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Resumo

Neste artigo pretende-se fazer uma comparação entre as representações
apresentadas pelos estudantes graduandos de cursos de licenciatura da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em quatro momentos
distintos (1996, 2009, 2010 e 2012) estabelecendo uma possível relação
com os resultados do Ideb. Em cada um desses momentos foram
estabelecidas, como categorias de análise, palavras e expressões
apresentadas, por escrito, pelos estudantes, procedendo-se ao confronto
com os referenciais teóricos que definem os momentos de exame e o
processo de avaliação.
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Abstract

In this article we intend to compare the representations of undergraduate
students in four different times (1996, 2009, 2010 and 2012) in their
graduation courses at the State University of South-west Bahia in order to
establish a possible relationship with the IDEB’s outcomes. In each of
these moments were established as categories of analysis, words and
expressions written by the students, proceeding the articulation with the
theoretical frameworks that define the test and the evaluation process.
Key-words: Evaluation, Social Representations, IDEB, undergraduate
students
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Que palavras, que cores, que imagens vêm à mente quando se fala em
avaliação? Palavras, cores e imagens são instrumentos que podem ser
usados pelo homem para, baseando-se em referenciais que acumula ao
longo de sua vida, definir e representar objetos e fenômenos. A
representação social que os indivíduos têm dos elementos que estão à
sua volta são resultado de experiências coletivas que se perpetuam.
Segundo Moscovici (2003, p. 37-38),

[...] Nossas experiências e idéias passadas não são
experiências ou idéias mortas, mas continuam a ser
ativas, a mudar e a infiltrar nossa experiência e idéias
atuais. Sob muitos aspectos, o passado é mais real que o
presente. O poder e a claridade peculiares das
representações – isto é, das representações sociais –
deriva do sucesso com que elas controlam a realidade de
hoje através de ontem e da continuidade que isso
pressupõe.

As representações sociais foram escolhidas, neste estudo sobre
avaliação, por se entender que
[...] a adoção do referencial da Teoria das Representações
Sociais de Serge Moscovici nas pesquisas em educação implica
assumirmos uma perspectiva que considera que as
representações sociais têm um papel fundamental na dinâmica
das relações sociais e nas práticas e que o conhecimento do
senso comum é um conhecimento legítimo condutor de
transformações sociais e que, de certa forma, ‗direciona‘ a
produção do conhecimento científico. (CRUSOÉ, 2004, p.
110).

As experiências que estudantes e professores têm em relação à
avaliação reúnem representações que se enraizaram no ideário
pedagógico e que ainda refletem a imagem do processo de
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mensuração da aprendizagem vivenciado nas escolas sob o rótulo de
avaliação. Esse controle que as representações sociais exercem sobre a
realidade presente dificulta e torna mais demorado o processo de
mudança na prática docente em geral e, em especial no que se refere à
utilização da avaliação (processo) em vez do exame (pontual).
Considerando a representação como imagem/ significação
(MOSCOVICI, 2003, p. 46) que os indivíduos relacionam a ideias,
realizou-se, em 1996, um trabalho com graduandos do quarto semestre
de um curso de licenciatura na Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (Uesb) com o objetivo de analisar a representação social de
avaliação daqueles estudantes. Ao trabalho foi dado o título ―A COR
DA avaliação‖ por considerar que, através de palavras, cores e
imagens, cada estudante ACORDA e faz emergir, dentre todos os
referenciais que cada um acumula ao longo da vida estudantil, as
experiências que contribuíram para a formulação de um conceito que
se apresenta clara ou disfarçadamente, em cada palavra, em cada
imagem, em cada cor atribuída à avaliação.
Foi solicitado aos estudantes que evocassem palavras e, em seguida,
uma cor que representasse a avaliação. Usando essa cor, desenharam
uma imagem que atribuíam à avaliação. Depois, coletivamente, as
respostas foram apresentadas: as palavras, as cores e os desenhos que
representavam a avaliação. Os estudantes explicaram, oralmente e por
escrito, as razões de cada escolha. Com isso se tentou, através das
representações sociais, ―compreender não somente o que e como as
pessoas representam um objeto, cujo conteúdo possui um valor
socialmente evidente e relevante, mas também por que e para que o
fazem daquela forma.‖ (MACHADO, 2006, p. 7). Posteriormente, foi
organizado um texto sintetizando as respostas e apresentando uma
leitura à luz de referenciais teóricos sobre a avaliação e do significado
de cores e imagens. Esse texto foi mimeografado e divulgado entre os
estudantes que participaram do trabalho.
Em 2009, uma questão motivou a realização de outro trabalho:
passados treze anos, qual a representação social da avaliação dos
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graduandos das licenciaturas? De 1996 a 2009, os cursos passaram por
discussões e reformas buscando mudança na metodologia e na
composição curricular, o que deveria ter resultado em modificações e
aprimoramentos, também, no processo de avaliação.
Realizou-se, novamente, o mesmo trabalho, com os mesmos
procedimentos, em dois outros momentos, mas, desta feita, com dois
objetivos: analisar a representação social de avaliação de estudantes de
um curso de licenciatura da Uesb; comparar a representação social de
avaliação constatada em 1996 com a representação social de avaliação
em 2009 e em 2010.
Em pesquisa realizada em 2010, analisando os resultados obtidos por
municípios baianos no Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) e atuando como docente num Curso de Pedagogia,
formação em serviço, do Programa Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica (Parfor), decidiu-se analisar
habilidades específicas de leitura e produção de texto entre os
estudantes/professores cujas escolas vêm obtendo, como a maioria das
escolas do estado da Bahia, baixos resultados no Ideb. Verificou-se
que 83,3% dos estudantes-professores da turma observada não
apresentaram um bom desempenho que evidenciasse a existência das
habilidades de leitura, interpretação e produção de texto que precisam
ensinar a seus estudantes do ensino fundamental. Se esses professores
não têm formadas as habilidades que os seus estudantes precisam
desenvolver, como acontece o ensino e a avaliação dessas
habilidades?
Essa nova inquietação levou à necessidade de investigar a concepção
de avaliação que orienta a prática docente dos estudantes/professores
do Curso. Assim, em 2012, no primeiro dia de aula da disciplina
―Avaliação da Aprendizagem‖, num curso de Pedagogia para
professores que se encontravam no exercício da docência há mais de
três anos, solicitou-se de cada estudante o preenchimento de uma ficha
de identificação e diagnóstico. Uma das questões foi: ―O que é
avaliação?‖. Um dos objetivos dessa ficha foi constatar a concepção
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de avaliação dos estudantes/professores, antes de iniciar os estudos da
disciplina. Nas repostas estariam presentes, também, a representação
de cada estudante em relação à avaliação.
Neste artigo pretende-se fazer uma comparação entre as
representações apresentadas pelos estudantes graduandos de cursos de
licenciatura da Uesb em quatro momentos distintos (1996, 2009, 2010
e 2012) estabelecendo uma possível relação com os resultados do
Ideb. Em cada um desses momentos foram estabelecidas, como
categorias de análise, palavras e expressões apresentadas, por escrito,
pelos estudantes, procedendo-se ao confronto com os referenciais
teóricos que definem os momentos de exame e o processo de
avaliação.
2.1 Avaliação e exame
As experiências em relação à mensuração da aprendizagem, ao longo
da vida escolar dos estudantes, se refletiram claramente nas palavras,
nas cores, nos desenhos e nos comentários apresentados pelos
graduandos, nos quatro momentos do trabalho. Isso possibilitou a
discussão e o confronto entre as mudanças que são propostas e as
práticas que se realizam nas escolas no que se refere ao exame e à
avaliação.
Embora avaliação e exame se aproximem quanto à tentativa de
verificação do aprendizado, esses dois termos se distanciam em alguns
pontos. Os exames tendem a julgar se o estudante tem ou não o
domínio de certo conteúdo, em um determinado momento.
Geralmente isso ocorre por meio de uma prova classificatória, na qual
é estipulada uma nota mínima para aprovação.

A avaliação tem o objetivo de diagnosticar, de forma processual e
dinâmica, o aprendizado, ou seja, o estudante é acompanhado antes,
durante e depois de uma atividade, sendo os resultados provisórios, e
possibilitando ao estudante outras formas de alcançar o objetivo
pretendido. A avaliação possibilita uma progressão contínua dos
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estudantes, passando pelas seguintes etapas: verificação da
aprendizagem; qualificação da aprendizagem; tomada de decisão;
desenvolvimento de ações que se fizerem necessárias para garantia da
aprendizagem.
Não basta verificar se o estudante aprendeu ou não. Deve-se qualificar
o nível de absorção do que foi ensinado, para, em seguida,
desenvolver ações voltadas para a garantia da aprendizagem. Os
instrumentos de verificação da aprendizagem são importantes desde
que associados ao conjunto de observações e registros durante todo o
processo educativo.
Mas não são suficientes, nem desligados de tudo o que a
eles conduz, no processo cognitivo do estudante. [...]
Não basta verificar que o estudante ―sabe‖ um
conteúdo, no sentido de conhecimento declarativo.
Importa passar para o nível interpretativo e
operacionalizador. Que ficou ele a aprender? Como lá
chegou? Que processos de pensar viabiliza neste
―saber‖? Que capacidade de analisar demonstra ter
adquirido ao ―estudar esta matéria‖? Que uso faz do que
aprendeu? Como se vê? Em que o concretiza?
(ROLDÃO, 2003, p. 44).

Considerando o conceito de avaliação como um ato pedagógico de
valorizar o estudante durante toda a sua trajetória, cabe ao educador
conhecer e analisar, de forma minuciosa e amorosa, todas as
atividades que o discente venha a realizar, com êxito ou não, no
ambiente escolar. É preciso que se compreenda e considere cada
atitude do estudante, diagnosticando o seu grau de entendimento,
fazendo com que a avaliação seja algo prazeroso e eficaz.
Segundo Luckesi (2003, p. 94), ―a avaliação da aprendizagem é uma
postura rigorosa de acompanhamento e reorientação do educando,
tendo em vista sua aprendizagem e seu desenvolvimento‖. É, portanto,
fazer com que o indivíduo se sinta inserido na sociedade e, acima de
tudo, valorizado como um ser em formação. Se a avaliação for levada
a efeito da forma como propõe Luckesi (2003), estará,
consequentemente, possibilitando o acompanhamento e a construção
das aprendizagens necessárias à formação dos estudantes.
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2.2 Representação social da avaliação em 1996, em 2009 e em 2010
Em 1996, o tema avaliação provocou, nos vinte e sete estudantes da
turma, a evocação de muitas palavras, dentre elas: aberração, analisar,
aprovação, auto-avaliação, competição, compromisso, conhecimento,
critérios, crueldade, desempenho, domínio, dor de cabeça, imposição,
medo, nota, observação, provão de FHC (prova instituída no governo
de Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil),
recompensa, repressão, reprovação, resultado, sucesso.
As palavras elencadas dão um referencial do que é ou tem sido a
avaliação para os estudantes: um compromisso doloroso, imposto
com crueldade, que incita o medo e que pode trazer, como resultado,
tanto o sucesso e a recompensa, quanto a repressão, tanto a
aprovação quanto a reprovação.
A avaliação é diretamente relacionada a notas, para verificar os
resultados do desempenho e o conhecimento dos estudantes e para
classificá-los (aprovação/ reprovação). Utilizada como recurso para
impor os critérios preestabelecidos pelo sistema escolar, nem sempre
de acordo com as reais necessidades dos estudantes, a avaliação acaba
por se constituir uma aberração no processo educativo. O professor
precisa, para manter sua autoridade, sua superioridade sobre os
estudantes, impor seu domínio sobre eles. Assim, utiliza da avaliação
como uma arma para manter os estudantes a ele subjugados.
Numa sociedade em que a educação não se constitui, de fato, direito
de todos, em que a competição é incentivada em todos os setores da
vida social e econômica, a tendência da escola é se incorporar à regra
geral em que esta competição acaba se transformando. Isto se torna
muito evidente no processo educativo como um todo e na avaliação,
em particular. A avaliação pode ser vista tanto por parte de quem
observa e analisa o desempenho de terceiros quanto por parte de quem
faz uma auto-análise do seu próprio desempenho: hetero-avaliação e
auto-avaliação.
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Em 2009, consultados trinta e um estudantes, e em 2010, consultados
quarenta e um estudantes, muitas dessas palavras se repetiram ao lado
de outras: acerto; aflição; aluno; análise; ansiedade; aprendizagem;
assimilação; atenção; atestado de conhecimento; cobrança;
competência; compreensão do conteúdo; comprovação da
aprendizagem; concentração; confirmação; conhecimento; conteúdo;
dedicação; desempenho; diagnóstico; estudo; ensino; força; insônia;
instrumento; memorização; nervoso; nota; observação; preocupação;
processo; professor; prova; perseguição; qualificar; quantitativa;
raciocínio; rendimento; responsabilidade; revisão; seguimento; vitória;
retorno; sondagem; tradicionalismo e verificação.

―O momento da avaliação é perigo. Um dia
nublado, com raios, mas com esperança de
sol.‖ (Discente matutino 18/201011).

A avaliação pode, também, lembrar diferentes tipos de imagens e
cores. Cada estudante escolheu uma cor e, depois, desenhou uma
figura para representar a avaliação.
A COR DA avaliação ACORDA o sentido de uma prática escolar em
que as provas, testes e demais formas de verificação da aprendizagem
funcionam, muitas vezes, como instrumento de punição, de imposição
de disciplina. Funcionam como A CORDA usada pelo professor para
manter todos os estudantes bem amarrados aos objetivos, princípios e
normas estabelecidos pela escola, pelos livros e pelo próprio
professor.
Cada estudante do ano de 2010 será identificado com o turno, um número e o ano em
que emitiu sua opinião. Os demais serão identificados com um número e o ano em que
emitiu sua opinião.
11
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A turma de 1996 escolheu as cores: azul, branco, preto, verde,
vermelho, marrom e roxo. Os estudantes de 2009 escolheram: azul,
branco, preto, verde, vermelho, amarelo, cinza e laranja. Os estudantes
de 2010 escolheram: azul, amarelo, branco, cinza, laranja, verde,
vermelho, preto, preto e branco, verde e vermelho. Houve, desse
modo, cinco cores comuns: azul, vermelho, verde, preto e branco.
2.2.1 A avaliação é azul
Seis estudantes da turma de 1996, três da turma de 2009 e três da
turma de 2010 escolheram a cor azul e formas diversas, dentre elas:
 Um quadrado - ―a avaliação como é feita nas escolas
tradicionais é falha. Não há um critério, não se chega a um
modelo perfeito de avaliação. As pessoas não se preocupam em
avaliar a avaliação‖ (Discente 1/1996).
 Desenho sem uma forma específica – ―não acho a avaliação
tradicional capaz de avaliar o desempenho da pessoa, pois os
critérios utilizados neste método tradicional não são absorvidos
por todas as pessoas da mesma forma‖ (Discente 3/1996).
 Lápis - ―instrumento utilizado na avaliação e a cor azul como
elemento positivo‖ (Discente 4/1996).
 Desenho ontológico – ―quando pensamos em avaliação,
pensamos numa figura esotérica. Vê a avaliação como um
começo, meio e fim. Quando somos os estudantes vemos a
avaliação de uma forma, quando somos professores, vemos de
outra forma. Quando somos avaliadores, vemos de outra maneira,
porque nesta situação somos avaliados também, pois, ao
avaliarmos um estudante e ele tirou uma nota baixa, estamos
sendo avaliados também, pois estamos inseridos no mesmo
processo‖ (Discente 5/1996).
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 Caderno – ―a correção de uma atividade matemática.
Relacionou avaliação a números. Conceito e chegou à conclusão
do ensino aprendizagem, uma das etapas mais difíceis e
subjetivas‖ (Discente 6/1996).
 Porta - ―Desenhei uma porta por entender que a avaliação é a
passagem que devemos estar dispostos a atravessar e só assim ter
condições de ultrapassar as outras portas que sempre existirão
para serem vencidas.‖ (Discente matutino 3/2010).
 ―A cor azul tornou-se um símbolo da correção da avaliação, e
quando o professor corrige ou dá nota em azul ficamos
satisfeitos, sentimos que estamos no caminho certo‖ (Discente
matutino 3/2010).
O azul ―sugere uma ideia de eternidade tranquila e altaneira, que é
sobrehumana ou inumana.‖ É também o ―caminho da divagação e,
quando escurece, torna-se o caminho dos sonhos.[...] É a mais
profunda, mais imaterial, mais fria e mais pura das cores. [...] Atrai o
homem para o infinito e desperta-lhe um desejo de pureza e uma sede
de sobrenatural‖ (CHEVALIER; GHEERBRANT, [19--]).
Na escola tradicional, sendo o professor o centro de todo o processo
educativo, cabe também a ele controlar o processo de avaliação
voltado para os interesses do sistema escolar e não dos estudantes que
são vistos como indivíduos ignorantes dos conteúdos escolares e que,
portanto, devem ser tratados igualmente no sentido de assegurar que
todos cheguem aos moldes predefinidos para que todos obtenham os
mesmos conhecimentos (aqueles estabelecidos pelo sistema escolar).
O estudante é jogado à própria sorte, no fundo do poço, de onde é
observado pelo professor que não lhe proporciona, na maioria das
vezes, os suportes necessários à construção e à descoberta de meios
para de lá sair. Os critérios que o professor tem utilizado para avaliar
seus estudantes nem sempre são claros e definidos com precisão. Daí a
avaliação se constituir, como o azul, em momentos de divagações, em
julgamentos imprecisos e aleatórios.
Tópicos Educacionais, Recife, v.19, n.2, jul./Dez. 2013.
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Eu, fundo do poço – ―preocupação em ser avaliado, em como está sendo
avaliado, primeiro vem o sistema, depois o estudante‖ (Discente 2/1996).

Mesmo quando ao estudante é dado se auto-avaliar, os critérios que
lhe são impostos e a experiência que tem vivenciado acerca da
avaliação, fazem com que veja a auto-avaliação como uma forma de
punição, um momento doloroso, difícil, como o desenho da cobra que
se prepara para abocanhar a própria cauda.
Para quatro dos alunos da turma de 1996, a avaliação pode ter a forma
da tempestade, apresentando uma relação de medo. Está também
relacionada a reforço e auto-regulação.
―O sujeito da avaliação é que produz seu
objeto. Somos todos coisas. O maniqueismo da
avaliação:
julgamento
do
indivíduo.
Subjetividade da avaliação. Questionamento da
avaliação.‖ (Quatro discentes, 1996).

Ao observar a avaliação tradicional, sob um ponto de vista
progressista, se verifica claramente as diferentes posições assumidas
quer pela tendência tradicional, quer pela tendência progressista da
educação. Vivenciar uma avaliação tradicional num contexto em que o
tradicional já não se aplica às necessidades dos indivíduos na escola e
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na sociedade, fez aparecer uma figura sem forma escolhida para
representar o processo avaliativo.
A avaliação precisa ser vista, entendida e praticada como um processo
que, como tal, tem início, meio, fim, reinício, meio... Neste processo,
é necessário que cada indivíduo, cada momento da aprendizagem,
cada desempenho do professor e do estudante, seja observado,
analisado e considerado sob diferentes ângulos, sob diferentes pontos
de vista. Só assim a avaliação poderá ser utilizada como elemento
proporcionador de novas ações rumo às mudanças que se fazem
necessárias no processo educativo.
O Discente 8, de 2009, escolheu, para representar a avaliação, as
palavras: nota, estudo e responsabilidade. Apresentou a cor azul e a
figura de uma menina lendo. Assim justificou suas escolhas:
―Escolhi estas três palavras porque, desde que eu comecei a estudar, sempre
ouvi dos professores que teria que estudar muito para obter boas notas e, para
isso, teria que ter responsabilidade. Porque quando eu terminei o ensino
médio, o aluno que conseguia ter um bom desempenho na avaliação ficava
com a nota azul. Porque para se ter um bom desempenho na avaliação é
necessário estudar muito e isso causa tensão e às vezes chega a dar desespero,
quando não se consegue assimilar o conteúdo que se estuda‖12. (Discente
8/2009).

Enquanto processo que envolve diretamente seres humanos e
objetivos relacionado ao desenvolvimento das mais diferentes
habilidades, a avaliação carrega em si uma grande carga de
subjetividade, tanto por parte de quem estiver no papel de avaliador
quanto por parte de quem estiver na posição de avaliado. Esta é uma
das razões pelas quais a avaliação e todo o processo educativo não
podem permanecer estáticos, como verdades imutáveis. Cada
momento da educação e da avaliação precisa ser questionado para que
seja possível detectar os possíveis acertos e as possíveis falhas, para

12 Considerando

o volume de declarações apresentadas neste livro, optou-se por usar
somente o recurso das aspas para marcar as declarações, inclusive as longas.
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que se possa aprimorar os acertos e superar as falhas, rumo ao
aperfeiçoamento constante do processo educativo.

2.2.2 A avaliação é vermelha
Cinco estudantes da primeira turma, vinte e um da segunda e nove da
terceira turma usaram a cor vermelha. Os cinco estudantes da primeira
turma escolheram essa cor porque: ―É contrastante. Símbolo da
derrota. Símbolo do erro‖; ―Vermelho como cor que representa
reprovação‖; ―Por ser uma cor geralmente usada por professores para
correção e para dar nota (quando com valor negativo)‖.
Nas justificativas de cada desenho encontram-se:
―Representa a dubiedade, porque pretende uma métrica lógica e se perde em
juízos de valor‖ (Discente 7/1996).
―O desenho de um zero (0) como símbolo da derrota, da decepção, do nada‖
(Discente 8/1996).
―Porque os critérios de avaliação muitas vezes levam o estudante a marcar
uma alternativa que poderá alterar sua vida para sempre‖ (Discente 9/1996).
―Representa a ansiedade, o medo, o impacto causado pelo nome ‗prova‘,
mesmo quando estamos preparados‖ (Discente 10/1996).
―A tradicionalidade da avaliação representada pela nota, um visto e que
muitas vezes nos avalia apenas quantitativamente‖ (Discente 11/1996).

Dentre os desenhos e justificativas dos estudantes de 2009 que
escolheram a cor vermelha destacam-se:
Menina triste: ―Não gosto desta cor, e vem
na minha cabeça uma ideia de reprovação.
[...] É assim que me vejo quando estou
sendo avaliada.[...] O fato de estar sendo
avaliado causa um certo ‗desconforto‘,
principalmente quando esta avaliação é para
ser atingida uma média (a nota).‖ (Discente
6/2009).
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Uma foice: ―A cor da avaliação, para mim, seria a cor
vermelha, que seria uma cor chamativa que desperta a
atenção do estudante para que se prepare mais a fundo
nos estudos. [...] Este desenho simboliza o medo, a
aflição que os alunos têm em relação à avaliação. A
foice simboliza um instrumento causador desse medo.
[...] na véspera de avaliação, o aluno geralmente fica
ansioso e com nervosismo, tirando o seu sono (em
alguns casos).‖ (Discente 3/2009).
―Vermelho é uma cor quente que desperta sensações, que estimula, provoca,
agita. Essas sensações também são recorrentes no momento de uma
avaliação. [...] Um dos significados do círculo é de continuidade e o processo
avaliativo nos dá essa impressão, uma avaliação constante e contínua. [...]
Verificação, aprendizagem e nota são palavras que descrevem a forma mais
comum de avaliação utilizada nas instituições de ensino. O professor verifica
se o aluno aprendeu o conteúdo através da avaliação e lhe atribui uma nota.‖
(Discente 14/2009).
―Antigamente, quem não conseguia uma boa nota
na avaliação, ficava com nota vermelha, o que
significava que algo não ia bem, ou seja, não
estava havendo aprendizagem. [...] Todo momento
que antecede uma avaliação a pessoa passa por
momentos de estudo, medo de não conseguir uma
boa nota, nervosismo, insegurança etc. E
principalmente medo do ‗branco‘. [...] geralmente
toda avaliação é feita para alcançar uma nota. [...]
em toda avaliação deve-se alcançar um mínimo de
acerto [...] é através da avaliação que comprova se houve ou não
aprendizagem.‖ (Discente 18/2009).
―Vermelho é uma cor forte, marcante,
que perpassa, por vezes, pela raiva
(‗vermelho de raiva‘) ou pela
vergonha (relacionada à vergonha das
notas baixas). [...] Um globo, uma
esfera cheia de espinhos que deve ser
manuseada (ou não) com cautela, pois
tende a prejudicar mais que auxilia
[...]. Sob diversos aspectos o termo
‗avaliação‘ está relacionado, no
imaginário do aluno, a atividades
escritas que o qualificam ou não para
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uma determinada matéria. Por esse fator, os alunos tendem a se sentirem
nervosos com essa situação (ou situações). Ainda assim, há a necessidade de
medir a assimilação dos conteúdos pelos alunos. Faz-se necessário que essas
atividades possam auxiliar o aluno a obter o conhecimento, não medindo-o,
mas favorecendo essa assimilação.‖ (Discente 25/2009).
“Após refletir sobre a sensação de estar
diante de uma prova, posso sentir-me
tranquila, à vontade, talvez por saber que
estou ou que irei me sair bem. A cor
vermelha representa algo inesperado,
temido, que assusta, que chama a atenção.
[...] A avaliação pode ser um presente.
Você recebe às vezes sem esperar, fica
ansioso para saber o que tem nela e,
quando vê ou descobre, pode lhe agradar
ou não. Mas a gente sabe que foi lhe dado com alguma intenção, com algum
propósito. [...] A sondagem, a comprovação da aprendizagem e a cobrança
são meios ou atitudes do professor para relacionar o ensino que promove com
o conhecimento adquirido pelo aluno. A cobrança é a palavra mais forte e a
mais temida pelos alunos, mas é uma avaliação.‖ (Discente 27/2009).
―Infelizmente a avaliação vivida na escola é um momento repressivo e que
em nada ajuda a não ser a nota azul e máxima no boletim. Quando é
vermelha a nota, a cabeça esquenta e o desespero bate. [...] Todos temiam o
dia do teste e da prova. Muitos colegas ficavam nervosos, choravam com a
nota, por terem levado a ―bomba‖. Uma visão errada, vejo hoje, mas real para
muitos educandos de nossa realidade.[...] Verificar o que foi assimilado
confirmando expectativas dentro do estudo e, ao mesmo tempo, oportunidade
para revisar e observar necessidades de busca maior pelos conhecimentos que
ainda não foram assimilados.‖ (Discente 32/2009).
―Desenhei uma prova porque, na minha trajetória, o
conceito de avaliação está extremamente relacionado à
prova.‖ (Discente matutino 2/2010).
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―A relação entre o desenho e a avaliação é,
principalmente, a dúvida. Os fatos que a prova
causa nos pensamentos, antes que a avaliação
aconteça, e a preocupação com a reprovação.
(Discente Matutino 19/2010).

Um dos pontos mais marcantes na avaliação da escola tradicional, que
se reflete também na vida fora da escola, é a supremacia do erro. O
professor, normalmente, não chama a atenção da classe para um
desempenho formidável que um estudante apresente, mas é muito
comum verificar, em sala de aula, professores chamando a atenção da
classe para equívocos cometidos pelos estudantes, numa atitude que
demonstra claramente a intenção de castigar, de reprimir e de
envergonhar o estudante diante dos colegas. Não bastassem as
enormes marcas em vermelho que assinala na prova e a nota baixa, é
também em vermelho que a nota baixa acaba indo para o boletim do
estudante.
O vermelho, entretanto, é ―o símbolo universal do princípio da vida‖
(CHEVALIER; GHEERBRANT, [19--]) e a avaliação, como o
vernelho, representa o marco inicial rumo à tomada de decisões que
favorecerão o crescimento individual e coletivo. A ambivalência do
vermelho que simboliza tanto a libertação quanto a paixão, também
está presente na análise da avaliação: executada nos moldes
tradicionais, ela contribui para o exercício do domínio e da opressão
do professor sobre o estudante; executada nos moldes progressistas,
ela busca a construção, a descoberta e a assimilação de formas de
libertação do indivíduo, na construção de um sujeito consciente e
atuante.
2.2.3 A avaliação é verde
Os estudantes da primeira turma que escolheram o verde, assim
justificaram essa escolha:
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―O verde como esperança de aprendizagem, de revelação desta‖ (Discente
12/1996).
―Avaliação verde no sentido de vida, pois a todo instante somos avaliados e
avaliamos numa circularidade que representa a vida‖ (Discente 13/1996).
―A avaliação é necessária até pela cultura em que estudamos para obter a nota
como prêmio‖ (Discente 14/1996).

Na segunda turma, nove estudantes optaram pelo verde. Dentre as
justificativas, destacam-se:
―No meu modo de ver, a cor da avaliação é e deve ser verde porque o
professor deve ter a paciência e o entendimento dos resultados já que, se estes
não forem os esperados, deve se solicitar a explicação dos conteúdos, ou
talvez até mudar a sua metodologia. [...] Forma de uma planta com flores,
esperando os frutos. A planta com as flores está esperando os frutos, assim
como a avaliação espera que os alunos acertem as questões.‖ (Discente
13/2009).
―Verde, pois, apesar de temê-la, sei que devo seguir lutando e aprendendo
sempre. É como no sinal de trânsito: o verde é sempre para ir em frente. [...]
A escada porque a cada passo dado eu vejo como crescimento.‖ (Discente
4/2009).
―A avaliação deve romper com o caráter imediatista e
punitivo do ‗azul‘ e ‗vermelho‘ e adentrar a uma
situação mais prazerosa. [...] A avaliação é uma
caminhada, uma estrada que leva a algum lugar, e em
todos os momentos.‖ (Discente 16/2009).

Da terceira turma, quinze estudantes do turno matutino e doze no
noturno escolheram a cor verde e apresentaram diferentes explidações,
dentre elas:
―A cor verde representa auto-confiança, o que é necessário para que o
processo de avaliação se torne algo satisfatório para quem o desenvolve.‖
(Discente Matutino 13/2010).
―Verde é a cor da esperança. Quando me sinto preparada tenho esperança de
boa nota.‖ (Discente Matutino 18/2010).
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―Pois, para mim, simboliza a esperança, quando fazemos uma avaliação,
temos a esperança de sermos analisados positivamente.‖ (Discente Noturno
15/2010).
―O verde, além de ser uma cor viva, que chama a atenção, está também
relacionado à esperança. E sempre que nos deparamos com um tipo de
avaliação, temos esperança de conseguirmos nos sair bem.‖ (Discente
Noturno 4/2010).

Verde, a avaliação simboliza a esperança, a força, o ―conhecimento
profundo, oculto, das coisas e do destino.‖ (CHEVALIER;
GHEERBRANT, [19--]). É somente através de um processo avaliativo
visto como diagnóstico que o professor conseguirá reverter, para o
aperfeiçoamento do processo educativo, os dados que obtém da
aprendizagem dos estudantes e de seu próprio desempenho. Na
avaliação é que se encontra a esperança de modificações e de
transformações que construam, a cada dia, uma escola melhor, uma
educação melhor.
2.2.4 A avaliação é preta
Oito estudantes da turma de 1996 escolheram a cor preta para
representar a avaliação e assim discutiram a avaliação nessa cor:
―Sentimento de prisão (castração)‖ (Discente 15/1996).
―Competição‖ (Discente 16/1996).
―Avaliar de forma total e não uma parte do processo‖ (Discente 17/1996).
―O estudante com bom rendimento escolar é valorizado, enquanto o outro
torna-se marginalizado, transportando para a sociedade‖ (Discente 18/1996).
―Cobrança – alcançar os objetivos determinados‖ (Discente 19/1996).
―Análise subjetiva‖ (Discente 20/1996).
―Insegurança – questão emocional. Frustração após a avaliação, devido a
competição existente‖ (Discente 21/1996).
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―Avaliação como elemento tradicional do processo ensino-aprendizagem (ou
seja, avaliação escrita persiste nos métodos educacionais)‖ (Discente
22/1996).
―Sistema educacional contribui e persiste para manter a avaliação‖ (Discente
23/1996).
―A nota não representa o conhecimento adquirido com o processo‖ (Discente
24/1996).

No grupo de 2009, vinte e um estudantes escolheram a cor preta,
dentre eles os que apresentaram as justificativas a seguir:
―Preto significa a maneira opressiva em que a avaliação ocorre. Infelizmente,
apesar de vários estudos acerca da avaliação, ela ainda é muito opressiva e o
instrumento prova é utilizado de forma punitiva e não para a evolução dos
estudantes. [...] O instrumento prova é muito bom, só é necessário que alguns
professores revejam a forma que ele é desenvolvido dentro das salas de aula.‖
(Discente 26/2009).
Caveira/fantasma: ―Porque a avaliação sempre me
lembra algo que causa aflição, medo e insegurança e a
cor que mais se parece com essas características é o
preto. [...] Esse desenho representa o medo e aflição
que sinto antes de fazer uma avaliação. Medo de não
alcançar os objetivos nem a nota desejada.‖ (Discente
19/2009).

―Preto me lembra a escuridão, e eu tenho medo da
escuridão! [...] Esse desenho representa todo o meu
medo e todas as minhas dúvidas que me rodeiam
durante o processo de avaliação.‖ (Discente 21/2009).
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―Porque é sempre uma situação que causa espanto,
nervosismo, pânico. [...] A avaliação para mim tem a
forma de um fantasma, pois é sempre algo que
amedronta e tira o sono.‖ (Discente 24/2009).

Rosto com cabelo em setas: ―Fica tudo escuro
nessa hora. Dá um embaçamento nos neurônios e o
estudante vê a avaliação preta, preta... não
conseguindo raciocinar por causa do nervosismo.
[...] Meus neurônios estão tentando captar a
aprendizagem do meio social, levar para o meu
cognitivo e armazenar esse conteúdo para
retransmiti-lo ao meu professor.‖ (Discente
7/2009).

―Escolhi essa cor visto as evidências que
encontramos no meio social e escolar em que a
avaliação está sendo confundida, ainda hoje, pelos
docentes, na aplicação de provas e exames, e a
reconhecendo como forma estanque de diagnóstico.
[...] A relação que faço deste desenho com a
avaliação da aprendizagem é partindo do processo
repressor, consequentemente injusto, que a
avaliação á usada pelos docentes, pois muitos destes
ainda usam a avaliação como forma de pressionar e direcionar a respostas
pré-concebidas. É usada de forma alienante, desrespeitando as
individualidades e as diferentes culturas. São muitas as carências e são
poucos os recursos para nortear os docentes e a escola.‖ (Discente 1/2009).

Em 2010, vinte e um estudantes escolheram a cor preta. Dentre as
justificativas, destacam-se:
―Porque a avaliação é ‗sempre‘ feita através de provas e as provas são cheias
de medo e tensão para os alunos.‖ (Discente matutino 4/2010).
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―Porque muitas vezes a avaliação vem sendo utilizada como forma de
reprimir o aluno, deixando ele no escuro, e não se criam outras possibilidades
mais dinâmicas e eficazes para o processo de aprendizagem‖. (Discente
matutino 5/2010).
―O preto é uma cor que retrata o sentimento das pessoas, quando se veste de
roupa preta, a depender do semblante, pode retratar tanto elegância, como
tristeza, luto. A avaliação é a mesma coisa: a depender do estado emocional,
a pessoa pode ou não se sair bem.‖ (Discente noturno 12/2010).
―Essa cor representa preocupação, aflição, medo de tirar uma nota baixa.‖
(Discente noturno 11/2010).

No processo competitivo em que a educação vem se transformando a
cada dia, o bom ou o mau rendimento escolar tem contribuído para
incentivar a marginalização ou a aceitação dos estudantes, seja no
ambiente escolar, seja na sociedade em geral. A avaliação vem sendo
realizada como um momento estanque do processo visando apenas a
atribuir notas que classificam irrevogavelmente os estudantes, tendo
por referencial os objetivos determinados pela professora.
Os instrumentos e meios de que o professor pode lançar mão num
processo avaliativo não podem se esgotar na aplicação de provas e
testes escritos. Nem pode a avaliação começar e terminar na aplicação
destes instrumentos. Provas e testes escritos são apenas instrumentos
que se prestam para realizar a verificação da aprendizagem que vai
possibilitar a realização de um diagnóstico. Através dos resultados
obtidos em testes, provas e todos os trabalhos desenvolvidos por
estudantes e professores em sala de aula é que professores e
estudantes se darão conta do estágio em que se encontram para, a
partir daí, tomarem as decisões que se fizerem necessárias para o
prosseguimento do processo educativo. Nesse processo, quase sempre
é necessário recuar em determinados pontos, em determinados
momentos, para conseguir maiores e mais consistentes avanços
adiante.
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Com a cor preta, a avaliação representa tanto o ―luto de maneira
opressiva‖ quanto a ―prudência, a sabedoria e constância na tristeza e
nas adversidades.‖ (CHEVALIER; GHEERBRANT, [19--]).
No primeiro caso, a avaliação é utilizada apenas para efeito de
classificação, ficando os sujeitos obrigados a carregar o estigma da
nota que lhe for atribuída pelo resto do ano letivo, quiçá, pelo resto da
vida.
No segundo caso, a avaliação é utilizada para atuar, tanto sobre os
sucessos quanto sobre os aparentes insucessos do estudante. A
sabedoria da avaliação está, principalmente, em saberem, professores
e estudantes, tomar, nos momentos difíceis, as decisões cabíveis e
necessárias. Saber utilizar dos dados que observam acerca dos
trabalhos desenvolvidos para tornar a aprendizagem cada vez mais
significativa e estimulante para transformar o processo educativo num
processo de conscientização e de engajamento de cada sujeito:
professor e estudantes no processo de construção e reconstrução da
realidade social e política em que estão inseridos.
Quando a avaliação é confundida com raros momentos de prova em
que a vida do estudante vai ser decidida, é natural que o clima em
torno dessa prova se transforme num clima de terror e de tensão para o
estudante. Ele sabe que do seu desempenho naquele momento
dependerá sua aprovação ou reprovação, seja numa unidade
específica, seja em todo o ano letivo. Repetir uma série escolar é um
prejuízo econômico, social e emocional que ninguém quer ter.
Este clima se torna ainda mais tenso quando o estudante desconhece
os critérios que serão utilizados na avaliação do seu desempenho.
Nem sempre os critérios estabelecidos pelo professor contemplam
tudo o que o estudante aprendeu, direcionando-se apenas para o que o
professor ensinou ou apenas para o que está nos livros. O discente
acaba estudando para obter a nota que precisa ter para passar para a
série seguinte e não para aprender e crescer.
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2.5 A avaliação é branca
Dois estudantes, em 1996, quinze, em 2009 e nove em 2010
atribuíram à avaliação a cor branca.
―Me faz pensar em um espaço em branco que cabe ao
estudante preencher. [...] Neste meu desenho pensei em
uma folha branca cheia de interrogações, ou seja,
questionamentos com relação ao desempenho do aluno.‖
(Discente 9/2009).

O quarto escuro: ―Porque quando se faz uma
boa preparação para a avaliação, essa avaliação
se torna bastante agradável. [...] O quarto
escuro nos remete ao medo. Medo do escuro,
medo do desconhecido, assim como a avaliação
nos remete ao medo, medo do erro, medo de ser
reprovado.‖ (Discente 12/2009).

Lápis: ―Para que a avaliação não seja vista pelo
estudante como algo negativo e sim como uma
forma de se comportar tranquilamente na hora que
estiver sendo avaliado. [...] Na hora de fazer uma
prova escrita, o lápis acompanha o aluno do início
ao fim.‖ (Discente 10/2009).
―Porque, às vezes, existem professores que
submetem seus estudantes a determinados
tipos de avaliação que os seus discentes não
conseguem entender para que fim servirá esta
avaliação. [...] As nuvens representam muito
bem as formas de avaliação pois, a depender
do dia, elas aparecem cobrindo o céu e, às
vezes, elas não aparecem. Para o aluno, a
depender do dia, a avaliação pode ser boa ou ruim, dependendo do seu estado
psicológico.‖ (Discente 5/2009).
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―Geralmente a cor de uma prova. [...] No ambiente escolar é comum utilizar
uma prova (papel) como uma maneira de verificar o aprendizado do aluno.‖
(Discente 29/2009).
―O branco é uma cor que transmite paz e
tranquilidade, e porque, na maioria das vezes,
me amedronto diante de uma avaliação, prefiro
uma cor que me passe calma.‖ (Discente
matutino 15/2010).

―Porque o branco permite imprimir outras matrizes e adequar a sua avaliação
à realidade individual, coletiva e social dos seus alunos.‖ (Discente noturno
13/2010).
―Porque, quando se está sendo avaliado, tende-se a ter aquele famoso
‗branco‘. Dizemos: - Agora me deu um branco!‖ (Discente noturno 9/2010).

De todas as cores escolhidas, a cor branca talvez seja a que melhor
representa a variedade de representações da avaliação entre estudantes
e professores. O branco pode significar a paz, a pureza, a limpeza, a
luz, a inocência, a virgindade, a virtude, a alegria, a libertação, a
morte, o luto e a tristeza. Na representação da avaliação encontramos
também significados que variam conforme as experiências
vivenciadas pelos estudantes nas escolas.
Entretanto, as cores mais escolhidas, entre os estudantes de 2009,
foram o vermelho (por 21 estudantes), o preto (por 21 estudantes) e o
cinza (por 18 estudantes), como se pode verificar no Apêndice A,
onde também merece destaque a maior frequência na escolha das
palavras ―aprendizagem‖ e ―nota‖ para representarem a avaliação.
Analisando as palavras usadas pelos estudantes, em 2009, nas
justificativas de suas escolhas, a palavra que mais aparece é nota, que
é mencionada 40 vezes, seguida da palavra prova, usada 30 vezes e
medo, citada 15 vezes. Além dessas, chamaram a atenção a frequência
em que aparecem as palavras aflição (7 vezes), nervosismo (5 vezes),
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ansiedade (5 vezes) e preocupação (4 vezes). Em 2010, as palavras
mais frequentes foram: Aprendizagem (17 vezes), verificação (9
vezes), prova (9 vezes) e nota (5 vezes).

2.2.6 Outras cores da avaliação

As cinco cores analisadas até aqui foram utilizadas tanto pelos
estudantes da turma de 1996 quanto das turmas de 2009 e 2010
(Apêndices A, B e C). A seguir, os depoimentos daqueles que
utilizaram outras cores para representação da avaliação.
2.2.6.1 A cor roxa
Para dois estudantes da turma de 1996, a avaliação é roxa.
―O roxo é o medo, é a tensão do momento, do se
saber sendo avaliado‖.
―É a iminência do perigo, o medo do
desconhecido, de ser reprovado, de não ser
valorizado o seu conhecimento‖.

Roxa, a avaliação deve refletir a simbologia de ―lucidez, ação
refletida, equilíbrio entre o céu e a terra, os sentimentos e o espírito, a
paixão e a inteligência, o amor e a sabedoria‖(CHEVALIER;
GHEERBRANT, [19--]).
O ato de avaliar exige a observação apurada dos fenômenos para que
seja possível perceber cada ponto básico, cada detalhe significativo. É
preciso amor e sabedoria para que as pessoas se envolvam a ponto de
buscar novos ângulos de observação, novas formas de análise que
permitam uma leitura mais completa, apaixonada e inteligente e que
conduzam a medidas lúcidas e coerentes.
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2.2.6.2 A cor cinza
O Cinza foi a terceira cor mais escolhida entre os estudantes da turma
de 2009. Em 2010, nove estudantes escolheram essa cor. De acordo
com Biedermann (1993 apud GREGÓRIO, 2013, n.p.), a cor cinza
significa
aquilo que permanece, após o fogo ter consumido todo o
restante. Segundo concepção de muitas culturas antigas,
contém em forma concentrada as forças daquilo que foi
consumido, mas por outro lado também é símbolo de
transitoriedade de toda forma terrena. Como resíduo
purificado e resfriado de uma combustão, a cinza
também é símbolo da morte, matéria que se decompõe
semelhante ao pó.

As palavras, desenhos e justificativas que os estudantes
associaram à cor cinza foram diversificados. Alguns
relacionados com o significado apresentado por Biedermann,
outros, não, como se pode observar nos depoimentos a seguir.
―Cinza é a cor da preocupação em relação à
avaliação. [...] Comparei a avaliação com
um dia chuvoso, cinza e triste, mas que varre
toda a sujeira e faz florescer o conhecimento
através do esforço. [...] A nota é o resultado
final da avaliação e aflição é o sentimento
gerado pela preocupação de atingir um bom
resultado, ou seja, a cobrança que faço a
mim mesma.‖ (Discente 17/2009).
―A avaliação nem sempre serve para analisar o desempenho escolar do aluno.
O cinza é uma fusão do branco com o preto. Na avaliação há um misto de
diagnóstico de aprendizagem com uma obrigatória demonstração de
conhecimento, sem levar em consideração os fatores que influenciam a
aquisição deste conhecimento. [...] Eu associei a avaliação com o pôr do sol
porque, quando o sol se põe no horizonte, não se sabe exatamente o que
acontecerá de noite. Ele é muito bonito, porém não sabemos se será bom o
que virá posteriormente. [...] A avaliação serve para aferir o desempenho dos
alunos da escola. Através da nota, os professores podem observar a dedicação
dos alunos para aprender o assunto estudado.‖ (Discente 30/2009).
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Interrogação dentro de um círculo: ―O cinza
representa o nebuloso, o obscuro. A avaliação deixa
nítido se a aprendizagem do aluno foi efetiva ou se
ainda existem pontos obscuros. O cinza também
representa o que ainda não está esclarecido a muitos
professores do que seja a avaliação. [...] É incrível
como todas as dúvidas só aparecem no momento da
avaliação,
principalmente quando se trata de provas escritas. [...] Enquanto aluna, a
ideia que eu tenho de avaliação é de que é uma verificação da aprendizagem
que determina o nível dessa aprendizagem através de uma nota que é
atribuída ao aluno.‖(Discente 15/2009).

?

―A cor cinza, para mim, é uma cor triste, sem animação, que não é preto nem
branco. [...] Quando vou fazer a avaliação é como se tivesse nuvens cinzas
sob minha cabeça. uma sensação de tristeza de não ter bom resultado.[...] A
nota nem sempre é o resultado do aprendizado – conhecimento, e acaba
excluindo os alunos quando a nota é baixa. [...] o nervoso impede que os
pensamentos se organizem. [...] aprendizagem é adquirida com o processo da
prova.‖ (Discente 20/2009).
Jogo: ―A avaliação é obscura porque deixa o
aluno tenso, angustiado e ansioso. Mesmo os
mais
bem
preparados
experimentam
sentimentos confusos antes da avaliação.
Alguns sentem-se despreparados para a
avaliação e são surpreendidos pelas
dificuldades da prova; outros acham que não
sabem nada e respondem bem ao processo
avaliativo.[...] O aluno precisa ir devorando
os livros pelo caminho para ter sucesso no
seu desempenho escolar. Caso escolha o caminho errado, pode ficar sem
saída. [...] O rendimento do aluno é determinado através da nota, no entanto,
essa forma de avaliação não consegue comprovar de fato, se houve a
compreensão do aluno do conteúdo durante a etapa de aprendizagem.‖
(Discente 28/2009).
―Preto: por muitas vezes não obter sucesso em sua finalidade; e Branco: por
revelar a transparência do aprendizado dos alunos. A mistura, estas duas
situações estão interligadas. Por isso o cinza. [...] Desenho de uma escada. Na
avaliação, por mais que sejamos submetidos a aflições e constrangimentos,
ela nos remete a um crescimento constante, a depender de como cada pessoa
lida com estas situações. [...] Através dos testes e provas, ou seja, do
levantamento da nota, se pode ter uma ideia de como está o desenvolvimento
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da aprendizagem. E também a observação do professor aos alunos é possível
entender o desenvolvimento destes alunos.‖ (Discente 31/2009).
―Porque a avaliação é como um céu nublado, nunca realmente sabemos se vai
chover ou não. Por mais que exista domínio do conteúdo, por mais que tenha
se estudado o bastante, nunca sabemos se sairemos bem na avaliação.
Portanto, para o aluno, a avaliação nunca é um momento de tranquilidade.‖
(Discente matutino 16/2010).
―Para mim, a cor da avaliação seria cinza, pois muitos de nós sentimos um
certo medo ao fazer uma avaliação. É claro que isso vai depender do tipo de
avaliação e se a pessoa está bem preparada para fazê-la, mas, antes de fazê-la,
ficamos apreensivos e com receios. E a cor cinza, para mim, se relaciona com
a apreensão e com o receio que sentimos, antes, e muitas vezes, durante e
depois até se obter o resultado.‖ (Discente matutino 17/2010).

2.2.6.3 A cor laranja
A cor laranja foi associada a três palavras (instrumento, memorização
e nota) que se distanciam do significado atribuído a essa cor:
A cor laranja significa alegria, vitalidade, prosperidade e
sucesso. [...] Está associada à criatividade, pois o seu uso
desperta a mente e auxilia no processo de assimilação de
novas ideias. Energia, entusiasmo, comunicação e
espontaneidade são palavras-chave associadas ao laranja.
(SIGNIFICADO..., 2013, n.p.).

Instrumento (prova), memorização e nota, no entanto, podem ser
relacionados às ―vibrações negativas da cor laranja‖, representadas
pelo nervosismo, pela ansiedade e pelo descontentamento
(SIGNIFICADO..., 2013, n.p.).
Folha de prova: ―Laranja, por ser uma cor forte. A meu
ver, tem relação com concentração, responsabilidade.
Pode ter relação com a fruta também, ao ser avaliado é
como se tivéssemos que descascar o conhecimento. A
cor laranja chama a atenção, o mesmo acontece quando
estamos sendo avaliados. [...] A relação entre a
avaliação e o desenho é a sensação de estar sendo
provado, com a responsabilidade de colocar no papel o
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conhecimento. [...] na maioria das vezes, quando se faz uma avaliação,
atribui-se uma nota. [...] relaciono a prova ou qualquer outro tipo de
avaliação como instrumento de medir capacidade, habilidades, inteligência
etc.‖ (Discente 2/2009).

2.2.6.4 A cor amarela
A cor amarela, escolhida por três estudantes em 2009 e catorze em
2010, foi associada a três palavras indicadas para representar a
avaliação: diagnóstico, processo e sondagem.
Semáforo: ―Porque tem sentido de atenção. Através dela se
terá a opção de seguir para o verde ou estacionar no
vermelho.
Dependerá
da
boa
interação
entre
professor/aluno. [...] A avaliação como mediação entre
aprovação e reprovação. [...] Sondagem que é para verificar
o aprendizado do aluno. Processo, porque faz parte do
ensino-aprendizagem. Diagnóstico, porque como etapa se
verifica onde estão os problemas para tentar remediá-los.‖
(Discente 23/2009).
―Esta cor foi escolhida por mim por não ser capaz de se avaliar como deveria
ser, ou seja, os professores, na sua grande maioria, não sabem avaliar.‖
(Discente matutino 7/2010).
―Pois é uma forma de estar atento e alerta quanto ao rendimento (alunoprofessor)‖ (Discente matutino 8/2010).

O amarelo é uma cor rica de significados. Remetendo aos conceitos de
luz, calor, descontração, otimismo e alegria [...]
simboliza o sol, o verão, a prosperidade e a felicidade. É
uma cor inspiradora e que desperta a criatividade.
Estimula as atividades mentais e o raciocínio [...]
Também proporciona concentração e atenção [...] Em
excesso, pode provocar distração e ansiedade.
(SIGNIFICADO... 2013, n.p.).
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A avaliação, como processo que é, só se realiza diante do
envolvimento de professores criativos que incitem o desenvolvimento
dos diferentes potenciais de seus alunos. Realizada como processo
voltado para a garantia da aprendizagem de cada aluno, tenderá para o
equilíbrio e para a naturalização dos momentos de verificação da
aprendizagem, evitando o medo e a tensão exacerbados nesses
momentos.
2.3 A avaliação vista pelos estudantes/professores em 2012
Em 2012, trabalhando com a disciplina ―Avaliação da
Aprendizagem‖, numa turma do Curso de Pedagogia do Parfor, a
pesquisa foi retomada, desta feita, voltada para a análise do conceito
de avaliação dos graduandos. Quarenta e quatro estudantes
preencheram uma ficha de identificação e sondagem. Todos eles
professores da rede pública de ensino, pelo que serão denominados de
estudantes/professores. Nessa ficha foram solicitadas as seguintes
informações: nome; e-mail; município onde trabalha; município onde
reside; escola(s) onde trabalha atualmente, turma, ano/série;
modalidade de ensino em que atuou antes de 2012; tempo de exercício
na profissão docente. Depois dessas informações, foi colocada uma
pergunta:
Explique: o que é avaliação?
Na análise dos dados informados na ficha de identificação, verificouse que metade da turma (50%) tinha pouco tempo de exercício na
docênia (1 a 5 anos). Dentre os demais, conforme se verifica na
Tabela 1, a maior frequência está na faixa de 11 a 15 anos de exercício
do magistério (18,2%). Com mais de 15 anos de docência
encontravam-se, em 2012, 13,6% da turma (4,5% de 16 a 20 anos e
9,1% de 21 a 25 anos). Os demais (13,7%) situavam-se na faixa de 6 a
10 anos de atuação. O número dos que não informaram o tempo de
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docência (4,5%) é o mesmo dos que informaram não exercerem a
regência de classe (Tabela 3): uma pessoa estava na vice-direção e
outra informou apenas não estar na docência.
Tabela 1: Tempo de docência – Turma de 2012
Tempo de docência
Percentual
Não informado
4,5
1 a 5 anos
50,0
6 a 10 anos
13,7
11 a 15 anos
18,2
16 a 20 anos
4,5
21 a 25 anos
9,1
Total
100,0

Mais da metade da turma atuava no município de Maetinga (56,8%).
Um quarto da turma (25%) trabalhava em Vitória da Conquista e os
demais em outros municípios circunvizinhos: 13,6%, em Anagé;
2,3%, em Barra do Choça e 2,3,% em Presidente Jânio Quadros
(Tabela 2).
Tabela 2: Municípios em que atuavam os estudantes/docentes – Turma
de 2012
Municípios
Percentuais
Anagé
13,6
Barra do Choça
2,3
Maetinga
56,8
Presidente Jânio Quadros
2,3
Vitória da Conquista
25,0
Total
100,0

O âmbito de atuação dos estudantes/docentes foi organizado em seis
grupos: 1) não regentes; 2) regentes de turmas de Educação Infantil;
3) regentes de turmas regulares (cada turma contendo estudantes de
uma mesma faixa de aprendizagem) de Ensino Fundamental, anos
iniciais; 4) regentes de turmas de Ensino Fundamental, anos iniciais,
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multisseriadas; 5) turmas de Educação de Jovens e Adultos; 6) turmas
de Ensino Fundamental, anos finais.
Uma parte (20,3%) atuava em mais de um desses grupos, daí a Tabela
3 totalizar mais que cem por cento. A maioria dos estudantes/docentes
(54,5%) atuava em classes de Educação Infantil, registrando-se, na
Tabela 4, que 36,3% atuavam exclusivamente nessa modalidade de
ensino.
Característica que vem marcando a realidade das escolas públicas,
principalmente em bairros periféricos e em zonas rurais, é a existência
de classes multisseriadas. Pelo que se verifica na Tabela 3, a seguir,
29,5% dos estudantes/professores atuavam em turmas com essa
característica, havendo, inclusive, situações que reúnem, numa mesma
classe, estudantes de Educação Infantil e de Ensino Fundamental.
Apenas 15,9% atuavam em turmas consideradas regulares do Ensino
Fundamental. Igual percentual se verifica entre os que trabalhavam
com Educação de Jovens e Adultos.
O Curso de Pedagogia oferecido pelo Parfor se destina à formação de
docentes para a Educação Infantil e para os anos iniciais do Ensino
Fundamental, entretanto verificam-se, nessa turma (2,3%) e em outras
do mesmo curso, docentes que atuam nos anos finais (Tabelas 3 e 4).

Tabela 3: Âmbito de atuação dos estudantes/docentes Turma de 2012
Modalidade

Percentuais

Não regente

4,5

Educação Infantil (EI)

54,5

Ensino Fundamental (EF) turma regular

15,9

Ensino Fundamental - turma multiseriada

29,5

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

13,6

Ensino Fundamental - anos finais

2,3

Total

120,3%
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Atuavam em mais de uma modalidade, 20,6%
dos
estudantes/docentes, sendo maior parte (15,9%) em classes de
Educação Infantil e Ensino Fundamental multisseriado. Os demais
atuam com Educação Infantil e Ensino Fundamental (2,3%) ou em
Ensino Fundamental multisseriado e Educação de Jovens e Adultos
(2,3%). Registram-se ainda, na Tabela 4, os que não estão no
exercício da regência de classe (4,5%).
Na Tabela 4, com dados denominados de atuação exclusiva, verificase que 75% dos docentes se dedicam a uma só modalidade de ensino:
Educação Infantil (36,3%); Ensino Fundamental regular (13,6%);
Ensino Fundamental multisseriado (11,4%); Educação de Jovens e
Adultos (11,4%) e Ensino Fundamental, anos finais (2,3%).
Tabela 4: Âmbito de atuação exclusiva dos estudantes/docentes
– Turma de 2012
Modalidade
Percentuais
Não regente
4,5
Educação Infantil (EI)
36,3
Ensino Fundamental (EF) regular
13,6
EF multiseriado
11,4
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
11,4
EF anos finais
2,3
Total numa só modalidade
75,0
EI e EF multisseriado
15,9
EI e EF
2,3
EF multisseriado e EJA
2,3
Total em mais de uma modalidade
20,5

Total

100

Na primeira análise das respostas apresentadas pelos
estudantes/docentes da turma de 2012, foram atribuídos pontos numa
escala de zero a três, considerando como parâmetro o conceito de
avaliação como processo. Em termos percentuais, verificou-se (Tabela
5) que a maioria (63,7%) não apresentou um conceito pertinente,
obtendo a pontuação zero. A 27,3% da turma foi atribuída a pontuação
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igual a um (1 ponto). Somente 4,5% apresentaram uma resposta
razoável (2 pontos) e outros 4,5% obtiveram a pontuação máxima (3
pontos). Os que obtiveram as duas últimas pontuações, têm o tempo
de atuação entre 7 e 13 anos em três municípios.

Tabela 5: Pontuação atribuída ao conceito de avaliação
Turma de 2012
Pontos obtidos

Percentual

0,0

63,7

1,0

27,3

2,0

4,5

3,0

4,5

Total

100,0

Para este livro, as respostas apresentadas à questão foram organizadas
em quatro grupos, destacando elementos básicos ao conceito de
avaliação:
Grupo 1 - Repostas consideradas imprecisas, por não apresentarem
características específicas do processo avaliativo, demonstrando
pouco conhecimento sobre o tema. Foram sete as respostas situadas
nesse grupo, dentre elas destacam-se:
―São métodos que são usados durante o decorrer do ano para avaliar como
está sendo a aprendizagem‖ (Estudante/Professor 1/2012).
―É a forma que o professor busca para acompanhar o desempenho do
estudante‖ (Estudante/Professor 2/2012).

Grupo 2 – Respostas que demonstram uma percepção ainda pouco
definida da avaliação como processo. Foram encontradas dez
respostas nesse grupo, dentre elas:
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―Avaliação acontece a todo momento. É feita através da observação,
valorizando tudo que é desenvolvido pelo avaliado‖ (Estudante/Professor
3/2012).
―Avaliação é um processo que ocorre em todos momentos das atividades
educacionais‖ (Estudante/Professor 4/2012).
―É um método de conhecer e valorizar a aprendizagem do estudante, não só
através de provas, mas sim todo o desempenho do estudante em sala de aula‖
(Estudante/Professor 5/2012).
―Avaliação é todo o processo de desenvolvimento do trabalho realizado com
os estudantes dentro e fora da sala de aula‖ (Estudante/Professor 6/2012).

Grupo 3 – Respostas que apresentam a avaliação como um
momento específico apenas de verificação da aprendizagem de
conteúdos, de realização de exame para constatação dos
resultados e atribuição de nota. Mais da metade das respostas
(vinte e três) ficou nesse grupo. Destacam-se algumas dessas
respostas:
―Avaliação é o método que o professor utiliza para conhecer como está o
conhecimento do estudante sobre os conteúdos trabalhados no cotidiano da
escola‖ (Estudante/Professor 7/2012).
―Avaliação é a forma de dar notas, do professor, para o estudante‖
(Estudante/Professor 8/2012).
―A avaliação é uma forma de testar o conhecimento e o desenvolvimento dos
estudantes em sala de aula. Há várias formas de avaliar o estudante, com
trabalhos ou vendo seus comportamentos...‖ (Estudante/Professor 9/2012).
―É um método trabalhado através do ensino pedagógico para se obter uma
nota‖ (Estudante/Professor 10/2012).
―[...] Já no ensino fundamental a forma de avaliar muda porque é de forma
tradicional, existem testes, provas e trabalhos e é quantitativa‖
(Estudante/Professor 11/2012).
―Avaliação é testar os conhecimentos adquiridos em cada momento da
aprendizagem [...]‖ (Estudante/Professor 12/2012).
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―É uma das formas de verificar se houve êxito na aplicação do conteúdo‖
(Estudante/Professor 13/2012).
―É quando se faz uma prova dos assuntos que foram dados para avaliar se
atingiu o objetivo‖ (Estudante/Professor 14/2012).

Grupo 4 – Respostas que demonstram a compreensão da avaliação
como processo que visa à promoção da aprendizagem. Apenas quatro
respostas se encontram nesse grupo:
―É o método utilizado nas escolas para saber se o indivíduo está
desenvolvendo a aprendizagem e, através desse diagnóstico, saber qual rumo
devemos tomar‖ (Estudante/Professor 15/2012).
―É a coletagem de dados que ajudará o professor a analisar o desempenho dos
estudantes e tomar decisões para melhorar a aprendizagem‖
(Estudante/Professor 16/2012).
―Avaliação é uma prática que deve haver, para avaliar o aprendizado e o
entendimento de algo que já aprendemos para saber onde erramos e, com
isso, acertar‖ (Estudante/Professor 17/2012).
―Avaliação é a forma de avaliar o aprendizado do estudante, se ele aprendeu
e em que área ele está tendo dificuldade. É um mecanismo de ajudar o
estudante a se desenvolver [...] e se porventura não houver aprendizado por
parte deles, o educador deve repensar sobre sua prática, modificando se
necessário‖ (Estudante/Professor 18/2012).

2.4 Organização das Categorias
As palavras utilizadas para representação da avaliação foram
organizadas em duas categorias principais: a) Processo de avaliação e
b) Exame. Cada categoria principal foi organizada em duas categorias
secundárias, analisando as palavras apresentadas e os respectivos
contextos. Em cada um dos três momentos de levantamento de
informações (1996, 2009 e 2010) as categorias foram mantidas,
entretanto as palavras selecionadas para representação da avaliação
variaram de uma turma para outra. Somente quatro palavras aparecem
nos três momentos analisados.
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A primeira categoria, processo de avaliação, foi organizada em duas
categorias secundárias de acordo com o sentido apresentado pelos
estudantes: avaliação como processo e condições para a avaliação. As
palavras (variáveis) de cada categoria secundária são apresentadas no
Quadro 1.
Quadro 1: Primeira categoria - Processo de Avaliação
Variáveis
Categorias
secundárias
1996
2009
2010
Analisar
Análise;
Acompanhamento;
Avaliação
diagnóstico;
analisar;
como processo
processo;
planejamento;
qualificar;
processo;
retorno;
retorno; sondagem.
sondagem.
Auto-avaliação;
Observação;
Ação reflexiva;
Condições
compromisso;
seguimento.
coerência;
para a
observação.
diálogo;
avaliação
gradualmente;
interação;
identificação;
norteador;
observação; percurso.

Dentre as palavras utilizadas nessa primeira categoria, obtiveram
maiores frequências: diagnóstico, processo e sondagem, em 2009;
analisar, sondagem e acompanhamento, em 2010.
A segunda categoria, exame, foi organizada em quatro categorias
secundárias: condições para a prova; estado emocional; resultados;
instrumentos de exames. As palavras (variáveis) de cada uma dessas
categorias são apresentadas no Quadro 2.
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Quadro 2: Segunda categoria - Exame
Categorias secundárias e Variáveis
1996
2009
2010
Condições para a prova
Conhecimento;
Atenção; competência;
Atenção; competência;
Desempenho.
concentração;
compreensão;
conhecimento;
conhecimento;
compreensão;
conteúdos; ensino;
conteúdos; dedicação;
estudar/estudo;
desempenho; ensino;
exposição; expressão
estudo; força;
das ideias; livro;
raciocínio;
pesquisas escolares;
responsabilidade.
práticas; revisão
(estudo); seminário.
Estado emocional
Dor de cabeça; Medo;
Aflição; ansiedade;
Dúvidas; esquecimento;
Repressão.
insônia; nervoso;
estresse; medo;
perseguição;
nervosismo;
preocupação.
preocupação; tensão.
Resultados
Aprovação;
Acerto; aprendizagem;
Aprendizagem;
Reprovação;
assimilação; atestado de aprovação ou
Recompensa;
conhecimento;
reprovação;
Resultado; Sucesso.
rendimento; vitória.
assimilação;
consequência;
desenvolvimento; êxito
ou fracasso; resultado.
Instrumentos de exame
Competição; Critérios;
Aluno; cobrança;
Averiguar; cobrança;
Crueldade; Domínio;
comprovação da
constatação; exercícios;
Imposição; nota;
aprendizagem;
finalidade; incompleto;
Provão de FHC.
instrumento;
limite; média; medição;
memorização; nota;
nota; número;
professor; prova;
perguntas; prova;
quantitativa;
questionários;
tradicionalismo;
reprodução;
verificação.
temporariedade; teste;
trabalho; verificação.
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Na segunda categoria destacam-se maiores frequências em relação aos
seguintes termos (ver Apêndices D, E e F):
 na categoria Condições para a prova - dedicação, estudo,
conhecimento e responsabilidade, em 2009; conhecimento,
compreensão e estudo, em 2010.
 na categoria estado emocional – aflição e nervoso, em 2009; medo
e tensão, em 2010.
 na categoria resultados – aprendizagem e rendimento, em 2009;
aprendizagem, resultado e assimilação, em 2010.
 na instrumentos de exame – nota, verificação e cobrança, em 2009;
prova, nota e verificação, em 2010.
No levantamento das palavras indicadas pelos estudantes para
representarem a avaliação verificou-se que a maioria dos termos
apresentados se referem à realização de exames e não ao processo de
avaliação (Tabela 6). Nas três turmas o percentual de respostas
relacionadas à categoria ―exame‖, reunindo-se as quatro categorias
secundárias, fica em torno de 84% (1996 – 84,6%; 2009 – 84,8%;
2010 – 83,6%).
Tabela 6 : Representação da Avaliação – 1996 – 2009 - 2010
Categorias secundárias
Percentuais
Categorias
principais
1996
2009
2010
Processo de avaliação
3,8
13,0
9,0
Processo de
Condições para a avaliação
11,5
2,2
7,4
avaliação
Total
15,4
15,2
16,4
Condições para a prova
7,7
21,7
19,7
Estado emocional
11,5
8,7
8,2
Exame
Resultados
19,2
20,7
22,1
Instrumentos de exame
46,2
33,7
33,6
Total
84,6
84,8
83,6

Um percentual pequeno faz referência a palavras que se relacionam,
de alguma forma, à ideia da avaliação como processo, ainda que, no
conjunto das respostas apresentadas, não fica claro o papel da
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avaliação processual nem a função dos instrumentos de verificação de
aprendizagem como um dos momentos desse processo. Em 2009
(13%) e em 2010 (9%) verifica-se aumento no percentual de variáveis
relacionadas ao processo de avaliação, em relação ao resultado obtido
em 1996 (3,8%). Na categoria ―Exame‖, os maiores percentuais
aconteceram em relação aos instrumentos de exame, observando-se
uma redução percentual de 1996 (46,2%) para 2009 (33,7%) e 2010
(33,6%).
Em catorze anos (de 1996 a 2010), não se verificam mudanças na
representação da avaliação, ainda relacionada apenas ao momento de
realização de exames para notas, apresentados sob diversas
denominações.

Referem-se aos exames as palavras: comprovação da
aprendizagem; exercícios; instrumento; perguntas;
prova;
provão; questionários; teste; trabalho; tradicionalismo;
verificação. O percentual de estudantes que usaram esses termos
variou de 3,8%, em 1996, para 32,2%, em 2009. Em 2010
(77,4%), a maioria dos estudantes se referiu aos instrumentos de
exame. O baixo percentual verificado em 1996 pode ser
atribuído ao fato de, nesse ano, cada estudante ter usado apenas
uma palavra para representar a avaliação. Nos anos seguintes
foram solicitadas três opções, em ordem de prioridade. A
distribuição das frequências em cada palavra, por categorias
principais e secundárias encontra-se nos Apêndices A a F, no
final deste lartigo.
Referindo-se a notas, foram usadas as seguintes palavras: média;
medição; número; nota; quantitativa. O maior percentual de
estudantes referindo-se a notas aconteceu em 2009 (51,6%),
decrescendo para 29%, em 2010. Em 1996, verificaram-se
19,2% de estudantes abordando a nota como representação da
avaliação.
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2.5 Exames em vez de avaliação

Entre os estudantes ouvidos em 1996, encontram-se,
principalmente, representações voltadas para a realização de
exames. A maioria dos termos evocados para representação da
avaliação remetem à prática de exames, como discutida por
Luckesi (2002):
 os exames têm por objetivo medir;
 são pontuais – aqui e agora – produzem resultados definitivos;
 são classificatórios, seletivos e excludentes – pela
classificação, selecionam os melhores e excluem os que não
sabem;
 são antidemocráticos: reforçam a possibilidade de uma
prática pedagógica autoritária, do uso do poder no ato de
examinar e decidir a vida dos estudantes.
Algumas das palavras usadas pela turma de 1996 podem ser
facilmente relacionadas à prática autoritária e excludente do exame:
competição; imposição; repressão; nota; aprovação; reprovação;
medo; aberração; crueldade e dor de cabeça.
Em 2009, verificou-se que essas representações continuam presentes,
mas já despontam pequenos sinais de uma concepção de avaliação
processual, como defendidas por Libâneo (2006), por Luckesi (2003)
e por Hoffmann (1991; 1993).
Como característica da prática de exames, e não de avaliação,
destacam-se os seguintes textos:
―Cobrança – a avaliação é uma forma de cobrar do aluno que ele tenha
aprendido determinado assunto.
Nota – ‗ferramenta‘ utilizada para avaliar o desempenho do aluno.
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Competência – o aluno deverá ser competente naquilo que será designado a
fazer.‖ (Discente 9/2009).
―Aprendizagem de conteúdo – é o que o professor espera na avaliação.
Tradicionalismo, é a maneira que quase todos os professores avaliam os seus
alunos com provas.
Perseguição, quando o professor não obtém do aluno a nota desejada dentro
das possibilidades dos mesmos, começa a persegui-lo.‖ (Discente 7/2009).
―O professor é, geralmente, quem avalia o desempenho do aluno para saber se
houve ou não aprendizagem e para isso o aluno precisa de uma nota
avaliativa.‖ (Discente 10/2009).

Ainda na turma de 2009, depoimentos que sinalizam para a concepção
de avaliação como processo:
―O processo de avaliação é o meio de medir quantitativamente e
qualitativamente o aprendizado dos alunos interessados, avaliando o aluno o
professor está avaliando ao mesmo tempo a si.‖ (Discente 12/2009).
―O uso da palavra ‗processo‘ foi no sentido de acreditar que a avaliação é
uma progressão continuada. Que possibilita a verificação, qualificação, a
tomada de decisão. Tendo em vista essa concepção, acabei por relacionar,
junto ao termo ‗processo‘, os termos ‗qualificar‘ e ‗diagnosticar‘. O aluno,
nesse processo, é acompanhado antes, durante e depois e assim será
qualificado o que foi e o que não foi positivo, para traçar novas
possibilidades.‖ (Discente 1/2009).

Em 2012, a maioria dos estudantes/professores da turma considera a
avaliação apenas um momento de verificação da aprendizagem
seguida de atribuição de nota. Menos de dois por cento destes
estudantes atribuem à avaliação o caráter processual voltado para a
melhoria da aprendizagem.
As características da avaliação escolar, apontadas por Libâneo (2006),
não são consideradas pelos estudantes em qualquer dos momentos da
realização do trabalho apresentado neste livro. Para esse autor, o
processo de avaliação apresenta as seguintes características:
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 Reflete a unidade objetivos-conteúdos-métodos que deve
caracterizar a programação e operacionalização do trabalho docente;


Possibilita a revisão do plano de ensino;



Ajuda a desenvolver capacidades e habilidades;



Volta-se para a atividade dos estudantes;

 É objetiva – volta-se para a comprovação dos comportamentos
realmente assimilados pelos alunos, de acordo com os objetivos e
conteúdos trabalhados;
 Ajuda na auto-percepção do professor e fornece informações
sobre o seu trabalho;
 Reflete valores e expectativas do professor em relação aos
estudantes.
Nas quatro turmas (1996; 2009; 2010; 2012) se repetem os resultados
verificados por Leite (1996), num trabalho de ensino-pesquisaextensão realizado no município de Itambé, no Estado da Bahia. Os
professores itambeenses consideraram a avaliação como sinônimo de
exercícios, provas e testes, dando ênfase à mensuração da
aprendizagem.
A maioria dos que participaram das quatro turmas continua
confundindo avaliação com exames. Realizam exames aos quais
atribuem o nome de avaliação.
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Acerto
Aflição
Aluno
Análise
Ansiedade
Aprendizagem
Aprendizagem de conteúdos
Assimilação
Atenção
Atestado de conhecimento
Cobrança
Competência
Compreensão do conteúdo
Comprovação da aprendizagem
Concentração
Conhecimento (comprovação)
Conhecimento
Conteúdo
Dedicação
Desempenho
Diagnóstico
Estudo
Ensino
Força
Insônia
Instrumento
Memorização
Nervoso
Nota
Observação
Preocupação
Processo
Professor
Prova
Perseguição
Qualificar
Quantitativa
Raciocínio
Rendimento
Responsabilidade
Seguimento
Vitória
Retorno
Sondagem
Tradicionalismo
Verificação
Total

3
1
1
1
1
1
1
2
1
9
1
1
2
1
1
2
2
31

1 2 1 1 - 1
5 4
- 1 - 1
- 1
- 2
- 1
1 1 1 1 1 - 1 2
- 1
- 2
1 1 - 1
- 1
1 - 1
1 2 4
1 - 1 1
- 1
- - 1
1 - 1
- 1
2 - 1
1 - 1
- 1 1 1
- 1
31 31

1
2
1
1
1
12
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
3
2
3
3
1
1
1
1
1
2
15
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
2
3
93

preto

vermelho

verde

Laranja

cinza

branco

azul

amarelo

total

3ª opção

Palavras

2ª opção

1 ª opção

Apêndice A: Representações da avaliação - 2009

1
1

1
1
1
2

4

1

1
4

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

1
1
1
1
1

2

1
6
1

1
3

1
1
1

1

2

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

3

3

15

1
18

3

9
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1
21

1
1
1
21
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Apêndice F - Agrupamentos/categorias 2010
Total: 41 alunos – total indicações/palavras (IP): 122
Condições
para a
avaliação
(20)
ação reflexiva
(1)
acompanhame
nto(2)
analisar (3)
coerência (1)
diálogo (1)
gradualmente
(1)
interação (1)
identificação
(1)
norteador (1)
observação
(1)
planejamento
(1)
sondagem (3)
processo (1)
percurso (1)

Condições para
a prova (24)

Estado
emocional
(10)

Resultados
(27)

Instrumento
s de exame
(41)

atenção (1)

dúvidas (1)

averiguar (1)

competência (1)

esquecimen
to (1)
estresse (1)

aprendizagem
(17)
aprovação ou
reprovação (1)
assimilação (2)

medo (2)

consequência (1)

nervosismo
(1)
preocupaçã
o (1)
tensão (3)

desenvolvimento
(1)
êxito ou fracasso
(1)
resultado (4)

compreensão (4)
conhecimento
(5)
conteúdos (1)
ensino (1)
estudar/estudo
(3)
exposição (1)

48,8%(A)
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constatação
(1)
exercícios
(2)
finalidade
(1)
incompleto
(1)
limite (1)
média (1)

expressão das
ideias (1)
livro (1)

medição (2)

pesquisas
escolares (1)
práticas (1)
revisão (estudo)
(2)
seminário (1)

número (1)

retorno (1)

16,4% IP

cobrança (1)

% em relação à frequência das palavras - 122
19,7 % IP
8,2% IP
22,1% IP
% em relação número alunos de cada turma - 41
58,5%(A)
24,4%(A)
65,8%(A)
Exame: 83,6%
Avaliação: 16,4%

nota (5)

perguntas (1)
prova (9)
questionários
(1)
reprodução
(1)
temporarieda
de (1)
teste (1)
trabalho (1)
verificação
(9)
33,6% IP
100%(A)
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
REVISTAS TÓPICOS EDUCACIONAIS
1.

A Revista Tópicos Educacionais, uma publicação do Centro de
Educação da Universidade Federal de Pernambuco, com
periodicidade quadrimestral, aceita para publicação textos direta
ou indiretamente relacionados com a educação, oriundos de
reflexões, estudos teóricos e pesquisas. Os textos devem ser
inéditos na língua espanhola e portuguesa. A revista aceita a
tradução de textos publicados originalmente em línguas
diferentes do espanhol e do português, desde que atendam aos
critérios de avaliação para publicação.

2.

Os artigos apresentados devem estar sob avaliação exclusiva da
Revista Tópicos educacionais. Deverão ser enviados para os
e-mails: revistatopicoseducacionais@ufpe.br e
editorrevistatopicos@ufpe.br.

3.

Uma vez publicados na Revista Tópicos Educacionais, os
trabalhos não deverão ser publicados em qualquer outro espaço
por um período de seis meses.

4.

Os autores de textos publicados receberão até cinco exemplares
do número em que suas matérias forem publicadas.

5.

A seleção dos artigos terá como base a alinha editorial da revista,
a originalidade e a consistências do texto.

6.

Os artigos enviados à Revista Tópicos Educacionais serão
inicialmente analisados quanto à forma. Nesse momento será
observado o atendimento aos critérios gerais da Revista Tópicos
Educacionais, inclusive forma. Posteriormente o texto será
analisado por dois pareceristas da área temática específica do
trabalho (membros do conselho editorial ou convidados ad hoc).
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7.

Nesta avaliação o texto pode ser considerado como: a) aprovado,
b) aprovado, mas sujeito a reformulações ou c) recusado.
Em caso de análises diferentes dos pareceristas, o texto será
analisado por um terceiro parecerista. Os autores que tiverem
seus textos aprovados com restrições terão o prazo de trinta dias
para providenciar as modificações necessárias. O não
cumprimento do prazo implica na recusa do texto.

8.

Após o aceite para publicação o trabalho será revisado e retornará
ao autor com as sugestões de correções publicação, para então ser
enviado à editora.

9.

Na apresentação do texto original deve constar um cabeçalho
com: Título do artigo em português e Inglês (Inicial em
maiúscula, restante em letras minúsculas a menos que seja nome
próprio em negrito, fonte Times New Roman, tamanho 14,
centralizado), subtítulo em letras minúsculas (exceção para nome
próprio). O título deve conter no máximo 11 palavras. Logo após
deve vir o resumo.

10. Os textos enviados para análise devem ter entre 35.000 e 60.000
caracteres (incluindo os espaços), formatados para folha A4,
incluindo as referências bibliográficas, notas e tabelas.
11. Todos os dados que identifiquem a autoria deverão ser colocados
em página de rosto, na qual deve constar nome completo de cada
autor, informações detalhadas sobre sua filiação institucional e
endereço completo (telefone, fax, email), além de resumo e
abstract (entre 800 e 1000 caracteres, incluindo os espaços) e
palavras-chave (no máximo cinco) em português e keywords em
inglês. Os títulos devem também ser traduzidos para o inglês
12. Os textos devem estar justificados, digitados em espaço 1,5, em
fonte Times New Roman, corpo 12. As citações com mais de três
linhas devem vir sempre em novo parágrafo, em corpo 11, sem
aspas e endentadas.
13. Deve-se eliminar qualquer referência que prejudique o anonimato
do texto no momento de avaliação.
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14. Os textos devem ser salvos no formato Word ou compatível. Os
destaques necessários devem ser feitos em itálico.
15. As citações devem obedecer à forma (Sobrenome do Autor, ano).
16. As referências bibliográficas deverão conter exclusivamente os
textos citados no trabalho, obedecendo às normas da ABNT.
17. Os textos que não respeitarem as normas não serão considerados
para avaliação.
Abaixo, alguns exemplos de como proceder:
Livros:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do
Livro: subtítulo. Local de publicação: Editora, ano de publicação.
Ex.: FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola
improdutiva: um (re) exame das relações entre educação e estrutura
econômica social e capitalista. São Paulo: Cortez, 1989.
Capítulos de livros:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do
Capítulo: subtítulo. In:\SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem
Abreviatura. Título do Livro. Local de publicação: Editora, ano de
publicação. Páginas inicial e final.
Ex.: LANDABURU, Jon. A educação em regiões indígenas:
mudanças recentes na Colômbia, Equador e Bolívia. In: TRINDADE,
Hélio; BLANQUER, Jean-Michel. (Org.). Os desafios da educação
na América Latina. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 254-269.
Periódicos:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do
Artigo: subtítulo. Título do Periódico, Local de publicação,
Instituição, número do volume, número do fascículo, páginas inicial e
final do artigo, mês e ano de publicação.
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Ex.: ZAINKO, Maria Amélia Sabbag. Educação superior no Brasil: a
avaliação institucional como condição para seu desenvolvimento.
Educação Brasileira, Brasília, v. 15, n. 30, p. 111-113, jan./jun.
1993.
Teses e dissertações:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título:
subtítulo. Ano. Número de folhas. Dissertação ou Tese (Mestrado em
ou Doutorado em) – Nome do Programa, Nome da Universidade,
Local, Ano.
Ex.: CAÚ, José Nildo Alves. PROJOVEM: Impactos da inclusão dos
jovens – uma análise dos egressos da qualificação profissional do arco
esporte e lazer em Recife. 2009. 223 f. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Programa de Pós Graduação em Educação da UFPE,
Recife, 2009
Contato
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Centro de Educação - Universidade Federal de Pernambuco
Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE CEP: 50670-901
Fone PABX: (81) 2126.8000
e-mail: revistatopicoseducacionais@ufpe.br
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