 

aprendizagem de seus alunos, mesmo que acompanhada de períodos de pouco interesse nas 

atividades escolares constitui uma feliz exceção no quadro delineado. 

Assim, consideramos que a identificação dos critérios e a classificação dos docentes 

nos patamares de docência é útil ao se tratar da formação de professores no Ensino de 

Ciências, uma vez que nos ajuda a entender suas possíveis dificuldades, crenças e entraves na 

docência, além de sua relação com a avaliação e o conhecimento escolar.  

No tocante a pesquisadora, além da prática de pesquisa em educação, ter estado em 

contato com outros docentes que compartilham de suas angústias e alegrias, foi de ajuda e 

apoio inenarrável para sua formação pessoal, profissional e acadêmica. Esse contato com os 

docentes, aliado ao contato com o cotidiano de sala de aula, ajuda a estabelecer um estado de 

segurança para discussão sobre o Ensino de Química e a avaliação dos educandos.  
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

 

        

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Gostaria de convidá-lo(a) a participar, como voluntário, do Projeto de Pesquisa 

intitulado “Critérios e percepções de avaliação de professores de química de escolas da rede 

pública de ensino do município de São Paulo”, vinculado ao curso de Pós-Graduação 

Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo. 

Para tanto, necessito de informações a respeito da sua prática docente por meio de 

uma entrevista que será gravada em fita de áudio e posteriormente transcrita para análise, após 

o seu consentimento. Pela participação no estudo, você não receberá qualquer valor em 

dinheiro.  Aproveito para esclarecer que seu nome não será utilizado em nenhuma fase da 

pesquisa, o que garante seu anonimato e a questão ética.  

Desde já agradeço sua atenção e participação. Estou à disposição para dirimir 

quaisquer dúvidas. 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

Josilãna Silva Nogueira 

Pesquisadora responsável 

 

 

Eu, ________________________________________________________, R.G. -

__________________________, li o termo de esclarecimento acima e concordo em dar meu 

consentimento para participar como voluntário da pesquisa.  

 

 

 

São Paulo, _____ de ____________________ de 2014 

 

_________________________________________ 

Assinatura do voluntário da pesquisa 

 

IInnssttiittuuttoo  ddee  FFííssiiccaa  

Rua do Matão, Travessa R, 187, São Paulo 

CEP: 05508900 
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APÊNDICE B – Exemplo de entrevista 

 

 

ENTREVISTA ELIANA   

 

 

Pesquisador:   Você me falou que tem quarenta anos de magistério, esses quarenta anos em 

química? 

 

C3:  sim. Quarenta não, eu comecei a trabalhar em setenta e seis, quase quarenta, eu tenho 

trinta e oito anos de sala de aula 

 

Pesquisador:   você fez licenciatura?   

 

C3:  sim, fiz e no meu tempo chamava licenciatura ciências físicas e biológicas com 

habilitação em química. Então agora eu estou entrando em um esquema que o governo quer, 

que é um professor formado em ciências e a minha graduação foi assim 

 

Pesquisador:   aqui em São Paulo acho que esses cursos ainda existe, mas na Bahia não 

existe mais faz tempo 

 

C3:  não, aqui também foi. Aqui já foi, há muito tempo. A minha universidade não tem, mas 

eu sou  graduada de setenta e oito ((risos)) 

 

Pesquisador:   sim. Esses quarenta anos de magistério, de sala de aula trabalhando com o 

ensino de química, e considerando o resultado que você tem tido com esses alunos ao longo 

dos anos, e você me falou que trabalha desde o início com o caderno do aluno e que você 

gostava do caderno 

 

C3:  gosto ainda, ele tem seus valores, não quer dizer que depois desse meu olhar de pesquisa 

que eu vi as falhas que ele tem que eu estou/ não 

 

Pesquisador:   mas as falhas que você fala são relacionadas ao ENEM? 

 

C3:  não, não, de forma geral. Não é por causa do ENEM que ele não atende. Ele não atende 

nem o SARESP, o que ele tem eu gosto e está muito bem elaborado, porém como ele não 

atende tudo. Você viu o tamanho do programa, do currículo? E se você olhar para o caderno, 

não contempla tudo, enquanto que/ é a minha pergunta para você e para mim mesmo. Eu vou 

ter que recortar não vou? Eu não vou dar conta de tudo. Mesmo que eu desse  conta do 

caderno inteiro, ele já é um recorte do currículo, então você já não contempla. Mais um 

detalhe: além dele não contemplar o currículo inteiro que ele já faz um recorte, você encontra 

o professor que, de acordo com sua realidade, com a sua escola, com o apoio que você tem na 

sala, com o número de alunos que você tem e o repertório que esse aluno trás, você também 

recorta. E mesmo recortando no seu plano de ensino, você recorta de sala para sala, sua aula 

não é a mesma. Então, não minha angústia, mas o meu desafio este ano, é como que eu vou 

recortar para o ano que vem. Você tem feito às entrevistas deve ter visto isso, como é o plano 

de ensino dos colegas? Dos meus pares? Que eu sei. O  pessoal pega o índice, copia e cola e 

esse é o plano  de ensino de química. Eu acho que se você observar o daqui, que não foi eu 
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que fiz, apenas avalizei, talvez por minha falta de compromisso de fim de ano, que não 

justifica, você vai entender que ali está a mesma linguagem do currículo 

 

Pesquisador:   E isso é uma exigência da coordenação. Quando é feito o planejamento anual 

da escola, o coordenador já diz “não tem segredo, é o que está no currículo do Estado de São 

Paulo” 

 

Eliana:  mas você,/ primeiro currículo não é conteúdo programático, segundo que o conteúdo 

programático, querendo ou não, é sugestão, terceira coisa, ele é flexível. Então, ele tem que 

ser e você dar o que é possível enquanto  você é responsável. Você vai trabalhar o conteúdo/ é 

para você dar transformação química, que eu amo trabalhar, como você vai trabalhar? 

Depende do contexto que você está. Por exemplo, o pessoal odiou trabalhar o sistema 

produtivo, eu amei porque até então isso nunca tinha aparecido para mim. Nesses quarenta 

anos, você começava  falando de átomo e agora você entra no sistema produtivo, que eu acho 

maravilhoso, que mostra para o aluno e você trás na sua aula um sistema produtivo de uma 

empresa, aí ele vê um monte de pessoas trabalhando, que não é só químico, e ele nem gosta de 

química mas ele está envolvido nisso. Então eu acho isso maravilhoso, e o pessoal não quer. 

Com relação a isso dos conteúdos, o meu desafio para o ano que vem é qual que eu vou 

eleger? Qual eu vou preterir? Quem eu vou escolher? Eu querendo ou não, vou ter que ter um 

critério para dentro do recorte que eu pretendo fazer escolher um tema que gere subsídios que 

o meu alunos possa caminhar sozinho, esse é o meu alvo e é isso que no meu projeto de 

pesquisa eu pretendo trazer para o professor. Primeiro,  coordenador não pode te obrigar a 

seguir currículo porque ele nem mesmo conhece, o especialista é você; segundo, qualquer 

recorte que você faça, você justifica pelo pedagógico e  pela sua experiência “eu sou 

especialista, eu estou na sala de aula e posso justificar para você pelo pedagógico porque  foi 

escolhido este caminho, porque eu trilho isso, porque eu faço isso”. Então, “o coordenador 

manda, exige que use”, não é bem assim, mesmo por que ele não sabe e quando você vai para 

a reunião de formação na diretoria, quando o pessoal começa a reclamar muito que estão 

exigindo, eles falam “não, é ferramenta”, então ferramenta você usa como quer e como puder 

 

Pesquisador:   eu falo isso porque acho uma fala dicotômica. Eu estou aqui  ((em São Paulo)) 

há três anos e trabalho na Fundação desde então e tenho muito contato com a escola que estou 

ligada, que é a Oswaldo Walder. Quando eu cheguei na Fundação eu tive que bater muito de 

frente porque existem muitos vícios, procedimentos absurdos que são feitos há anos e que é 

tomado como lei. Quando você se propõe a mudar, você é criticada por todos. Professor, meu 

Deus, cada conceito que eles tentavam me passar “o quinto conceito não sei o que, você não 

pode dar dez para o aluno, só pode dar dez no último bimestre, porque aqui é assim” 

 

Eliana:  isso não tem nada a ver, avaliação não é isso. Enquanto professor e especialista do 

conteúdo você, primeiro, tem autonomia, segundo, pelo pedagógico você justifica qualquer 

ação e não tem coordenador que vem mandar em você. Para o coordenador é muito prático, 

porque não tem especialista de química para atuar nas redes, então, por exemplo, eu acho que 

o caderninho salva porque quando vem um Mané qualquer, que não é especialista, você fala 

“siga a regra”. O caderno do professor também dá um subsídio que você consegue tocar uma 

aula. Antes o cara entrava na sala de aula e fazia o quê? Não tinha ninguém para salvar, então 

o coordenador, que não é especialista, e a nossa aula exige muito mais conhecimento 

específico, não é qualquer um que entra e dá, não é qualquer um que consegue construir 

conhecimento na nossa disciplina. Agora, desde que ele tenha um livro de receitas, que é o 

caderninho, ele fala “olha, meu amigo, você segue aqui”, e como ele não entende, ele não 

consegue ler ali e fazer uma cobrança. Nesse aspecto acho que ele resolve um pouco porque 



100 

 

até muitos anos atrás, e ainda acho que acontece, cada um dá ((ministra)) o que quer e o que 

gosta. E quem controla? O coordenador não tinha condição de controlar porque ele não 

conhece, agora ele tem um negocio  que ele exige, aí ele vai ali e tem um referencial. Mas, 

isso é falta de capacitação do nosso coordenador pedagógico e eu tive em um congresso de 

avaliação do CONAB esse ano e o pessoal da secretaria da educação do estado, que foi 

representada, falou  “a alma da escola é o diretor e nós vamos cobrar dos diretores e do 

coordenador pedagógico, nós vamos tirar esse peso do professor”, porque até então é muito 

mais cômodo, “ah está indo mal por conta do professor”, não, é o apoio pedagógico que está 

falhando e eu conversando com o pessoal do INEP, eles querem descobrir por que no ensino 

fundamental I, quando está saindo a avaliação do aluno, ele vem com uma apreciação 

razoável, muito favorável, e quando ele chega no médio, a gente desconstruiu em sete anos  o 

que foi feito em cinco? Então eles querem respostas, por isso que vai estourar um novo médio 

aí, a gente está muito lá em baixo, mas quando você vem trazendo ((o aluno)) vem bem, mas 

quando chega aqui pum ((simboliza explosão)). Só que quando não dá certo aqui eles voltam 

para lá ((ensino fundamental I)), para as avaliações, retomam as práticas curriculares, 

preparam os professores até ali, nunca chega no médio. Chegou duas vezes no médio só, 

então não dá, arruma a casa e nunca chega 

 

Pesquisador:   é decepcionante para quem está começando. Muita gente me pergunta se a 

educação tem jeito 

 

Eliana:  tem, e vai mudar. Eu fiz muito isso de acompanhar aluno, agora eu estou com um 

outro olhar de não acompanhar, pegava o menino e ia até o terceiro e agora eu estou achando 

que é legal ele ouvir um outro discurso,  porque ele pode comparar e às vezes o nosso 

discurso pode ser muito legal, mas para ele conhecer um outro discurso, completa. Eu acho 

que a educação tem jeito enquanto tem você e eu que estamos preocupadas com o nosso 

menino ((alunos)),  e  a gente  deixa uma marca na vida dele. Eu comento com eles assim, 

enquanto professora, “eu não sei se você vai aprender química, mas eu quero que a sua vida 

seja melhor e se você, com tudo que a gente conviver nesse tempo, você ainda conseguir levar 

algum conhecimento, eu estou no lucro, porque na verdade o governo quer que a gente os 

prepare para a vida, para o mercado de trabalho, e se entre os nossos meninos algum quiser 

seguir a carreira acadêmica, nós estamos muito no lucro”. O objetivo do governo é formar 

cidadão, não é formar especialista. Alguém está procurando formar um cientista, um 

pesquisador? Não, pelo menos a educação pública não. A educação pública é você formar um 

cidadão para interagir na sociedade, para ter uma qualidade de vida melhor, enfim, esse é o 

objetivo nosso. Então, enquanto o seu olho brilha enquanto você fala de aluno, enquanto você 

fala de  conteúdo, a educação tem jeito sim e quem passa por você, ele vai para uma direção. 

Agora, enquanto o professor  contar por aí que tudo está falido, que o caderninho não presta, 

que o coordenador não presta e ele senta na cadeira e só faz lamentações, é claro que não vai. 

Mas, enquanto tiver você, que está preocupada e que está colocando uma estrelinha de volta 

no mar, vai fazer a diferença sim,  e vai mudar sim, porque não vai ficar assim, não vai 

 

Pesquisador:   é, educação é política, é cultura 

 

Eliana:  sim, políticas públicas, e é capitalismo, é dinheiro e a família não valoriza a escola 

enquanto o pai não tem contato com você, porque quando você encontra um pai que fala com 

você, que sente o calor da sua fala, da sua paixão pelo que você faz, você tem respeito. Você 

sabe que  na minha pesquisa, nós temos um grupo de pesquisa da minha pesquisa, e veio um 

senhor do INEP lá de Brasília para nossa pesquisa e ele falou “olha, nos dados do ENEM,  e 

outras coisas, excelentes escolas, os bons resultados, não são das  grandes escolas. São escolas 
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pequenas, em lugares pequenos, que encontraram esse viés, em que a comunidade está dentro, 

é ali onde o aluno está conseguindo o se pedaço”. Então, se a gente encontrar esse caminho, e 

contagiar, você  consegue.  Mas, enquanto o professor sentar/ eu estava lá no meu curso com 

o meu pessoal de matemática, que a gente tem uma nata, eu entro no planejamento o professor 

de matemática levanta e fala assim “o meu aluno não sabe tabuada, eu vou fazer o quê?  

Sentar e chorar?”, aí eu perguntei para ele “mas não da para trabalhar?”, ((me questionando)) 

o seu aluno escreve? não; o seu aluno de química sabe tabuada? Não e ele também não sabe 

regra de três e não tem raciocínio lógico, no entanto você não trabalha com duas aulas? Os 

matemáticos têm cinco, e o governo acha que aumentando as aulas de matemática ele vai 

resolver, até aqui ele não resolveu. Quando você tem um professor de matemática mais 

consciente, mais coerente ele fala “nós estamos com aula de mais”, e está faltando para a 

gente ((de química)). Eu sou do tempo que você tinha um equilíbrio, eram três aulas de 

química, três   de física, três de biologia, três de não sei o que, por que o governo está 

enxugando e aumentando lá ((na matemática))? Porque ele não está formando professor. Mas 

o desafio maior que eu acho é você chegar para o seu aluno na sala de aula e falar assim 

“apesar desse menino que está do seu lado não está fazendo nada e não sabe nada e você vai 

vê-lo ano que vem do seu lado na série seguinte, vale a pena você aprender, vale a pena você 

conhecer, ampliar o seu repertório e construir o seu conhecimento”. Então para nós, 

professores, agora é muito mais desafiador do que era anteriormente, porque anteriormente 

você passava informação, conteúdo, o aluno devolvia aquele conteúdo, que nem sempre tinha 

significado para ele, mas que ele era obrigado a responder. Ele vinha bem, fazia, respondia, 

fazia todas aquelas equações que a gente conhece, os mecanismos de reações. Não dizia nada 

para ele, mas ele tinha aquilo lá, hoje não. Aqui na nossa escola a gente tem um grupo de 

estudos de filosofia e sociologia muito bom que trabalha com o discurso e a argumentação. 

Então,  nosso aluno discute bem e ele argumenta bem, e a gente briga com as redes sociais 

mas se você souber usar isso direitinho o nosso aluno vem bem. Dá mais trabalho dar aulas 

hoje, por quê? Porque ele tem mais informação e antes eles não tinham nenhuma, eles bebiam 

na nossa fonte, o que você dizia valia e agora não. Você trás o assunto e ele diz “espera aí 

professora, a senhora viu tal coisa? Eu li tal coisa”, e o professor hoje está informado? Dá 

mais trabalho. Além deles terem mais informação, é claro que não é uma maioria, você ainda 

tem que falar para ele “apesar de tudo, você que está bem informado, no final das contas o 

sistema de ensino vai ser igual para todo mundo”. Então, é uma escola paternalista, que não 

quer vermelha, que facilita, que professor tem que ser mediador sim, facilitador do 

entendimento, mas não da atitude, mas quando ele sai do portão da escola é altamente 

competitivo. Ninguém vai facilitar a vida dele, ele vai ter que chegar lá e falar “eu sou mais 

eu porque eu faço isso”, a educação tem jeito? Tem jeito sim enquanto tem você, tem eu, tem 

alguém preocupado que faz diferença. Quando você cruza com eles na rua, e eu tenho tido 

esse prazer às vezes, “você lembra de mim?”, eu digo “desculpa, não lembro, passam 

quinhentos por ano, não dá para lembrar” ((risos)), mas são boas referências. Acho que é igual 

cartão de crédito, tem dinheiro que pague não. É uma profissão que apesar de tudo é 

altamente realizante  

 

Pesquisador:   é muito bom ouvir essas coisas e ver você falar porque, por exemplo, no meu 

trabalho existem pessoas que estão há muitos anos na profissão e possuem sempre um 

discurso lamuriante, decepcionante. A gente tende fortemente a começar a desacreditar, a se 

contagiar porque você tenta fazer um trabalho diferente e você não tem apoio nenhum desses 

professores. Ouvir uma pessoa com quase quarenta anos de magistério em uma ciência exata, 

com esse tipo de pensamento, isso tem que ser exposto  
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Eliana:  e eu nunca tive facilidade em química. A química foi a disciplina que mais sofri no 

médio, eu vim no desafio mesmo. Eu estou há muito tempo e o que o professor fez durante 

esse tempo? Ele preparava suas aulas , os cincos, seis, setes primeiros anos dele ele ia 

conseguindo montar um esquema e ele queria passar o resto da vida fazendo a mesma aulinha. 

Então, para eles é difícil isso/Se você faz um trabalho legal, se você tem um projeto e o/aqui 

sim, a gente tem esse apoio, você vê o aluno trabalhando você fala  “eu preciso de material”, e 

aí eu ressuscito o caderninho, o caderninho vem com as experiências montadas, testadas e 

você leva para o laboratório cada um com o seu, o roteiro está ali 

 

Pesquisador:   Você conhece os livros do GEPEQ? 

 

Eliana:  sim 

 

Pesquisador:   você já trabalhou com esses livros? 

 

Eliana:  não. O GEPEQ, eu peguei o GEPEQ quando ainda era no mimeógrafo a álcool, eu 

fui a primeira turma que a Maria Eunice ainda estava ali vendendo o peixe dela e eu fui a 

primeira turma lá, depois esses livros vieram, vieram, vieram e parte da proposta do estado é o 

recorte do GEPEQ. Eu até me escrevi no USP escola desse ano de novo porque eu quero ver 

se eles me aceitam porque eu quero entender que recorte que eles fizeram no GEPEQ para 

jogar no currículo, porque não está pleno, eles recortaram lá. A minha pesquisa é justamente 

trabalhar esses recortes e eu gosto muito do que eles fazem 

 

Pesquisador:   era isso que eu ia te perguntar, você trabalhou com esses livros no início? 

 

Eliana:  não, não trabalhei com os livros. Como eu fiz o curso e eu tinha, a partir do momento 

que eu fui contagiada por eles/ eu fui uma aluna de ensino público, da periferia aqui de São 

Paulo 

 

Pesquisador:   você não nasceu aqui? 

 

Eliana:  não, eu sou do interior de São Paulo, meu pai era pastor evangélico e eu fiz o meu 

fundamental em Sorocaba, vim para cá no médio e formei na zona norte mesmo. Claro que eu 

não consegui entrar na USP e eu estudei na Oswaldo Cruz e no segundo ano estava dando 

aula no Albino (inaudível),   que é uma escola de ponta aqui. Tudo que era curso que o 

governo dava de formação, eu ia, desde oitenta eu estou indo para USP nos cursos que a 

secretaria da educação/ tudo que tinha. Eu viajei aquilo tudo  na ânsia de me capacitar para ir 

para sala porque o meu professor de química, que a minha média era sofrível,  “ah você vai dá 

aula? Eu tenho a receita, enche a lousa de matéria para não dar tempo de perguntar nada. Pega 

esse livro aqui da Moderna, do Feltre, enche a lousa para não dá tempo de perguntar”, era um 

japonês que a gente mal entendia o português dele. Essa foi a minha lição, e aí eu fui atrás de 

buscar. Saí do Albino primeiro ano, trabalhando com o primeiro ano, e Deus me abençoou 

que colocou uma professora que estava saindo para ser dentista, mas que me deu todo o 

respaldo, que me contagiou plenamente. Primeiro ano, no segundo ano da faculdade, sem 

nunca ter tido nada, dei aula de laboratório no Albino porque a professora falou “aqui, 

primeiro ano a gente leva cinco, seis vezes para o laboratório e os experimentos são esses, o 

roteiro é esse”, e uma das primeiras experiências que eu fiz pegou fogo no laboratório 

((risos)). Imagina eu ali, 19 anos, com os alunos quase com a minha idade e pegando fogo no 

bico de bunsen e eu falei “meu Deus, o que eu vou fazer?”. Aí no ano seguinte eu não tive 

aula lá, eu vim para cá, em setenta e sete, e aqui era curso técnico de química, quando o 
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governo fez os cursos técnicos obrigatórios, era química de manhã e administração a noite, os 

alunos não tinha opção, queria estudar aqui tinha que fazer química. Então as classes eram 

pequenas, quem queria fazer química? Por conta que era técnico, o governo respaldou aqui de 

material químico e o curso era um monte de aulas, mas advinha que aula eu dava aqui? 

Análise química, processos químicos industriais e análise química. Para quem está fazendo 

licenciatura, eu sabia o quê? No segundo ano, vou estudar. Aí eu tirava, terceiro ano que eu 

tinha química quali ((qualitativa)) lá, trazia para cá. Fazia lá, trazia para cá. Um monte de 

alunos que gostava, passava a manhã no laboratório fazendo, e sempre foi assim. Conhecendo 

esse lance da Eunice, trocando, e aquela vergonha/porque você ia pros cursos de capacitação e 

o pessoal ali detonando, eu vivenciei isso com música também, então me ajudou muito. 

Nessa, sempre foi desafiador porque você tinha que vender o seu peixe com qualidade, tinha 

que vender o pouco que você trazia para o aluno ir seguro. Era gostoso quando o aluno falava 

assim “ai prô, você tem o dom”, era o presente que você precisava. Agora, fundamentação 

química? A minha era pequenininha, como ainda hoje é, e quando a gente vai estudando você 

vai descobrindo que cada vez você sabe menos. Esse ano que já estou aqui, que a gente está 

terminando os registros, já estou vendo o que não deu certo, o que eu vou acrescentar, porque 

esse é o nosso papel “isso aqui funcionou bem, isso aqui não, isso aqui eu vou manter, isso 

aqui eu vou tirar”, e a nossa proposta, da nossa pesquisa lá é assim “professor, você olha para 

o ENEM? Você se preocupa com seu aluno? Você sabia que você pode acessar e descobrir os 

resultados? E você sabe que se você estudar como seu aluno se sai isso te da uma trajetória?”  

Então a nossa proposta é “ use esse recurso também para mudar sua prática curricular”. É 

rever as práticas. Mas enquanto o professor/agora eu estou professora pesquisadora eu falei 

“que pena que eu só estou agora, quase que no fim de carreira, sendo professora 

pesquisadora” 

 

Pesquisador:   você nunca pensou antes em entrar na área acadêmica? 

 

Eliana:  não, porque aconteceu assim, eu comecei a dar aula no segundo ano, depois de dez 

anos. Nesse período de dez  ano eu casei aí tive o período reprodutor, eu tive quatro filhos e aí 

eu quis dar uma atenção que eu não tive. Nesse tempo, que eu sofri um pouco porque tinha 

aqueles cursos e eu falava “ah, não posso ir”/  mas com eles pequenos eu ainda ia na USP 

fazer cursos. O meu marido ficava com as crianças no pátio da USP e eu lá no IQ fazendo os 

cursos. A minha primeira filha eu estava de nove meses no IQ fazendo curso. Terminei na 

sexta, ela nasceu no sábado de manhã, e ela é química, hoje ela é fiscal do CRQ  e casou com 

um químico, nós temos nossa área química na família (risos)). Ser professor pesquisador é 

maravilhoso e eu recomendo para todos. Eu cheguei a ficar alguns anos sem ter lido uma obra 

durante o ano e isso atrapalha muito. Se você for ali na sala ((dos professores)) e perguntar 

assim “quantos livros você lê durante o ano?”, você conta nos dedos, mas o aluno está lendo, 

não são todos, mas estão lendo. Como é que você pode trabalhar com o aluno que lê, se você 

não lê?    

 

Pesquisador:   você tem quantas turmas? 

 

Eliana:  esse ano 15 

 

Pesquisador:   você está dando aula só aqui nessa escola? 

 

Eliana:  sempre só aqui, eu sou professora exclusiva do governo ((risos)), dedicação 

exclusiva, e o governo não reconhece isso, esta é a nossa briga. Se eu tiver um professor, que 

nem efetivo seja, se trabalhar na prefeitura, ele tem prioridade de acúmulo e, enquanto 
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professora de dedicação exclusiva, eu tenho que ceder meu horário para atender um professor 

que não tem dedicação exclusiva para o governo. Enquanto professora do governo, de muitos 

anos de dedicação exclusiva, eu acho que o governo devia premiar os professores dele, e não 

faz. Eu tenho quinze turmas este ano, eu já tive, durante toda a minha carreira, um período 

menor de aulas, nunca dei o máximo. É o meu segundo cargo, sou professora efetiva de novo 

e, no meu segundo cargo, teve uma época que eu estava fazendo um outro curso na área de 

música e isso me ajudou na performance em sala de aula, por causa da minha dificuldade, e eu 

consegui entender o aluno que era limítrofe. Eu tive anos de ministrar somente dez aulas por 

semana, e as minhas aulas eram muito melhores porque eu tinha cinco turmas, agora tenho 

quinze e para o ano que vem eu pretendo, como meu cargo é de vinte e quatro, pretendo pegar 

doze turmas para ter um tempo para fazer minha pesquisa com mais qualidade. Mas, eu nunca 

trabalhei, tem professor que ministra setenta e duas aulas por semana, eu não, nunca. 

Atualmente tenho quinze turmas, este ano forma cinco primeiros, setes segundos e três 

terceiros. Houve época deu pegar somente primeiro, ou somente segundo, enfim, mas eu acho 

que mesclar é legal porque você vai vendo o que não funciona ali, vai ajustando, enfim. Mas o 

ano que vem, devido todo esse meu repensar de conteúdo e do currículo, eu estou pretendendo  

pegar primeiro e segundo e vim concertando, pegando o primeiro já com um novo olhar, 

concertar o segundo e o terceiro, com muita dor no coração, estou soltando algumas salas, eu 

vou deixar que eles escolham um outro discurso e complete. Às vezes a gente se acha tão 

suficiente, que ele só tem que beber na sua fonte, e às vezes a fonte do outro é melhor que a 

sua 

 

Pesquisador:   em relação as suas aulas, você me falou que você não segue receitas. Pelo que 

eu recebi você está sempre usando os seus resultados para o trabalho do ano seguinte. De uma 

forma geral, como você estrutura suas aulas de química, o que você gosta de trabalhar, por 

exemplo, você gosta de experimentação, trabalhos, provas? 

 

Eliana:  depende da série que eu estou atuando e a minha prática de sala de aula este ano, da 

minha vivência de mestrado, ela já foi mudando durante o ano, estamos aqui para construir 

conhecimentos. É muito engraçado que eu percebi que quando eu chegava sempre tinha um 

aluno aqui que falava “vamos construir conhecimentos” ((risos)). Esse  ano trabalhei com 

muita aula dialogada, muita conversa “cinco minutos, escrevam cinco linhas, construam o seu 

texto com o que a gente discutiu”. Isso no começo do ano, com o primeiro ano, e eu fiz uma 

parceria com a professora de inglês, “passa para o inglês, vocês já vão treinar o abstract e a 

professora olha para vocês isso”. A professora topou e alguns alunos/  toda aula nossa a gente 

discutia e eles produziam pequenos textos de três, quatro linhas, a gente ia mudando e eu 

sempre tive produção de texto em todas as avaliações de química, não eram só exercícios, 

sempre produzindo textos, isso aprendi numa escola particular de freira, que sempre fazia uma 

redação. Eu trouxe isso para minha prática. Então, sempre em uma prova de química, em uma 

das questões ele produz texto. É muito raro uma avaliação que seja só exercícios, sem que ele 

traga um pouquinho dele. E uns textos mais loucos, como a vida do elétron, qualquer coisa 

assim, sempre trazendo. No primeiro ano isso, eu trago um texto desses da internet que 

mistura letras  com números para falar “você precisa ler, ler é importante”. Esse ano eu me 

condeno porque eu usei muito pouco livro didático, fiquei muito em cima da apostila, e ano 

que vem eu pretendo/porque o governo nos dá o livro também. Se algum professor for 

argumentar do caderninho você fala “e o que você faz com o livro que você escolheu?”, 

porque o livro é para usar também e você fica só no caderninho? Você pode falar para o seu 

coordenador “o governo me deu livro, eu também tenho que usar o livro, essa é uma outra 

ressalva. Mas enfim, o primeiro ano a gente trabalha isso, é sistema produtivo, trabalha a cal, 
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e, por exemplo, no caso da cal, discutimos bastante da cal, falamos da cal, fiz uma coisa que 

eu não gosto de fazer, pedi um trabalho para eles sobre cal, não gosto de pedir trabalho 

 

Pesquisador:   por quê? 

 

Eliana:  porque eu não dou conta de ler. Eles falam “prô, dá um trabalho”, eu digo não 

porque aí vai me dar trabalho e eu não vou conseguir dar o respaldo para o aluno que faz o 

trabalho, ler, acompanhar,  são quarenta e cinco, minha sala de primeiro vai até o cinquenta e 

quatro, eu não vou conseguir ler esse trabalho. E o trabalho em grupo também, é um que faz. 

Esse ano eu pedi, e eu peguei parceria com uma outra professora para fazer o trabalho, era um 

trabalho que tinha português, tinha inglês, tinha que ter o abstract, tinha química e tinha 

geografia. No trabalho da cal o inglês era o abstract, o português ela queria o porque é “a cal” 

e não “o cal”, a geografia era os calcários, onde estão os minérios, a parte geográfica de onde 

tem e a química a produção toda.  O cal, inclusive na geografia. Como vende, enfim essa parte 

econômica na geografia. Eu tive uma dificuldade porque eles queriam “não pode fazer um 

trabalho para esse, para esse e para esse?”, isso foi muito difícil. Tão difícil que no trabalho 

que eles entregaram, eles ainda dividiram as disciplinas. Esse trabalho acabou não dando 

muito certo, alguns alunos fizeram, eu contemplei a entrega, eu tive uma professora de 

história que trabalhou a ABNT e a gente exigiu deles a escrita da ABNT. “ai prô  mas tem 

que ser na ABNT?”,  “tem, e eu quero capa, eu quero formatação”, e a professora fez um 

excelente trabalho, a gente falava que ela era nossa especialista em escrita acadêmica ((a 

professora mostra um trabalho e explica as partes)) a gente faz esse trabalho básico de 

formatação para ele não ir ((para a faculdade)) pelado, como a gente vai. A gente fez isso e 

trouxe para eles também alguns vídeos institucionais de indústrias de produção de cal, e acho 

que esse trabalho marcou tanto que quando você ainda pede para ele escrever alguma coisa, 

ele fala da cal. No primeiro ano bastante trabalho de transformação química, e eu amo o 

caderno, trabalha isso muito bem, as experiências são muito boas, e a gente faz todas. Eu vou 

para o laboratório e a gente faz todos aqueles experimentos. Antes deles irem para o 

laboratório eu faço, aqui na sala, eu faço uma experiência que eu aprendi em uma capacitação, 

em um curso, na Moderna com um dos autores, aquela da água oxigenada com iodeto de 

potássio e detergente. Aí você consegue explicar todas as evidências de uma reação, 

temperatura, muda a cor etc, então eu faço esse com eles em sala, faço o  bombril no sulfato 

de cobre e falo “Olha, o cabelinho ficou igual o cabelo da professora” ((a entrevistada possui 

os cabelos vermelho), e aí eles gravam muito bem esses aspecto das evidências, e aí eles vão 

para o laboratório. Este ano eu institui algo, tem que usar avental. Vou exigir, não vai todo 

mundo do jeito que quer. Tem que estar com a apostila e tem que estar com o avental. Eu 

comecei isso o ano passado em algumas salas, “pode ser o avental da minha mãe que trabalha 

na saúde?”, pode, mas teve aluno que veio com avental de cozinha, o que você tem que ir 

adequando. Eu tive época que os alunos vinham com a máscara, com o óculos, com a luva e 

com o avental e ficavam desfilando pela escola. Adoravam, se sentiam os doutores 

 

Pesquisador:   esse material eles que compram? 

 

Eliana:  eu exigi deles  ou vem de avental, ou trás uma camiseta branca velha para gente usar. 

“Por que branco?”, “porque branco é  a cor da química, eu quero branco”. Teve uma outra 

professora aqui que usava uns aventais verdes, amarrava, cada sala era de uma cor, eu falei 

“não é festa, nossa matéria é química e é branco”. Teve um ano aqui que teve a campanha do 

agasalho e eles queriam pegar tudo que tinha ali e trazer. Isso faz uma seleção natural, o aluno 

que quer vir para o laboratório ele trás o avental. Com a graça de Deus a sala ambiente é aqui 

e o laboratório é ali, o aluno que trouxe ia para ali e o aluno que não trouxe fica aqui fazendo 
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outra atividade, e sempre tinha uma outra atividade. No começo eu ficava um pouco louca 

querendo controlar lá e aqui. Depois eu relaxei e é o seguinte “quem vai ficar aqui faz o que 

bem entender, a atividade está orientada, não são crianças e no laboratório, claro, exige mais a 

minha presença porque a responsabilidade é maior”. Me deu pena porque alguns adquiriram o 

material e esse foi um ano muito ruim, a gente teve muito pouca aula e a gente quase não foi 

no segundo semestre. Mas no primeiro semestre a gente fez muito, fizemos a carbonização da 

madeira, todas.  

 

Pesquisador:   você cobra relatórios dessas aulas? 

 

Eliana:  o caderninho automaticamente é um relatório 

 

Pesquisador:   então você trabalha com as atividades do caderno 

 

Eliana: as aulas práticas sim 

 

Pesquisador:   mas eles respondem na hora da aula? 

 

Eliana:  para você ver que é uma loucura. Às vezes eles respondem, às vezes a gente discute 

já lá no final da aula e às vezes eu fazia três, quatro e depois ficava igual  à Thaís, como uma 

doida. Eu descobri que é melhor fazer menos, a gente discute ali, limpa e guarda, é melhor do 

que eu fazer cinco e ficar atropelada. Então faz dois ou três com qualidade e que você discute. 

Às vezes  termina a aula e já montamos a tabela ali na lousa, já discutimos e já temos 

resultados, já conversamos. Essa parte documental, ainda que tenhamos na universidade, não. 

Quando muito responde o caderninho. Eu não dou visto no caderninho e nem computo nota 

de quantos vistos no caderninho 

 

Pesquisador:   era isso que eu queria te perguntar também. Eles insistem, pedem o visto? 

 

Eliana:  pede, “prô você vai dar visto?”, eu digo “não, eu não computo, mas se para você é 

importante eu dou, mas não conto”, “ah mas você vai olhar?”, “até posso, mas que tem que 

olhar são seus pais, eu não, porque para mim você já é responsável, você se garante, você tem 

autonomia, você pode ou não fazer”. Como a gente trabalhou muito a pedagogia da 

autonomia lá no mestrado, eu trouxe isso muito para eles “você está orientado e é isso que é 

para fazer, mas você tem o direito de escolher e de fazer ou não”. “Ah, mas eu fiz a lição”, 

“você tem que fazer, você não vai ser premiado porque tem que fazer, ou a sua mãe te paga 

porque você  obedece?”. A gente dá umas confrontadas. Então eu não dou visto às vezes eu 

acabo fazendo para amá-lo, não que é importante para mim, mas não me dá tempo porque se 

eu for dar visto em todo mundo, eu perco muito tempo, é complicado. Por isso que se o 

governo nos der mais aulas e diminuir os alunos, com certeza a qualidade da educação 

melhora muito. Economizem em outra coisa, não nisso, porque você e eu, que a gente curte 

isso, se ao invés de quarenta eu tiver vinte, quanto que  a gente não produz, e eles sabem 

disso, eles dizem “hoje foi legal”,  eles querem aprender sim, eles tem prazer  sim. Primeiro 

ano trabalho assim, esse ano eu introduzi, me judiou um pouco eu preciso melhorar, mas uma 

prova deles era produção de texto, e eu fiquei maravilhada. Como o  meu primeiro ano estava 

escrevendo bem. Tenho páginas de primeiro ano escrevendo sobre conteúdo de química. Se 

tiver lá ainda eu te mostro. Então, uma prova era produção de texto e outra prova de conteúdo, 

alguma equação, alguma coisa específica de linguagem química. Não tenho medo, mesmo que 

o caderninho não ponha  eu já coloco as equações, os símbolos, as fórmulas, vou contando, 

ele vai pegando  a linguagem química por osmose. Ponho, ponho o nome “gás carbônico, 
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quem conhece?”, alguns deles sim. A escola também faz avaliação integrada. Então, a gente 

tem uma avaliação bimestral que a coordenação faz e é uma prova objetiva. Eu mesma não 

dou prova objetiva, não consigo montar, mas quando faço gosto. No segundo bimestre eles 

fazem uma produção de texto e uma prova em dupla, no terceiro em trio e no quarto em 

quarteto.   

 

Pesquisador:   e funciona essas provas? 

 

Eliana:  ah mas minhas provas em grupo são especializadas ((risos)). Se a minha prova 

normalmente tem quatro questões, na prova em dupla ele senta em dois e cada um faz metade 

da prova. Você escolhe duas questões e seu colega escolhe duas questões, e vocês juntos 

fazem a prova toda. Você põe só o seu nome na folha e copia só as suas questões e você tem 

nota somente pelas suas questões. “E por que eu estou do lado dele?”, “para ele te ajudar”, é 

assim que funciona. No terceiro bimestre são três que sentam juntos. Junto os três  eles se 

ajudam e em uma mesma prova em grupo alguém tirou dez, alguém tirou zero, alguém tirou 

três, as notas são individualizadas, mas é trabalho de cooperação 

 

Pesquisador:  você tem colhido bons resultados? 

 

Eliana:  tem aluno que aprende na hora da prova com o colega, é fantástico. Eles falam assim 

“pode colocar o nome do fulano?”/ e todo grupo tem um âncora, então acontece, por exemplo, 

no primeiro momento ele fica tão solidário de ajudar que quem ele ajudou tira nota e ele fica 

sem nota, aí eu falo para eles “mesmo que você seja o âncora, se garanta, faz o seu e depois 

sai ajudando, mas é uma escolha sua”, e aí funciona porque é uma prova que você pode ajudar 

mais, são quatro questões, cada um fica responsável por uma questão e cada um tem a sua 

nota. Eu tenho gostado de fazer assim, dá certo. Eu não gostava muito de prova com 

consulta,a gora tenho até dado “posso consultar o meu caderno?”, pode, “pode usar a internet 

também?”, também pode, e aí é muito legal porque ele olha a internet e ele não responde nada 

do que tem que ser, ele fica ali procurando e ele não chega. “Pode consultar?”, dependendo da 

situação pode. Normalmente esse ano tenho deixado consultar e, claro, minha questão nunca é 

igual, nunca é a mesma de sala para sala, nunca cai a mesma coisa, nem  que eu tenha que 

mudar produto e reagente na equação, mudo as substâncias, nunca é a mesma 

 

Pesquisador:   quando eu estudava era comum a gente ter todas as provas em mãos porque as 

provas eram as mesmas todos os anos 

 

Eliana:  alem de serem as mesmas, são as mesmas em todas as salas. As minhas nunca são as 

mesmas  provas e depois  no final do curso você pode até dá as mesmas, porque eles já sabem 

que você não costuma fazer isso, então eles não vão nem conferir. As minhas nunca são 

iguais, eu gostaria de fazê-las impressa, mas nem sempre é possível e às vezes é na lousa, 

sempre exijo no papel almaço, a direção me dá o almaço 

 

Pesquisador:   você ajuda durante a prova? 

 

Eliana:  não, duas coisas que eu não faço, revisão do conteúdo antes da prova, eu não dou. O 

que eu posso é dar um simulado “esse é o sumulado do que será a prova”, aí eles fazem e a 

gente vai tirando dúvida. “você não vai dar revisão?”, “não, porque você vai  me zuar  o mês 

inteiro e vai prestar atenção na última aula e vai se dar bem”, então eu não dou. “Ai 

professora me ajuda aqui”, “não, o que importa é o seu interesse durante as aulas, hoje eu só 

estou observando, hoje você vai me mostrar o que sabe, não me use, me use durante as aulas 
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não durante a avaliação”, “ai professora mas  eu não sei”, “pois é, eu preciso ver o que você 

não sabe para a partir do que você fizer eu ter um caminho para te ajudar”, então eu não 

ajudo. Se você ajudá-lo, nunca vai ser importante a sua aula e se você revisar, ele só vai 

prestar atenção na véspera da prova. Ele tem que perceber que a cada momento o encontro 

com você é importante, e química você tem que olhar,  só ouvir não dá. “Posso ouvir som?”, 

eu digo “tira o fone, você não é da inteligência, você não é da CIA, pode tirar o fone de 

ouvido”, às vezes você ouvindo um sonzinho até que dá, mas eu acho que a química é  

complicada para você ter uma outra interferência, mas ainda estou lhe dando com isso porque 

eu sou outra geração. No primeiro ano tem funcionado sim, eu tenho colhido boas coisas, mas 

a gente tem uma educação coletiva e você tem alunos aqui que está por inclusão, tem aluno 

que vem para sociabilizar, então é bastante complicado. Essa sala lota ((refere-se à sala 

ambiente de química na qual está sendo feita a entrevista)) e ela é grande, ela lota. E eu mudo 

o leyout  da sala o tempo todo, eles sentam em dupla, eles sentam em trio e uma só, porque 

tem gente que não gosta de mudar, junto duas carteiras  

 

Pesquisador:   Por que você faz isso? 

 

Eliana:  para ser diferente. Duas, três, eles gostam de sentar  em dupla e sozinho, tem gente 

que não gosta de sentar com ninguém. Dupla, dupla, dupla, não gosto que encoste, sempre 

tem um corredor em volta que eles circulam, porque se não detonam a minha parede ((refere-

se ao material de química fixados nas paredes da sala)), você pode ver que a nossa escola não 

é muito pichada. Esse ano teve uma professora a tarde, que aqui era educação artística, e ela 

montava a sala de um jeito muito legal e eu comecei a deixar do jeito que ela montava, e eu 

achei fantástico, você vê que eu tenho duas lousas e eu uso tudo. Eu tenho um pedestal aqui, 

porque, como eu sou pequena, eu subo. Eu descobri que a melhor maneira  é eles ficarem de 

frente um para o outro, no meio, porque aí eu uso as duas lousas, e essa é maravilhosa porque 

eu posso fazer gráfico ((referindo-se à lousa atrás de nós)). A cada dia que eles vem na sala as 

cadeiras estão diferenciadas, não olhando a nunca do outro, é raro. Tem um belo dia que eles 

ficam separados, ou em dia de prova, mas eu mudo constantemente, aí é dupla, quatro, mas eu 

sou assim “não pode mudar, essa sala não é sua, você vai visitar alguém e arrasta o sofá? Não, 

então aqui não muda de lugar”, é mais ou menos isso. Todo dia de manhã eu arrumo assim 

 

Pesquisador:   nunca teve um aluno que quis te desafiar e mudar  essa organização, “eu 

quero, eu vou e eu faço”? 

 

Eliana:  tem 

 

Pesquisador:   o que você faz nessas situações? 

 

Eliana:  eu tenho duas: ou eu mando ele sair ou eu falo “vem cá”. Ele vem aqui no corredor e 

aí eu falo “eu não vou te queimar, mas você está me queimando”. Às vezes você dá uns cata 

ali, não em público/ mas eu falo muito, eu sou muito emotiva, se eu chamar atenção eu choro, 

eu não aguento, eu fico mal. Eu chamo ali fora e dou uma carcada legal “se você puder 

colaborar, você  é líder, eu preciso de você, eu preciso de olhos” 

 

Pesquisador:   e geralmente funciona? 

 

Eliana:  sim, porque eu não exponho. Eu peço para sair e às vezes ele sai e faz uma mal 

criação, ele bate a porta, às vezes a sala corresponde sabe? É complicado, mas a orientação 

que a gente tem aqui, deu pressão larga a sala e sai e alguém vem  
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Pesquisador:   você já chegou a fazer isso alguma vez? 

 

Eliana:  já, já saí. Às vezes eu saio e eles ficam preocupados que eu vá chamar a 

coordenação, mas normalmente não chamo normalmente eu resolvo. A gente tem mediação, 

manda entregar relatório, eu não gosto, eu desço com o cara, apresento. Primeiro ano trabalho 

assim, segundo ano é mais  tranquilo porque eles já estiveram comigo no primeiro ano, é uma 

matéria chata você dá átomo ele não vê. O mesmo esquema com eles de textos que eles 

produzem,  o mesmo formato de avaliação 

 

Pesquisador:   você dá nota de participação? 

 

Eliana:  não consigo ponderar porque é muita gente, eu gostaria, mas eu tenho um momento 

que eu faço isso. No segundo ano é bem parecido com o primeiro, mas eles já veem meio 

pronto do ano anterior. Fiz isso já no segundo ano, fiz prova de produção de texto e muitos 

gostaram, quem escreve e aí você começa a conhecer aquele aluno que nunca vai bem com 

você, mas escreve muito bem. A gente perde esses alunos, a gente perde esses alunos que 

sabem escrever porque a gente fica só cobrando raciocínio lógico. Eu consegui ter esse outro 

olhar. Então segundo ano funciona parecido, a gente trabalhou no laboratório as soluções, 

fizemos um pouco, eu não consegui muito. E no terceiro ano eu tenho um projeto que o ano 

passado chamava “que droga” e esse ano chamava “armas químicas de guerra” e é o TCCQ. 

Eles pegam um tema de pesquisa e trabalham esse tema o ano inteiro e as aulas vem vindo 

junto. No primeiro bimestre  eles tem que apresentar o projeto de pesquisa, cada um com um 

tema. O ano passado a gente teve  um projeto com o segundo ano que foi “as armas química 

usadas nas manifestações paulistanas” e a gente teve oito experimentos na semana cultural, 

ele tem autonomia de participar ou não, não é exigido. Normalmente quando eu faço esses 

eventos é somente com quem quer. Esses já estavam mais ou menos institucionados, 

instituído. A gente trabalhou nos três terceiros, A, B e G,  mas essa sala virou artista com a 

professora de artes e eles estavam se sentindo o rei do cocada preta e eu cancelei o projeto 

deles no meio, fiquei só com essas duas salas. Então no primeiro bimestre eles apresentam um 

projeto de pesquisa, igual a gente tem que apresentar o nosso, com cronograma e tudo. No 

segundo momento, no dia do químico, eles apresentam para a comunidade a etapa do projeto, 

em que pé  está, tem cartazes, como uma feira de ciências, e eles apresentam essa pesquisa. 

Eles trabalham soltos. Eu deveria dar um respaldo muito maior. Então eles consultam internet, 

por exemplo, bala de borracha, eles pesquisam onde dá e trazem, apresentam para a 

comunidade e eles são avaliados. Aí sim o discurso deles é avaliado, como eles apresentam, a 

gente usou esse ano os corredores,  chamo a diretoria de ensino para vir, a minha CPOP vem, 

respalda  

 

Pesquisador:   mas esse trabalho a sala inteira faz? 

 

Eliana:  são em grupos 

 

Pesquisador:   cada grupo uma arma? ((a professora me mostra as anotações com os grupos e 

as respectivas armas)) Esses grupos eles se dividem sozinhos? 

 

Eliana:  sim, às vezes eu falo assim “vamos fazer a prova, hoje quem forma o grupo sou eu”, 

e quando você forma grupo você quebra um pouco as panelas  e às vezes dá certo, às vezes 

não dá. Então eles trabalharam assim, escolheram os temas entre as armas que tinha, eles que 

buscaram, eu trouxe algumas, mas eles que foram atrás. Eles apresentam para a comunidade 
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Pesquisador:   todos do grupo tem que apresentar? 

 

Eliana:  sim, e dependendo da situação, eles fazem plantão, eles tem crachá, é como se eles 

estivessem em um evento. Em setembro eles entregam escrito,  a monografia escrita, e eu 

tenho o respaldo da minha colega que ajuda a olhar os ABNT. Eu não consigo fazer uma 

leitura decente, infelizmente. E no último bimestre é a defesa. No último bimestre tem 

também a semana cultural. Na semana cultural eles reapresentam para a comunidade de novo. 

Então muitos mudam, acrescentam. Alunos de primeiro e segundo tem que assistir  a 

exposição e entregar um relatório de avaliação. Eu tenho um relatório do visitante,  tenho uma 

auto avaliação que o expositor faz e tenho uma avaliação grupal que o expositor também faz. 

Aí eu tenho os convidados que eu trago para avaliar, os professores, enfim. Não se tem total 

apoio. Eles passam por tudo isso e a gente forma a banca, eles convidam um professor, não 

precisa ser de química e é até bom que não seja. Eles escolhem seus professores, esse ano a 

gente não teve tanto apoio, mas a diretora vem,  a coordenadora também compõe a banca, se 

tem algum professor livre a gente também chama para compor. Nosso pessoal de filosofia e 

sociologia é muito bom, eles trabalham muito bem os discursos e as apresentações e, como 

nós somos aqui uns sete ou oitos professores pesquisadores, nós estamos na linha da pesquisa 

então estamos cobrando deles. A gente tem jornada filosófica. Eles apresentam  a monografia, 

aplaudimos, ele apresenta para a sala, o professor convidado trás a sua sala “olha em uma 

apresentação ninguém fala, só quem tem voz é a banca”, “vocês tem vinte minutos”, enfim, 

funciona assim. No final, a gente tem aqueles que não fazem e aí eu tenho também um 

projeto/quando eu voltei no meu segundo cargo, em dois mil e oito, eu coloquei esse projeto, 

eu apresentei na diretoria ano passado que a gente teve um simpósio, que chama “recuperando 

o tempo perdido”. Recuperando o tempo é a única coisa que não recupera, mas o nosso 

projeto chama “recuperando o tempo perdido” e é um projeto de pesquisa. Funciona assim: no 

primeiro e no segundo ano eles escolhem, na apostila, ou no livro, dentre os conteúdos 

daquele ano, um pequeno recorte, um tema, um assunto. E  aí eles escrevem, na ABNT, e ele 

apresenta para mim. É individual. Um único tema,  por exemplo chuva ácida, por exemplo 

efeito estufa, carbonização da madeira, carvão mineral, metal, então ele procura dentro da 

apostila dele, do caderno do aluno ou às vezes ele pergunta “posso olhar no livro?”, pode 

olhar no livro, a gente tem o livro do Mortimer, e eles escolhe um único tema. O trabalho de 

recuperação intensiva deles de fim de ano é assim e chama projeto “recuperando o tempo 

perdido”. Tem horário marcado, a gente pega as cadeiras encostam todas na parede, faz um 

círculo e eles colocam seus cartazes, o experimento que eles trazem, porque alguns trazem 

experimentos, alguns trazem o notebook com a imagem do que ele está apresentando, e ele 

defende aquele assunto. Qual é o propósito? O aluno que vai para o “recuperando o tempo 

perdido” é o aluno que não conseguiu construir conhecimento com as aulas normais, não está 

atingindo objetivo 

 

Pesquisador:   mas como você identifica esses alunos? 

 

Eliana:  pelas notas. Eu tenho aluno que no final do ano ele precisa de dez, precisa de doze, 

de treze, porque ele não fez. Eu sou muito exigente, eu falo “mesmo quem está precisando de 

doze, se você provar para mim que vale a pena investir, que você tem conhecimento e que 

você consegue defender, eu deixo você ir. Eu tenho uma experiência boa. Alunos meus que 

ficam no projeto “recuperando o tempo perdido”, não é totalidade, mas setenta por cento, ele 

tem um outro  perfil na aula ano que vem, no ano seguinte, ele muda a postura dele em sala, 

inclusive eu tive o depoimento de um aluno desses quando fui apresentar o projeto lá, por 

quê? Porque ele trabalhou sozinho, aí eu já não sou mais a megera porque eu também facilito. 
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Ele não consegue falar porque está nervoso, aí você vai conversando. Eu tenho aluno que 

você consegue ver o brilho no olho dele ele explicando, ele falando “eu sei”, isso me 

emociona. Pelo brilho do seu aluno você sabe se ele aprendeu. Por isso que falo para eles “eu 

preciso de olhos”, porque quando eles me olham eu sei se ele está entendendo ou não. Se o 

olhinho não brilhar, eu sei que não entendeu. Eu vou cutucando, mas alguns você cutuca e 

eles ficam constrangidos, eu recuo. Mas aquele que me da liberdade, eu vou questionando 

ainda falo “se você não ficar a vontade, eu interrompo”. Nesse projeto cada um vem, tem 

aluno que fica com medo, eu falo “sua  mãe pode acompanhar”, tanto que eu tive uma aluna 

que a mãe veio assistir e se os pais querem vir, vem.  Quando eu faço esse projeto no fim de 

semana ele é aberto para a comunidade e se os pais quiserem vir prestigiar os filhos, pode vir 

sim e eles vem. Eles apresentam para mim, “ah mas é para todo mundo?”, porque nos outros 

anos eu fiz para a comunidade toda. Como eu percebia um certo constrangimento, e esse ano 

foi muito difícil, esse ano eu falei “vai ser só na nossa sala, a gente fecha a porta, faz só para 

gente” 

 

Pesquisador:   mas eles chegam a ir a campo? 

 

Eliana:  normalmente eles pesquisa/ onde que eles coletam dados? Pelo tempo que ele tem 

que fazer isso, que é no último bimestre que tem duas três semanas, a maioria deles estuda a 

apostila ou o livro, ou na internet mesmo. Eu tive, por exemplo, uma menina que trouxe o 

experimento do repolho roxo explicando a basicidade. Fez esse trabalho como o trabalho de 

pesquisa dela para falar “invista em mim”, uma menina do segundo ano. A outra tentou fazer 

o filtro de areia para explicar a filtração, e a colega teve uma hora que derrubou o 

experimento, e aí não deu certo, mas você tem todo um trabalho para você avaliar. O outro foi 

falar de modelo atômico, e eu nunca tinha visto aquele menino na sala. Ele levantou com uma 

eloquência, falando dos modelos, “boa tarde,  bom dia professores”, eu fiquei, sabe? Eu falei 

“você tem cinco minutos para falar”, ele disse “nossa eu não sabia, eu pensei que era uns 

quarenta minutos”, então ele estava pronto para falar de todos, e você vai interferindo quando 

vem o conceito errado. Esse é um projeto que eu acredito nele. Eu faço uma avaliação e eu 

sempre coloco para eles “avaliação atitudinal”, para mim a atitude é o mais importante, então 

estou avaliando a atitude. Se a sua atitude é boa naturalmente você acaba realizando. Aí tem 

aquelas besteiras de fim de ano que entristece, mas a gente tenta/ah, no terceiro ano os alunos 

que não apresentaram, que desistiram no meio do caminho, eles pegaram os temas, qualquer 

arma química, escreveu um recorte, não a arma toda, e apresentou. Mesmo aquela sala que eu 

cancelei, uma falou de gás cloro, e era um grupo que foi desfeito, cada uma fez o seu recorte 

 

Pesquisador: você falou que teve uma sala que você cortou porque eles queriam aparecer de 

mais, em que sentido isso? 

 

Eliana: a sala foi convidada para apresentar um projeto na diretoria de ensino, e a professora 

de artes tomou muitas aulas nossa e fez um  trabalho com esses alunos, e eles estavam artistas. 

Aí eles chegavam na sala e nada acontecia. E como o quarto bimestre, eu falava “olha, eu sei 

que a cabeça de vocês está no ENEM, na FUVEST, e tem SARESP, então nós vamos fazer 

um quarto bimestre só focado na pesquisa, não vamos nem trabalhar o conteúdo, porque não 

deixa de ser um conteúdo que é desenvolvido”. Só que eles estavam tão displicentes desde 

setembro, ainda um falou “ah professora releve, a gente fez o trabalho, a gente quer 

apresentar”, eu falei que ia pensar, um grupo da sala, porque os outros não estavam mais nem 

aí. E aí teve grupo que não fez que estava fazendo muita confusão e eu cancelei realmente, e 

era uma sala boa. E aí nessa sala a gente trabalhou questões do ENEM, trabalhamos química 

orgânica com as funções orgânicas, e a gente fez um  outro trabalho. Eu trouxe as provas 
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objetivas e trabalhei com eles. Mas, nesta sala, para resgatar, o projeto deles eles retomaram e 

apresentaram individualmente. Aí você vê, às sete da manhã no dia oito do onze eu tinha dez 

alunos apresentando. Teve um intervalo e na terceira aula eu tive um outro grupo 

apresentando, teve o ciclo da água, ácido e base, filtração, tratamento de água. E na semana 

cultural funciona assim, esse projeto “recuperando o tempo perdido” na semana cultural 

também funciona. Então se o aluno estava indo mal até o terceiro bimestre, ele também pode 

escolher o projeto de pesquisa, para provar que ele  tem valor, e ele apresenta na semana 

cultural e aí ele só tem que cuidar do quarto bimestre. Eu tive dois trabalhos excelentes.  Uma 

menina que veio o ano todo um lixo, com dois, três, a Bia, ela faz escola de bailado, olha o 

primeiro bimestre dela ((mostra o diário)), não fez nada, olha o segundo bimestre e olha o 

terceiro ((todos ruins)), aí ela fez semana cultural e ela precisava de nove. Olha como foi a 

nota dela da prova do quarto bimestre ((nota azul). Ela fez uma aula, ela explicou todas as 

soluções saturadas, insaturadas, pegou os experimentos que a gente tinha, as soluções, 

mostrou, explicou, e os coleguinhas fazendo relatório. E um outro menino meu que era uma 

tranqueira fez sobre salinização, porque ele estava mal ((na disciplina)), ele apresentou. 

Então, isso também acontece durante o ano porque eu proponho “se você não está legal, você 

pode se inscrever”, aí vem a semana cultural, ele apresenta, mas individual, e se não está 

recuperando nota, mas também quer apresentar um trabalho de pesquisa na feira cultural, 

também pode. Não sei se você conhece serpente do faraó? 

 

Pesquisador:   não 

 

Eliana:  uma experiência que eles trouxeram que eu não conhecia também, eles pegam o 

álcool com açúcar, usa a glicose, e joga na areia e vai levantando a serpente. Um menino  

trouxe, que ele pesquisou na internet, muito legal. E eu  tive um menino que fez o volume 

morto da Cantareira, fez a pesquisa explicando o que era esse volume morto, ainda mais em 

um momento como esse de falta de água. E eram os meus alunos mais displicentes.  O cartaz 

dele estava horrível, a letra horrorosa, quase não tinha nada, mas o discurso o povo parou para 

entender o que era o volume morto da Cantareira 

 

Pesquisador:   esses que fazem esses trabalhos de recuperação também te entregam a parte 

escrita? 

 

Eliana:  do tempo perdido sim, esse da feira cultural, da serpente do faraó e do outro ((sobre 

o volume morto)), não, nesse é o discurso dele que eu estou vendo. Mas depois eles produzem 

um texto. “Produza um texto da sua exposição”, e por aí eu sei. Como é que eu avalio o 

discurso? É a produção de texto. Terminou o evento, todo mundo produzindo seu texto “e não 

sente grupo do lado de grupo”, eles produzem um texto do discurso deles. Pelo que eles 

escrevem, eu sei o quanto eles sabem, e aquele que só enrolou que só ficou de decoração, ele 

quase não tem o que trazer 

 

Pesquisador:   como eles reagem nas aulas práticas? Tem muita indisciplina? 

 

Eliana:  Como eu já não levo todo mundo mais, como eles já vem com avental, como o grupo 

é menor, é muito pouco. E assim “olha, eu vou experimentar para ver se a gente volta”, e às 

vezes eles estão aqui e falam “a gente não vai para o laboratório?”, eu falo “não, não estou 

dando conta de vocês aqui, vocês não estão me respeitando aqui, como eu posso levar para 

lá?” 

 

Pesquisador:e eles mudam o comportamento para ir? 
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Eliana:  às vezes sim. Como eu fiquei com um grupo muito pequeno no laboratório e todo 

mundo de avental, e eu falei “pode filmar, pode por na internet, pode por na rede social”, aí 

você só ver selfies mil, eles fotografam, todos de avental, máscara, apontando o experimento. 

Eles veem, teve uma aluna que falou “mudei a consulta da minha mãe porque eu tinha que 

fazer a aula prática”, é muito gostoso. E eles fazem questão de desfilar pela escola como 

quem diz “hoje tem aula de laboratório”. E eu colo a aula já no mesmo dia que a outra sala, 

para ele ter oportunidade de emprestar o avental, enfim. Foi legal, eu pretendo manter o lance 

e eu tenho uma notícia ótima: o  Rotary é parceiro da nossa escola e diz que o ano que vem 

vai trabalhar o laboratório, queria falar comigo que ele ia investir lá. Eu contei esse lance e ele 

disse que já vai me dar um kit de aventais, aí agora eu tenho que pensar que critério eu vou 

usar para emprestar o avental, porque aí o avental é meu. De repente ele vai ter que está 

politicamente correto lá dentro 

 

Pesquisador:   pelo que eu percebi, no final os resultados são muito bons? 

 

Eliana:  sim, em química sempre reprovei muito, sempre tive muita dificuldade mesmo, e 

esse ano/ mas esse ano foi um ano melhor. Eles aprenderam muito pouco. Agora o que a gente 

tem aqui na nossa escola em termos de avaliação? Nós temos no nosso regimento uma 

promoção parcial, que ele passa com DP, não sei se na sua escola também tem. E aí o projeto 

“recuperando o tempo perdido também entra na DP.  E esse ano o segundo ano, como estava 

meio falido, eu só tenho aluno de orientação de estudo para os do primeiro ano, e esse ano a 

gente está numa ligação melhor com o professor de primeiro que ele ficou em sociologia, 

geografia, química, que acho que nós vamos construir um único projeto em que o professor 

vai dizer o que ele quer da sua disciplina, com um único tema gerador, e como eu sou a dona 

do projeto acho que eu vou dar o tema, e o aluno vai apresentar e a gente queria, não sei se a 

gente vai conseguir, se não agora, quando ele pegar a nota, ele já ir com esse tema para ele 

trabalhar  nas férias, mas já queremos que ele apresente isso no primeiro bimestre, já resolver 

essa pendência lá. Nós temos alguns alunos que eu marquei, já tenho os temas meus de 

primeiro ano que poderia ser, esse é o ano que eu tenho menos alunos. Nove, no primeiro A, 

no B, no C, nove, são meus alunos para orientação de estudo e essas são as matérias ((mostra 

anotações no caderno)) e aí a gente vai escolher um tema gerado em que  contemple todos. É 

apaixonante. Quer conhecer o laboratório? 

 

A entrevista se encerra e a entrevistada me leva para conhecer a escola e o corpo de 

funcionários.  
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APÊNDICE C – Exemplo tabela unitarização - Professora Eliana 

 

Classificação das turmas e alunos  

 

 

 

Expectativas em relação aos  alunos  

Trecho Interpretação 
e a gente exigiu deles a escrita da ABNT 

 

“tem, e eu quero capa, eu quero formatação” 

Espera que os alunos desenvolvam escrita acadêmica 

Este ano eu institui algo, tem que usar avental [...] vou 

exigir, não vai todo mundo do jeito que quer 

 

e tem que estar com o avental 

 

eu exigi deles  ou vem de avental, ou trás uma 

camiseta branca velha para gente usar 

Espera que os alunos cumpram as normas e regras  

“até posso ((olhar o caderno)), mas que tem que olhar 

são seus pais, eu não, porque para mim você já é 

responsável, você se garante, você tem autonomia, 

você pode ou não fazer”  

 

“você está orientado e é isso que é para fazer, mas 

você tem o direito de escolher e de fazer ou não” 

Espera autonomia dos alunos 

“você tem que fazer, você não vai ser premiado 

porque tem que fazer, ou a sua mãe te paga porque 

você  obedece?” 

Espera autonomia dos alunos 

“você precisa ler, ler é importante” Espera leitura 

“E por que eu estou do lado dele?”, “para ele te 

ajudar” ((nas provas em dupla))  

 

Junto os três  eles se ajudam 

 

 as notas são individualizadas, mas é trabalho de 

cooperação ((referindo-se as provas em grupo em que 

cada aluno é responsável por uma questão)) 

 

Espera cooperação em grupo 

Nosso pessoal de filosofia e sociologia é muito bom, 

eles trabalham muito bem os discursos e as 

apresentações 

Espera  

“olha em uma apresentação ninguém fala, só quem 

tem voz é a banca” 

Espera obediência  

eu falo “mesmo quem está precisando de doze, se 

você provar para mim que vale a pena investir, que 

você tem conhecimento e que você consegue 

defender, eu deixo você ir ((sobre o projeto 

recuperando o tempo perdido)) 

 

Trecho Classificação Avaliação do professor 
Eu peço para sair e às vezes ele 

sai e faz uma mal criação 

Classifica os alunos em mal 

criados (indisciplinados) 

Negativa – valoriza a obediência 

e a educação 

ele bate a porta Classifica os alunos em mal 

criados (indisciplinados 

Negativa -  valoriza a educação  

segundo ano é mais  tranquilo 

porque eles já estiveram comigo 

no primeiro ano ((sobre a 

disciplina)) 

Classifica os alunos em tranquilos  Positiva – valoriza  a 

tranquilidade  
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Respostas dos alunos  

Trecho Resposta Avaliação do professor 
“quando eu chegava sempre tinha 

um aluno aqui que falava ‘vamos 

construir conhecimentos’” 

Os alunos internalizam frases s 

conceitos da professora  

 valoriza a atenção  

 Eu tive uma dificuldade porque 

[...]no trabalho que eles entregaram 

((interdisciplinar)), eles ainda 

dividiram as disciplinas 

Os alunos apresentam 

dificuldades em pensar e produzir 

um trabalho interdisciplinar 

Negativa – valoriza a 

interdisciplinaridade  

 Esse trabalho acabou não dando 

muito certo, alguns alunos fizeram, 

eu contemplei a entrega 

Não são todos os alunos que 

realizam as atividades pedidas  

Negativa – valoriza  a obediência  e 

pontualidade na entrega  

quando você ainda pede para ele 

escrever alguma coisa, ele fala da 

cal 

Alguns alunos conseguem se 

lembrar dos conteúdos 

trabalhados durante o ano  

Positiva – valoriza a assimilação de 

conteúdos  

“pode ser o avental da minha mãe 

que trabalha na saúde?” 

Alguns alunos preocupam-se em 

cumprir as regras para aula no 

laboratório  

Positiva – valoriza o cumprimento 

de normas e regras – Obediência  

mas teve aluno que veio com 

avental de cozinha, o que você tem 

que ir adequando 

Alguns alunos tentam se adequar 

regras para aulas no laboratório   

Positiva – valoriza o cumprimento 

de normas e regras – Obediência 

Eu tive época que os alunos vinham 

com a máscara, com o óculos, com 

a luva e com o avental 

Os alunos cumprem as regras para 

aulas no laboratório  

Positiva – valoriza o cumprimento 

de normas e regras – Obediência 

ficavam desfilando pela escola 

((com os EPIs)). Adoravam, se 

sentiam os doutores 

Os alunos sentem-se orgulhosos 

por possuírem EPIs e terem aulas 

em laboratório  

Positiva – valoriza a satisfação dos 

alunos  

o caderninho automaticamente é um 

relatório [...]Às vezes eles 

respondem, às vezes a gente discute 

já lá no final da aula 

Os alunos  utiliza do caderno do 

aluno para discussão das práticas 

em laboratório 

Positiva - valoriza o cumprimento 

de normas e regras – Obediência 

pede, “prô você vai dar visto?” Os alunos pedem vistos no 

caderno  

Negativa – Não possui tempo para 

avaliar todos os cadernos  

“ah mas você vai olhar?” ((alunos 

sobre o caderno)) 

Os alunos pedem vistos no 

caderno 

Negativa – Não possui tempo para 

avaliar todos os cadernos 

“Ah, mas eu fiz a lição” ((alunos 

solicitando vistos)) 

Os alunos pedem vistos no 

caderno 

Negativa – Não possui tempo para 

avaliar todos os cadernos 

eles dizem “hoje foi legal” Os alunos manifestam terem 

gostado da aula 

Positiva - valoriza a satisfação dos 

alunos 

Como o  meu primeiro ano estava 

escrevendo bem. Tenho páginas de 

primeiro ano escrevendo sobre 

conteúdo de química 

Os alunos bons textos sobre 

conteúdo de química  

Positiva -  valoriza a escrita e a 

produção de textos na abordagem de 

conteúdos  

ponho o nome “gás carbônico, 

quem conhece?”, alguns deles sim 

Alguns alunos demonstram 

conhecimento prévio  sobre os 

conteúdos  

Positiva – valoriza as informações 

trazidas pelos alunos  

tem aluno que aprende na hora da 

prova com o colega, é fantástico 

Alguns alunos aprendem ao 

realiza provas em grupo  

Positiva -  valoriza o auxílio e  a 

cooperação  em grupo 

é muito legal porque ele olha a 

internet e ele não responde nada do 

que tem que ser, ele fica ali 

procurando e ele não chega ((nas 

provas com consulta)) 

Alguns alunos, mesmo com 

consulta, não consegue resolver as 

questões da prova  

Negativa – valoriza a assimilação de 

conteúdos  

“Você não vai dar revisão?” Os alunos pedem revisão de 

conteúdo antes das provas  

Negativa – valoriza a atenção 

durante as aulas  

“ai professora mas  eu não sei” ((no 

momento da prova)) 

Os alunos pedem ajuda durante as 

provas  

Negativa – valoriza a atenção nas 

aulas  

mas essa sala [...] eles estavam se Alguns alunos se acham melhores Negativa – valoriza a humildade  
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sentindo o rei do cocada preta e eu 

cancelei o projeto 

que os demais  

 No final, a gente tem aqueles que 

não fazem ((sobre o TCCQ)) 

Alguns alunos não realiza o 

TCCQ 

Negativa – valoriza o cumprimento 

das atividades  

Eu tenho aluno que no final do ano 

ele precisa de dez, precisa de doze, 

de treze, porque ele não fez 

Alguns alunos não realizam as 

atividades  

Negativa – valoriza o cumprimento 

das atividades 

Alunos meus que ficam no projeto 

“recuperando o tempo perdido” [...] 

setenta por cento, ele tem um outro  

perfil na aula ano que vem 

Alguns alunos precisam do 

trabalho de recuperação e 

melhoram o comportamento no 

ano letivo seguinte  

Positiva – valoriza a evolução no 

cumprimento das atividades e no 

comportamento  

no ano seguinte, ele muda a postura 

dele em sala ((após os projetos)) 

Alguns alunos precisam do 

trabalho de recuperação e 

melhoram o comportamento no 

ano letivo seguinte 

Positiva – valoriza a evolução no 

cumprimento das atividades e no 

comportamento  

Eu tenho aluno que você consegue 

ver o brilho no olho dele ele 

explicando, ele falando “eu sei”, 

isso me emociona 

Alguns alunos realizam as 

atividades com prazer e orgulho   

Positiva – valoriza à satisfação dos 

alunos 

eu tive uma aluna que a mãe veio 

assistir e se os pais querem vir, vem 

Alguns alunos trazem os pais para 

apresentação de projetos  

Positiva – valoriza a satisfação dos 

alunos   

Ele levantou com uma eloquência, 

falando dos modelos, “boa tarde,  

bom dia professores” 

Alguns alunos surpreendem na 

apresentação dos projetos  

Positiva – valoriza a competência e 

originalidade dos alunos 

então ele estava pronto para falar de 

todos 

Alguns alunos preparam-se muito 

bem para a apresentação dos 

projetos  

Positiva – valoriza à dedicação 

Só que eles estavam tão displicentes 

desde setembro 

Alguns alunos apresentam-se 

displicentes nas aulas  

Negativa – valoriza a atenção  

eu falei que ia pensar, um grupo da 

sala, porque os outros não estavam 

mais nem aí 

Alguns alunos apresentam-se 

desinteressados nas aulas  

Negativa – valoriza o interesse  

E aí teve grupo que não fez ((o 

projeto)) 

Alguns alunos não realizam as 

atividades  

Negativa – valoriza o cumprimento 

das atividades  

 

 

 

Respostas do professor  

Trecho Interpretação 
 Esse trabalho acabou não dando muito certo, 

alguns alunos fizeram, eu contemplei a entrega 

Valoriza a pontualidade na entrega das atividades  

o aluno que trouxe  ((o avental)) ia para ali e o 

aluno que não trouxe fica aqui ((na sala ambiente))  

fazendo outra atividade 

valoriza o cumprimento de normas e regras – 

Obediência 

quem vai ficar aqui faz o que bem entender, a 

atividade está orientada, não são crianças 

Valoriza a responsabilidade e autonomia  

Me deu pena porque alguns adquiriram o material 

e esse ano foi um ano muito ruim, [...] e a gente 

quase não foi no segundo semestre ((para o 

laboratório)) 

Valoriza o esforço dos alunos  

às vezes eu fazia três, quatro ((experimentos)) e 

depois ficava igual uma doida 

Valoriza a organização dos experimentos  

Eu descobri que é melhor fazer menos 

((experimentos)), a gente discute ali, limpa e 

guarda, é melhor do que eu fazer cinco e ficar 

atropelada 

Valoriza a organização dos experimentos  

Então faz dois ou três ((experimentos)) com 

qualidade e que você discute 

Valoriza a qualidade e discussão dos experimentos 
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“não, eu não computo ((vistos)), mas se para você 

é importante eu dou, mas não conto” 

Valoriza a satisfação emocional do aluno  

às vezes eu acabo ((dando visto)) fazendo para 

amá-lo 

Valoriza a satisfação emocional do aluno 

se eu for dar visto em todo mundo, eu perco muito 

tempo 

Valoriza a otimização do tempo nas aulas  

uma prova deles era produção de texto, e eu fiquei 

maravilhada com ???? 

Valoriza a produção de textos e originalidade dos 

alunos? 

Não tenho medo, mesmo que o caderninho não 

ponha  eu já coloco as equações, os símbolos, as 

fórmulas 

Valoriza o conhecimento correto da linguagem 

química  

aí eu falo para eles “mesmo que você seja o 

âncora, se garanta, faz o seu e depois sai ajudando, 

mas é uma escolha sua” 

Valoriza a competência e autonomia  

eu não faço revisão do conteúdo antes da prova 

[...] porque ele vai  me zuar  o mês inteiro e vai 

prestar atenção na última aula e vai se dar bem 

Valoriza a atenção durante todas as aulas  

“o que importa é o seu interesse durante as aulas, 

hoje eu só estou observando, hoje você vai me 

mostrar o que sabe” ((sobre o momento das 

provas)) 

Valoriza a atenção e o interesse nas aulas  

“não me use, me use durante as aulas não durante 

a avaliação” 

Valoriza a atenção e o interesse nas aulas 

“eu preciso ver o que você não sabe para a partir 

do que você fizer eu ter um caminho para te 

ajudar” 

Valoriza  a participação do aluno  

Se você ajudá-lo, nunca vai ser importante a sua 

aula 

Valoriza a atenção e o interesse nas aulas 

se você revisar, ele só vai prestar atenção na 

véspera da prova 

Valoriza a atenção e o interesse nas aulas 

Ele tem que perceber que a cada momento o 

encontro com você é importante 

Valoriza a atenção e o interesse nas aulas 

eu digo “tira o fone, você não é da inteligência, 

você não é da CIA, pode tirar o fone de ouvido” 

Valoriza a atenção nas aulas  

E eu mudo o leyout  da sala o tempo todo, eles 

sentam em dupla, eles sentam em trio [...]  para ser 

diferente 

Valoriza a organização da sala 

. Eu descobri que a melhor maneira  é eles ficarem 

de frente um para o outro, no meio, porque aí eu 

uso as duas lousas 

Valoriza o espaço físico da sala  

e essa é maravilhosa ((lousa)) porque eu posso 

fazer gráfico 

Valoriza o espaço físico da sala 

“não pode mudar, essa sala não é sua, você vai 

visitar alguém e arrasta o sofá? 

valoriza o cumprimento de normas e regras – 

Obediência 

Eu vou cutucando ((incentivando)) Valoriza a participação nas aulas  

mas alguns você cutuca e eles ficam 

constrangidos, eu recuo 

Valoriza a satisfação  emocional do aluno  

. Mas aquele que me da liberdade, eu vou 

questionando 

Valoriza a participação dos alunos nas aulas  

“se você não ficar a vontade, eu interrompo” Valoriza  a satisfação emocional do aluno  

e você vai interferindo quando vem o conceito 

errado 

Valoriza  a exposição correta nas apresentações dos 

projetos  

É complicado, mas a orientação que a gente tem 

aqui, deu pressão larga a sala e sai e alguém vem  

[...] Às vezes eu saio e eles ficam preocupados que 

eu vá chamar a coordenação 

valoriza o cumprimento de normas e regras – 

Obediência 

a gente faz esse trabalho básico de formatação 

para ele não ir ((para a faculdade)) pelado, como a 

gente vai 

Valoriza o preparo do aluno para a faculdade  
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Resumo das tabelas de unitarização 

 

 

Sobre os métodos  

Métodos de abordagem dos conteúdos  Métodos de atribuição de notas  
Diálogo e discussão  Trabalhos de pesquisa  

Produção de textos  Produção de textos  

Interdisciplinaridade  Provas (individual, em dupla, em trio, em quarteto e 

com consulta) 

Leitura de textos  Projeto de pesquisa (TCCQ) 

Livro didático Participação na semana cultural da escola 

Caderno do aluno e do professor Projeto “recuperando o tempo perdido”, para 

recuperação 

Vídeos institucionais   

Experimentação   

 
 

 

Sobre os critérios  

Critérios de avaliação  Critérios  que norteiam a prática docente  

Educação  Otimização do tempo  

Tranquilidade Satisfação dos alunos  

Participação  Valorização  da família na escola  

Cumprimento de normas e regras – Obediência  Valorização da qualidade e discussão de 

experimentos  

Autonomia Valorização da linguagem química  

Responsabilidade Valorização do emocional do aluno  

Leitura Valorização e uso  do espaço físico  

Auxílio e cooperação em grupo Auxílio aos alunos em projetos  

Esforço  Valorização do incentivo aos alunos  

Interdisciplinaridade  Preparo dos alunos para a faculdade  

Pontualidade  

Assimilação de conteúdos   

Humildade  

Dedicação  

Interesse  

Comportamento  

Desempenho/mudanças   

Discurso/produção de textos   

Atenção   
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