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Esta, a escola real, se tece singularmente em 

diferentes espaços/tempos, e sua existência depende 

da passagem de cada pessoa por ela, quer como 

aluno, quer como professor. A escola não é apenas 

isso que se diz dela; é muito mais: são escolas, 

múltiplas realidades que assim devem ser elucidadas.  

Se assim compreendidas, em suas multiplicidades e 

complexidades, devemos compreender, também, que 

as leituras que se fazem da escola no singular, para 

avaliá-la e, a partir daí, classificá-la, deixam de 

perceber a vida que nelas é construída. 

(SGARBI, 1999, p. 87) 
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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa teve por objetivo compreender como se desenvolve o processo avaliativo 
realizado por uma professora do Bloco Inicial de Alfabetização em uma escola da rede 
pública de ensino do Distrito Federal. Partiu-se do pressuposto de que a avaliação é o eixo 
central da organização do trabalho pedagógico e de que as práticas avaliativas dos professores 
na organização da escolaridade em ciclos, como é o caso do Bloco Inicial de Alfabetização, 
devem estruturar-se sob uma lógica diferenciada da avaliação na escola seriada. Recorreu-se à 
abordagem de pesquisa qualitativa a fim de atingir os seguintes objetivos: (a) analisar quais 
são os fundamentos teórico-metodológicos do Bloco Inicial de Alfabetização e em quais deles 
uma professora se baseia para desenvolver suas práticas avaliativas; (b) analisar as práticas 
avaliativas adotadas por uma professora do Bloco Inicial de Alfabetização e (c) analisar a 
articulação do processo avaliativo realizado por uma professora do Bloco Inicial de 
Alfabetização com o trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula. As informações 
foram coletadas por meio da observação de campo, das entrevistas e dos documentos oficiais. 
Desenvolveu-se uma análise histórica da experiência do Distrito Federal com a organização 
da escolaridade em ciclos. Realizou-se, também, análise da proposta pedagógica do Bloco 
Inicial de Alfabetização, bem como dos documentos orientadores da sua implementação. O 
referencial teórico foi construído considerando o pensamento de autores como Freitas (2003, 
2005), Hoffmann (2002), Krug (2001, 2007), Mainardes (2007) e Villas Boas (1993, 1998, 
2001, 2006), dentre outros. A investigação explicitou que, a despeito da implementação do 
Bloco Inicial de Alfabetização no Distrito Federal, o trabalho pedagógico da turma, incluída a 
avaliação, não se baseou nos princípios metodológicos do Bloco. A lógica avaliativa ainda era 
a mesma do regime seriado, revelando que o trabalho pedagógico como um todo também 
assim era realizado. Os resultados ainda apontaram para a ausência de reflexão coletiva sobre 
a avaliação escolar e sobre o Bloco Inicial de Alfabetização, impossibilitando o 
desenvolvimento dos princípios metodológicos do Bloco.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação. Bloco Inicial de Alfabetização. Organização da 
escolaridade em ciclos. Organização do trabalho pedagógico. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PEREIRA, Maria Susley. Evaluation in the Initial Stages of Literacy: the reality of a 
Federal District school. 2007. 183f. Dissertation (Master in Education) – School of Education 
– University of Brasilia – UnB, Brasilia – DF. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
The objective of this research was to understand how the evaluation process carried out by a 
teacher of the Initial Stages of Literacy develops, as observed in a public school at the Federal 
District. We started from the assumption that evaluation is the central axis of the pedagogical 
work organization and that the evaluation practices of the teachers in their organization of the 
schooling cycles, as is the case in the Initial Stages of Literacy, should be structured from a 
different perspective or based on a different logic than that of the series school. The approach 
chosen was that of  the qualitative research in order to reach the following objectives: a) to 
analyze what the theoretical-methodological fundaments of the Initial Stages of Literacy are 
and to determine which are chosen by the teacher to develop her evaluation practices; b) to 
analyze the evaluation practices  taken up by a teacher of the Initial Stages of Literacy and c) 
to analyze the articulation of the evaluation process carried out by a teacher of the Initial 
Stages of Literacy with the pedagogical work developed in the classroom. The data were 
gathered by way of field observation, interviews and official documents. A historical analysis 
of the experience at the Federal District with the organization of schooling into cycles was 
developed. Likewise, an analysis of the Initial Stages of Literacy pedagogical proposition, as 
well as of its guiding documents and its implementation, was performed. The theoretical 
reference was constructed taking into consideration the ideas of Freitas (2003, 2005), 
Hoffmann (2002), Krug (2001, 2007), Mainardes (2007) and Villas Boas (1993, 1998, 2001, 
2006), among others. The research made it explicit that, despite the implementation of the 
Initial Stages of Literacy at the Federal District, the class´ pedagogical work, evaluation 
included, was not based on the Stages’ methodological principles. The evaluation logic was 
still the same as that of the serial regime, that revealing that the pedagogical work, as a whole, 
was also performed in the same manner. The results also indicated the absence of collective 
reflection on the school evaluation and on the Initial Stages of Literacy, hampering the 
development of the Stages’ methodological principles. 
 
KEY WORDS: Evaluation. Initial Stages of Literacy. Organization of schooling into cycles. 
Organization of the pedagogical work.  
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DELINEANDO UM COMEÇO DE CONVERSA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 

Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. 

Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. 

Ensino, porque busco, porque indaguei, porque indago e 

me indago. Pesquiso para constatar e constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade. 

 (FREIRE, 1997, p. 32). 
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As mudanças ocorridas na sociedade contemporânea em virtude da reconfiguração do 

capitalismo e dos avanços científicos e tecnológicos suscitam diversas questões sobre as 

responsabilidades da escola e dos educadores, sobretudo dos professores, agentes decisivos na 

formação de gerações. 

Diante dessas transformações, as discussões relativas à avaliação na escola têm 

ganhado destaque significativo no Brasil nos últimos anos. No entanto, muito ainda há que se 

considerar, visto que a avaliação não é um processo meramente técnico, não se reduz à 

elaboração de instrumentos com a intenção de julgar o desempenho do aluno. 

Avaliar implica um posicionamento político e emocional, inclui valores e princípios, 

devendo estar associado ao projeto educacional e social que vem sendo construído pelos 

envolvidos no processo educativo, não devendo apresentar-se de forma descolada das práticas 

didáticas que se desenvolvem no interior da escola e, muito menos, da concepção de ciclo de 

aprendizagem. A avaliação estabelece uma relação íntima com a visão de mundo de quem a 

desenvolve e constitui-se, portanto, como um espelho da concepção que se tem de educação.  

Nesse sentido, a avaliação tem significado preponderante na minha vida pessoal e 

acadêmica e, conseqüentemente, na minha trajetória docente.  

Os meus primeiros anos de escolarização não se mostram muito claros em minha 

memória; recordo-me de poucas situações que, por algum motivo, ficaram gravadas, umas 

boas e outras nem tanto. Daquelas que me marcaram positivamente nas séries iniciais, a que 

mais me vem à lembrança é o carinho e atenção de certa professora que me afagava e me 

incentivava com seu olhar por várias vezes. Outra bastante positiva foi quando fui escolhida, 

dentre vários alunos, para representar a escola no Pelotão de Saúde, no qual dois alunos eram 

os responsáveis por cuidar dos colegas que sofressem algum pequeno acidente no período da 

aula, tudo sob a orientação de uma coordenadora. Era lindo meu uniforme. Minha mãe 

costurou um jaleco branquinho e um lencinho, todos com uma cruz vermelha pintada, 

igualzinho ao das enfermeiras da TV. Todavia, esta não é uma passagem que eu a tenha como 

a mais fixa nas minhas lembranças.  

De maneira muito triste, o que mais me vem à cabeça, quando paro para pensar em 

avaliação, é um QVL (Quadro Valor de Lugar) desenhado em meu caderno, já com as páginas 

manchadas e gastas da borracha que agiu muitas vezes no papel ruim. Eu não conseguia 

entender como aqueles risquinhos eram circulados, ou amarrados na linguagem da professora, 

pois, segundo ela, eles não poderiam permanecer naquela casa, tinham que ser transferidos 

para a casa ao lado. Por quê?! Minha corporeidade dizia à professora que eu não estava 

entendendo, mas ainda assim ela não se intimidava e continuava com suas explicações e 
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intermináveis exercícios no quadro para serem copiados no caderno. No dia da prova eu tive a 

oportunidade de provar a ela que eu realmente não havia aprendido nada daquilo, não havia 

aprendido sequer o que era aquilo.  

Minha relação com a matemática começou nesse período a ser problemática, pois 

realizar operações, até as mais simples, tornou-se um martírio. Primeiro porque eu não sabia 

mesmo e segundo porque eu não me julgava capaz de aprender qualquer coisa que envolvesse 

números. Tais lembranças se fizeram presentes e, por incrível que pareça, ainda se fazem em 

minha vida acadêmica. Falar em prova me assusta e certamente não me permite mostrar o que 

realmente sei, pois me amedronta e me inibe. 

Aquele tipo de avaliação, que não considerava quem eu era nem meu esforço, 

continuou nas séries finais de forma muito classificatória. Um professor de geografia, da 5ª e 

da 6ª séries, realizava a cada ano, como forma de avaliação, um famigerado concurso sobre o 

Brasil Político com troféu e tudo, enaltecendo o vencedor e chegando a humilhar aqueles que 

obtinham uma pontuação baixa. Era muito triste.  

Porém, mais triste que isso aconteceu no curso de Magistério; minha professora de 

Português não mediu esforços para denegrir-me perante meus colegas quando ao entregar 

minha redação comentou olhando para uma amiga de sala que rico e inteligente se conhecia 

pela pele, e entregou a ela sua redação e ao mesmo tempo a minha; a dela tinha a nota 

máxima, a minha estava cheia de riscos e uma nota muito baixa. Qualquer um pode imaginar 

o que esse comentário possa ter significado para uma adolescente como eu, de cabelão, que 

cobria o rosto cheio de espinhas, e uns óculos de lentes bem grossas, que me separavam do 

mundo. Eu me sentia feia e, principalmente naquele instante, além de feia me sentia pobre 

mesmo! Nunca me esquecerei de toda a perturbação mental que o fato me gerou. 

Concordo com Krug (2001) quando diz que  

 

O ato de avaliar implica uma atividade ética, os julgamentos feitos afetam as 
vidas das pessoas. No caso da avaliação escolar, é pertinente que essa 
acompanhe a estratégia de pensamento da criança, do adolescente, do jovem 
ou do adulto do dia-a-dia a partir da ação dele (p. 68). 
 
 

Por sorte e esforço pessoal, consegui superar de forma brilhante todas essas 

experiências. O mais belo de tudo isso é que esta última situação foi a responsável pela 

escolha do meu curso de graduação. Eu não tive nenhuma dúvida em escolher Letras, quis 

fortemente ser professora de Língua Portuguesa, especialmente ser uma professora diferente 

daquela. 
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Mas este desfecho pode não ser o mesmo para todos. Uma prática avaliativa 

descompromissada ou irresponsável pode definir os rumos de uma personalidade em 

formação, trazendo conseqüências negativas para a vida de quem a vivenciou, pois a escola 

muitas vezes, tem o poder de marcar, evidenciar os desvios, reforçando a imagem de alunos e 

estigmatizando-os.  

Minha carreira na educação iniciou-se em 1988, e deste ano até então tive 

oportunidade de trabalhar em diversos segmentos: da Educação Infantil ao Ensino Superior, 

passando por coordenação pedagógica local e intermediária e apoio à direção. 

Há cerca de 7 anos venho me dedicando à formação de professores. Atualmente, estou 

na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE, na Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, na qual trabalho com a formação continuada de 

professores alfabetizadores e, particularmente em 2005 e 2006, coordenei o curso 

Alfabetizando no BIA – Bloco Inicial de Alfabetização1. 

O BIA foi implantado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com 

o “objetivo de reestruturar o Ensino Fundamental para 9 anos, organizando o período de  

alfabetização em ciclo e garantindo à criança, a partir dos 6 anos de idade, a aquisição da 

alfabetização/letramento/ludicidade e seu desenvolvimento global.” (SEEDF, 2005, p. 7). 

A organização escolar em ciclos não é uma proposta recente, ao contrário, é antiga e 

diferenciada, atualmente recuperada como alternativa pedagógica, conforme artigo 23 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e adotada oficialmente em diversos 

estados e municípios. 

 Um dos princípios teórico-metodológicos do BIA é a formação continuada dos 

professores. Por isso, em Ceilândia, primeira cidade do DF a receber o Bloco, em 2005 foi 

desenvolvido o curso Alfabetizando no BIA, com 20 turmas formadas por professores e 

coordenadores que trabalhavam com crianças de 6, 7 e 8 anos de idade. 

A formação do professor foi proposta em uma perspectiva crítico-reflexiva, partindo-

se do pressuposto de que os saberes pedagógicos dos docentes são construídos na relação 

teoria e prática, buscando superar o distanciamento linear e mecânico entre o conhecimento 

técnico-científico e as práticas sociais no trabalho pedagógico, além de objetivar a 

instrumentalização do docente com vistas a atender as perspectivas e diversidades da sala de 

aula. 

                                                 
1 A denominação de “bloco” corresponde a “ciclo”, termo mais utilizado nos estados. 
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Todo o trabalho desenvolvido na formação primou pelo estabelecimento de um espaço 

livre e aberto para os posicionamentos e partiu dos saberes e fazeres do professor, criando 

uma relação dialógica e de construção de um novo pensar e fazer docentes, incorporando-os 

aos princípios teórico-metodológicos do Bloco, bem como ao Currículo de Educação Básica 

das Escolas Públicas do DF. 

Foi possível, portanto, ouvir e socializar muitas experiências com os professores-

cursistas a partir das propostas de estudos e atividades realizadas durante o curso. Tais 

estratégias proporcionaram uma reflexão sobre a prática pedagógica e avaliativa e 

evidenciaram determinadas concepções e ações desenvolvidas no espaço escolar.  

Durante todo o processo, por meio das falas e dos Registros Reflexivos2 produzidos 

pelos professores-cursistas fui percebendo, de forma gradativa, práticas avaliativas que 

destoavam das ações realizadas em sala de aula e que por vezes eram socializadas no curso.  

A avaliação escolar se mostra como um dos principais problemas a ser solucionado, 

dentre muitos outros que se apresentam, quando se propõe repensar o currículo e os espaços 

/tempos da escola  em uma perspectiva mais emancipatória (FREIRE, 1997). 

Assim, foi sendo evidenciado que determinados professores já realizavam ou se 

mostravam bastante seduzidos por uma prática pedagógica que facilita e viabiliza o avanço 

dos conhecimentos dos alunos de forma significativa, contextualizada e comprometida com a 

necessidade de aprendizagem de cada aluno e com o sucesso de todos. No entanto, era muito 

nítida uma discrepância entre a prática pedagógica realizada por alguns desses professores e 

sua prática avaliativa, pois esta não se mostrava condizente à lógica da avaliação no BIA. Ou 

seja, a avaliação ainda permanecia classificatória e unilateral, centrada na utilização de 

procedimentos tradicionais, como por exemplo a realização da semana de aplicação de provas 

para as crianças, cujos resultados têm pouca ou nenhuma influência na aprendizagem do 

aluno e na prática pedagógica do professor. 

O redimensionamento da avaliação na escolaridade organizada em ciclos pauta-se na 

utilização de diferentes e variados instrumentos de coleta de dados sobre os conhecimentos 

construídos e sobre os que ainda estão em processo de construção e deve ser objeto de 

observação constante por parte do professor. 

O BIA apresenta a proposta de reordenar os tempos e os espaços escolares baseada no 

desenvolvimento da criança e em suas vivências. A avaliação é apresentada como o eixo 
                                                 
2 Os Registros Reflexivos produzidos pelos professores durante o curso de formação continuada de 
alfabetizadores consistiam em textos solicitados como trabalhos extra-classe nos quais os cursistas registravam 
suas impressões acerca das discussões realizadas em sala de aula e, principalmente, registravam suas reflexões 
sobre as relações que estabeleciam entre o que se discutia e o que eles desenvolviam em sala de aula. 
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condutor desta proposta, com o propósito de contrariar a prática excludente estabelecida na 

escola que conhecemos, exigindo de todos os envolvidos atualizar posturas e práticas, 

repensar currículos e, conseqüentemente, redimensionar as práticas avaliativas nos contextos 

escolares no coletivo da rede pública de ensino. 

Mas, como exigir da escola o redimensionamento de práticas diante da realidade 

complexa e com tantos problemas pelos quais passam as escolas públicas do DF? Como 

exigir do professor práticas pedagógicas condizentes com as propostas descritas nos 

documentos oficiais se os mesmos, muitas vezes, as desconhecem, e se suas experiências 

apontam para as mais tradicionais práticas de ensino? 

A escola pesquisada é uma escola que se pode considerar de periferia, levando-se em 

conta que esta é composta por uma comunidade de baixa renda que convive com problemas 

comuns das Regiões Administrativas do DF, como a violência doméstica e as drogas, por 

exemplo. 

E é justamente por esta realidade que vale a pena lutar por uma escola que dê conta de 

seu verdadeiro papel, pois nela estão inseridas pessoas, gente. Gente que vislumbra uma vida 

diferente, diferente no sentido de melhor, e que tem a crença latente no seu progresso, nos 

avanços sociais e, pode-se dizer também, em mudanças psicológicas e afetivas. Refletir sobre 

as práticas avaliativas desenvolvidas no interior da escola não nos distancia disso, pelo 

contrário, nos aproxima da real função social da escola e nos remete a pensar como enfrentar 

todos os seus desafios para que ela seja de fato como sonhamos.  

Tanto no BIA quanto nas séries que dão continuidade à educação fundamental, o 

professor necessita refletir, discutir e vivenciar outros procedimentos avaliativos e definir os 

objetivos educacionais que contribuirão efetivamente para a aprendizagem de todos os alunos. 

É importante que dentro da própria escola seja desenvolvido um espaço de reflexão e diálogo 

acerca da avaliação para que o educador avance em seus conhecimentos e tenha oportunidade 

de pensar em estratégias mais significativas e não permaneça na concepção de que avaliar é 

aprovar ou reprovar. 

 Muitos professores não se dão conta de como as práticas avaliativas em sua escola se 

desenvolvem e acabam repetindo modelos sem, sequer, questioná-los. Em conseqüência 

disso, a avaliação pode se tornar conflituosa e excludente, ao invés de ser construída como 

uma prática pedagógica a serviço das aprendizagens. 

 A avaliação dentro do BIA deve ocorrer com intenção formativa, emancipatória e 

participativa. Essa avaliação deve se configurar nas observações que o professor e os alunos 

registram durante a produção e durante a trajetória do conhecimento. Ela deve se materializar 
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no diálogo, na produção professor/professor, professor/aluno, aluno/colegas sobre suas 

construções. Quando a troca avaliativa acontece, sai da estrutura física da sala de aula, pois a 

aprendizagem vai muito além desse espaço. 

 Nessa perspectiva, é urgente que os educadores possam ampliar seu pensar avaliativo, 

a fim de sair do paradigma da avaliação como julgamento do estudante, tornando-a meio de 

promoção da aprendizagem de todos os sujeitos envolvidos na ação educativa. É importante 

que a avaliação se articule com as várias dimensões do seu trabalho escolar, como a 

formulação de objetivos, o planejamento, o registro, com a construção do Projeto Político-

Pedagógico, dentre outras. 

Partindo, pois, desse pressuposto, situo aqui a minha pesquisa, considerando a forma 

como a escola vem reagindo à implementação do BIA e como esta cotidianamente organiza 

seu trabalho. Para tanto, privilegiei a avaliação por constituir-se em elemento central da 

proposta do ciclo e por considerar que ela tem relação precípua com as concepções do 

professor no que diz respeito à aprendizagem, ao ensino, ao conhecimento, enfim, à educação. 

Como professora de séries iniciais e de língua portuguesa há 18 anos, busco respostas e 

aprofundamento para questões que tanto me intrigam em relação à prática avaliativa do 

professor que atua na alfabetização, especificamente no BIA. 
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CAPITULO I 
Primeiros alinhavos: os procedimentos da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudar avaliação é entrar na análise de toda a 

pedagogia que se pratica. 

(SACRISTÁN, 1998, p. 296). 
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O Bloco Inicial de Alfabetização considera a avaliação como eixo norteador do 

trabalho pedagógico em uma perspectiva coletiva, “em que todos os profissionais envolvidos 

planejem, executem e avaliem o processo de ensino e aprendizagem de forma cooperativa, 

integrada e coletiva” (SEEDF, 2005, p. 25), com vistas a uma gestão democrática do ensino. 

Assim, ao avaliar, o professor precisa ter nitidez dos objetivos previstos para cada 

Etapa do BIA, e precisa considerar este processo como diferencial na reorganização do 

trabalho pedagógico da escola em seus tempos e espaços, prerrogativa principal na estrutura 

da escolaridade em ciclos. 

Diante dessa realidade, para a realização da pesquisa, foram levantadas algumas 

questões:  

 Em que o professor se baseia para desenvolver a avaliação no Bloco Inicial de 

Alfabetização? Que tipo de apoio ele recebe? 

 Como o professor do Bloco Inicial de Alfabetização desenvolve a avaliação? 

Por meio de quais práticas? 

 Como o professor articula a avaliação e a organização do trabalho pedagógico? 

A avaliação no contexto escolar, especialmente nos ciclos, pressupõe que verdades 

absolutas sejam deixadas de lado e que se tenha a consciência de uma convivência com 

incertezas; incertezas que se fazem entre o ir e vir na busca de uma prática avaliativa que seja 

condizente com as reais necessidades de aprendizagem dos alunos. 

Minha vivência em relação à avaliação, com base na formação e nos avanços 

profissionais e pessoais adquiridos ao longo da minha historicidade, e a inserção em um 

contexto de mudanças significativas no período de alfabetização das crianças do DF, 

permitiu-me indagar a respeito das práticas avaliativas desenvolvidas nesse período escolar. 

Pois, não há como se excluir de um contexto em que se está naturalmente imerso. Como diz 

González Rey (2003, p. 240), o “sujeito produz verdadeiros desenhos mentais por meio de seu 

pensamento que o levam a reassumir posições e a definir constantemente novas posições 

dentro dos contextos sociais em que se desenvolve.” 

Assim, vivenciar a formação continuada de professores alfabetizadores do DF e 

acreditar em uma avaliação que valorize plenamente aqueles que dela participam, levaram-me 

a questionar: como se desenvolve o processo avaliativo realizado por professores do Bloco 

Inicial de alfabetização? 

Tal questionamento permitiu a construção do objetivo geral da pesquisa:  

 Compreender o processo avaliativo desenvolvido por uma professora do Bloco 

Inicial de Alfabetização. 
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Para atingir tal objetivo foram delineados os seguintes objetivos específicos: 
 
 Analisar quais são os fundamentos teórico-metodológicos do Bloco inicial de 

Alfabetização e em quais deles uma professora se baseia para desenvolver suas 

práticas avaliativas. 

 Analisar as práticas avaliativas adotadas por uma professora do Bloco Inicial de 

Alfabetização. 

 Analisar a articulação do processo avaliativo realizado por uma professora do Bloco 

Inicial de Alfabetização com o trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula. 

 

 
Diagrama 1- Relação entre os questionamentos de apoio e os objetivos da pesquisa. 

 

 

O propósito de compreender as concepções e as práticas avaliativas dos professores 

que atuam no BIA pressupôs a escolha de uma metodologia com “abordagem qualitativa pelo 

fato de ela enfatizar as especificidades de um fenômeno em termos de suas origens e de sua 

razão de ser” (HAGUETTE, 2001, p. 63). A abordagem qualitativa apresenta um caráter 

Questão Principal  
 

Como se estrutura o processo avaliativo desenvolvido por 
professores do Bloco Inicial de Alfabetização? 

Objetivo Geral 
 

Compreender o processo avaliativo 
desenvolvido por uma professora do Bloco 

Inicial de Alfabetização. 
 

 
Em que o professor se baseia para 

desenvolver a avaliação no Bloco Inicial de 
Alfabetização? Que tipo de apoio ele recebe?

 

 
Analisar quais são os fundamentos teórico-

metodológicos do Bloco inicial de Alfabetização 
e em quais deles uma professora se baseia para 

desenvolver suas práticas avaliativas. 

 
Como o professor do Bloco Inicial de 

Alfabetização desenvolve a avaliação? Por 
meio de quais práticas? 

 

 
Como o professor articula a avaliação e a 

organização do trabalho pedagógico? 
 

 
Analisar as práticas avaliativas adotadas por 

uma professora do Bloco Inicial de 
Alfabetização. 

 

 
Analisar a articulação do processo avaliativo 

realizado por uma professora do Bloco Inicial de 
Alfabetização com o trabalho pedagógico 

desenvolvido em sala de aula. 
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dialógico e construtivo, viabiliza uma tentativa de compreensão detalhada dos significados e 

características de situações pesquisadas e evidencia valores, crenças, representações, 

opiniões, atitudes, permitindo a compreensão dos fenômenos caracterizados por um alto grau 

de complexidade, como é o caso da avaliação. 

O estudo qualitativo, segundo Lüdke e André (2005, p.18): “(...) é o que se desenvolve 

‘numa situação natural’, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada e que está relacionado a um estudo de 

natureza teórica e empírica”. 

Considerando que as atitudes das pessoas ocorrem segundo suas representações, 

crenças, sentimentos e valores e que, por isso mesmo, seus comportamentos têm sempre um 

significado, o qual não se pode conhecer de forma abrupta e imediata, os objetivos deste 

estudo exigiram a inserção em um contexto complexo de uma escola, contexto este 

dinamizado por um intenso movimento de acontecimentos e significados que se constituem 

em um cadeia de relações subjetivas. Estive, portanto, atenta aos elementos presentes na 

situação, desde olhares e expressões até ações, os quais me possibilitaram identificar 

concepções e analisar as práticas avaliativas desenvolvidas, permitindo que as manifestações 

intersubjetivas e as interações entre o pesquisador e o grupo estudado apresentassem 

respostas, as quais poderão gerar novos conhecimentos. 

Para a investigação, optou-se pela pesquisa etnográfica com estudo de caso, pois esta 

mostra-se significativamente coerente com o objeto da pesquisa, já que o propósito é se ter 

uma consciência  mais clara de alguns fatores que possam contribuir para a constituição de 

determinadas posturas  neste momento histórico da educação no Distrito Federal.  

Segundo Lüdke e André (2005), dentre as principais características inerentes ao estudo 

de caso, vale ressaltar a particularidade, a descrição, a heurística e a indução. Ou seja, um 

fenômeno particular emergindo como questão do dia-a-dia é descrito densamente a fim de 

iluminar a compreensão do leitor de maneira indutiva. 

Assim, para esta pesquisa, o estudo de caso apresenta-se “não como via de detenção de 

informação complementar, mas como momento essencial na produção de conhecimentos. 

Constitui um processo irregular e diferenciado que se ramifica à medida que o objeto se 

expressa em toda sua riqueza” (GONZÁLEZ REY, 2002, p. 71). 

Para as autoras Lüdke e André (2005), o estudo de caso constitui-se na melhor opção 

quando se quer estudar questões singulares, como é o caso da avaliação. As autoras destacam 

ainda as características deste tipo de pesquisa, as quais foram importantes para a opção pelo 

mesmo: visa à descoberta, enfatiza a “interpretação do contexto”, busca retratar a realidade de 
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forma completa e profunda, usa uma variedade de fontes de informação, revela experiência 

vicária, permite generalizações naturalísticas e procura representar os diferentes e às vezes 

conflitantes pontos de vista presentes em uma situação social. 

O estudo de caso permite uma linguagem mais acessível do que outros tipos de 

relatórios de pesquisa. González Rey (2002) diz que o estudo de caso constitui-se como uma 

ferramenta privilegiada para o acesso a uma fonte diferenciada que, de forma única, nos 

apresenta simultaneamente a constituição subjetiva da história própria (subjetividade 

individual) e uma forma não repetível de subjetivação da realidade social que ao sujeito coube 

viver. 

Essa abordagem possibilitou perceber com mais nitidez a dinâmica da sala de aula da 

professora da escola investigada e contribuiu para a compreensão das particularidades 

referentes ao processo avaliativo e, conseqüentemente, à organização do trabalho pedagógico 

da colaboradora da pesquisa. 

Inicialmente, realizou-se no 2º semestre de 2006 uma visita à Escola Viva3, na qual 

estava instalado até julho de 2007 o Centro de Referência em Alfabetização – CRA4. Nesta 1ª 

visita à escola, observei o espaço físico rapidamente e pude perceber que o prédio apresentava 

uma aparência desgastada, as paredes estavam sem pintura e havia bastante mato crescendo 

nos espaços sem piso de cimento. Esta aparência foi completamente transformada, o que 

descrevo em capítulo seguinte. Procurei a Direção da escola, mas encontrei apenas a Vice-

Diretora. Foi realizada uma conversa informal com a mesma a fim de informar-lhe da minha 

proposta de pesquisa naquela instituição. Expliquei-lhe os motivos da escolha por aquele local 

e busquei sensibilizá-la para a importância da pesquisa para a própria escola. Apresentei, de 

forma amistosa, meu desejo de permanecer na escola como integrante do grupo, colaborando 

no que fosse possível para que somente em momento oportuno eu fosse apresentada a todos 

como pesquisadora, pois gostaria que o grupo me visse como colega e não somente como 

pesquisadora. Afinal, a intenção da pesquisa era a de contribuir para futuras reflexões quanto 

à prática avaliativa daqueles que atuam no BIA. Minha proposta foi aceita.  Fui muito bem 

recebida pela Vice-Diretora para acompanhar os trabalhos realizados no ano seguinte. 

Informei-lhe que tão logo iniciassem os trabalhos na escola eu estaria com o grupo. Assim, 

                                                 
3 O nome da escola é fictício para preservar a identidade dos sujeitos envolvidos. 
4 O CRA – Centro de Referência em Alfabetização é o local considerado pólo para as discussões e formação dos 
professores acerca do trabalho a ser desenvolvido no BIA. Maiores esclarecimentos serão apresentados mais 
adiante. 
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minha próxima visita à escola ficou para a “Semana Pedagógica”5 que iniciaria em 

05/02/2007, mas avisei que eu voltaria logo em seguida a fim de tentar conversar também 

com a Diretora para que eu tivesse condições de freqüentar a escola com o seu aval. Em outra 

oportunidade foi possível realizar uma conversa com a Diretora a fim de lhe apresentar a 

proposta da pesquisa e a necessidade de imersão no ambiente. A Diretora mostrou-se 

absolutamente disposta a colaborar e favorável à entrada em campo conforme as necessidades 

da pesquisa em questão. Para os demais colaboradores da pesquisa, fui apresentada 

informalmente em reunião de recepção aos professores na Semana Pedagógica, na qual foi 

possível estabelecer uma primeira aproximação e efetuar esclarecimentos acerca da proposta 

da pesquisa. 

 

1.1 O tecido da pesquisa 

 

Para a investigação elegi a “Escola Viva” por ser um dos dois Centros de Referência 

em Alfabetização – CRA da Diretoria Regional de Ensino da Região Administrativa à qual a 

escola pertence. A escolha por esse espaço de pesquisa ocorreu pelo fato de que as reflexões 

sobre as práticas de avaliação e sobre a formação continuada dos professores que atuam no 

BIA estariam mais próximas, considerando que o CRA é o lócus privilegiado para essas 

discussões.  

Os CRA foram pensados para serem espaços de formação continuada e de apoio 

pedagógico aos professores que atuam no BIA.  A idéia seria a de que cada CRA pudesse 

contribuir na construção do fazer pedagógico, na socialização de experiências e de vivências 

positivas para o avanço da práxis docente, conforme estabelece o documento de orientações 

para Bloco (SEEDF, 2006, p. 19). 

A “Escola Viva” além de ser um CRA atende aos alunos dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, dentre eles as três Etapas do Bloco Inicial de Alfabetização: Etapa I, para os 

alunos de 6 anos; Etapa II, para os alunos de 7 anos e Etapa II, para os de 8 anos. 

Os CRA estão previstos na Portaria nº 283 de 2005 e têm “papel preponderante na 

produção e disseminação de conhecimentos, experiências e pesquisas vinculadas a temáticas 

                                                 
5 A Semana Pedagógica refere-se ao retorno do corpo docente após as férias coletivas e constitui-se de três dias 
antes ao início do ano letivo. A Semana Pedagógica tem o objetivo de oferecer ao grupo oportunidade e tempo 
hábil para a organização do trabalho pedagógico a ser desenvolvido no decorrer do ano. Nesses três dias a escola 
pode aproveitar para refletir e discutir com a comunidade escolar as propostas e estratégias didático-pedagógicas 
que comporão o Projeto Político Pedagógico da instituição. 
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relevantes ao processo de alfabetização, além de proporcionar momentos específicos para 

atendimento às instituições educacionais que atuam com o BIA” (SEEDF, 2005, p. 16). 

 A função principal de cada CRA é a de proporcionar momentos específicos para 

atendimento didático-pedagógico às instituições educacionais que atuam com o BIA, criando 

um espaço de “construção coletiva, de trocas de experiências e de vivências significativas 

para o aprimoramento do fazer pedagógico” (ibid.), viabilizando a produção e a disseminação 

de conhecimentos e pesquisas relacionados ao processo de alfabetização.  

Os CRA são coordenados e acompanhados pela Diretoria Regional de Ensino/Núcleo 

de Coordenação Pedagógica e pela Diretoria de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental/Gerência de Assistência Técnica às Séries Iniciais, órgão da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal.    

A “Escola Viva” está localizada em uma Região Administrativa do DF e conta com 35 

funcionários - incluindo professores, especialistas e pessoal técnico-administrativo - e atende 

aproximadamente 183 alunos distribuídos em turmas de Educação Infantil à 4ª série, sendo 

que são 21 alunos na Etapa I, 19 na Etapa II e 35 alunos na etapa III do BIA. Há na escola 

apenas uma turma de cada etapa do Bloco. 

A escolha por este espaço como lócus da pesquisa deveu-se ao fato de o mesmo 

representar uma referência, como o próprio nome diz, para as perspectivas de sucesso do BIA 

e, nesse sentido, refletir os desafios e as demandas das demais escolas do Bloco Inicial de 

Alfabetização.  

O lócus do estudo representa espaço permanente de reflexão acerca dos temas 

relacionados à alfabetização, ao Bloco e, conseqüentemente, à avaliação.  Assim, para a coleta 

de dados participaram como interlocutoras: 

 As três professoras do BIA – Etapa I, Etapa II e Etapa III – identificadas nesta 

pesquisa como Professora Ana, Professora Bete e Professora Carla, 

respectivamente. 

 A Diretora. 

 A Coordenadora Pedagógica da Escola. 

 A Orientadora Educacional. 

 As professoras da Equipe de Atendimento e Apoio a Aprendizagem – 

E.A.A.A. que atuam no CRA - identificadas como Professoras Dora e Eva. 

 A escolha desses interlocutores deveu-se à necessidade de coletar dados relacionados 

ao objeto de pesquisa, pois todos eles têm fundamental importância na organização do 
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trabalho pedagógico e no desenvolvimento das propostas pedagógicas apresentadas para o 

BIA.  

Para a realização da pesquisa foram selecionados procedimentos que possibilitam uma 

análise mais minuciosa do objeto investigado, pois segundo Alves-Mazotti e Gewandsznajder 

(2004, p.163), “as pesquisas qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, 

usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados.” Nesse 

contexto, os procedimentos de coleta de dados têm a função de ligar o que o pesquisador quer 

saber com a realidade em que está inserido, ou seja, os instrumentos/ procedimentos de 

pesquisa são utilizados para compreender a realidade. 

Atendendo ao estudo de caso, que requer uma variedade de procedimentos, os 

selecionados para o estudo em questão foram a análise documental, a observação participante 

e entrevistas semi-estruturadas, garantindo legitimidade às informações coletadas.  

A análise documental é um procedimento de recolha e de verificação de dados, 

visando o acesso às fontes pertinentes com o objetivo de desvelar e/ou complementar 

informações acerca do objeto de pesquisa. Nesse sentido, as fontes documentais foram 

analisadas para que fosse possível compreender os contextos histórico, social e pedagógico 

em que foram produzidas e em que medida estas estão presentes efetivamente na prática 

pedagógica das professoras. 

Os documentos analisados foram: 

 
   Quadro 1 - Documentos Oficiais Pesquisados 
 

Nº DOCUMENTO ANO 
01 Indicações e Pareceres do Conselho de Educação do DF – Boletim 1 1966 
02 Plano para o Ensino Primário no DF 1969 

03 Matriz da Avaliação Diagnóstica dos Educandos do Ensino 
Fundamental de 9 anos – Bloco Inicial de Alfabetização - BIA 2005 

04 Orientações Gerais para o Bloco inicial de Alfabetização – BIA – 
Versão Preliminar I s.d. 

05 Orientações Gerais para o Ensino Fundamental de 9 anos - Bloco 
inicial de Alfabetização – BIA – Versão Preliminar II 2005 

06 Orientações Gerais para o Ensino Fundamental de 9 anos - Bloco 
inicial de Alfabetização – BIA – Versão Revista 2005 

07 Orientações Gerais para o Ensino Fundamental de 9 anos - Bloco 
inicial de Alfabetização – BIA – Versão Final 2006 

08 
Circular nº 43/2007 – DRET/NCP – Orientações Preliminares para 
Aplicação da Avaliação Diagnóstica do Bloco inicial de 
Alfabetização/BIA 

2007 

09 Portaria nº 283 de 15/9/2005 – Organização e Funcionamento do 
ensino Fundamental de 9 anos no DF 2005 

10 Lei 11.114 de 16/5/05 2005 
11 Lei 11.274 de 06/02/06 2006 
12 Lei 10.172 de 09/01/01 2001 
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13 Lei 3.483 de 25/11/04 2004 
 

Foram solicitadas cópias dos documentos da escola, as quais foram prontamente 

disponibilizadas, com exceção do Projeto Político-Pedagógico que só me foi disponibilizado 

no 2º semestre de 2007. Alguns dos documentos analisados datam do ano de 2006, pois até 

agosto de 2007 não havia a reformulação/reconstrução/produção dos mesmos para o ano 

letivo de 2007. Mesmo assim, com esses documentos em mãos, foi possível conhecer a 

proposta pedagógica da escola, um pouco de sua história como também entender mais a 

realidade na qual ela está inserida e, principalmente, iniciar a caminhada rumo à compreensão 

da prática pedagógica desenvolvida pela professora. 

A diretora disponibilizou os documentos conforme listados abaixo: 
 

     Quadro 2 – Documentos da Escola Pesquisados 
 

Nº MATERIAIS DATA DA PRODUÇÃO 

01 Projeto Político Pedagógico – Proposta 
Pedagógica Julho/2007 

02 Projeto Interventivo Junho/2006 

04 Plano de Ensino Anual para as Etapas II e III 
do Bloco Inicial de Alfabetização Junho/2006 

03 Avaliação Diagnóstica Agosto /2007 
05 Relatórios Descritivos dos alunos Agosto/2007 
06 Matriz para Planejamento Quinzenal Fevereiro/2007 

 

A observação permite manter um contato mais pessoal com o fenômeno investigado. 

Segundo as palavras de Lüdke e André (2005), a observação participante contribui para a 

compreensão e interpretação do fenômeno pesquisado; permite que se chegue mais perto da 

perspectiva dos sujeitos - possibilitando desvendar o significado que atribuem à realidade que 

os cerca e às suas próprias ações, além de possibilitar que se descubram aspectos novos do 

problema. 

Lüdke e André (Ibid.) dizem que a observação no paradigma qualitativo oportuniza 

um contato estreito e pessoal do pesquisador com o objeto de pesquisa, apresentando diversas 

vantagens sobre outros procedimentos, pois viabiliza verificar a ocorrência de determinado 

fenômeno por meio do contato direto, possibilita uma reflexão individual acerca do que está 

sendo observado e permite aproximar da perspectiva do sujeito, acompanhando suas 

experiências cotidianas e sua visão de mundo. 

Tornou-se fundamentalmente importante determinar o grau de envolvimento com o 

fenômeno pesquisado, por isso decidi pela observação participante. Conforme ainda as 

autoras Lüdke e André (op.cit.), o “observador como participante” é aquele em que sua 
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identidade de pesquisador e os seus objetivos de estudo são revelados ao grupo pesquisado 

desde o início, possibilitando, assim, ao pesquisador o acesso a uma diversidade de 

informações, até mesmo confidenciais, contando com a cooperação ao grupo. 

No contexto escolar incorporam-se e tornam-se significativos numerosos elementos 

pedagógico/avaliativos, nos quais, por meio da observação pode-se averiguar o que é 

convergente, o que é divergente ou contraditório, nas diversas formas do fazer docente. Nesse 

sentido, a observação participante permitiu uma inserção no contexto escolar e possibilitou 

"olhar" para as práticas avaliativas que permeiam aquele ambiente, o que significa que foi 

possível perceber a existência cotidiana de conceitos e de crenças acerca do tema avaliação.  

A sala de aula foi considerada o espaço privilegiado para a pesquisa, pois é lá que se 

dá o encontro dos diversos atos avaliativos no dia-a-dia da escola, considerando-se que esta é 

um campo de interseção entre sujeitos que levam suas concepções para a construção da 

prática docente.  

A observação participante foi realizada, portanto, nos diversos espaços da escola: em 

uma sala de aula da etapa III do BIA, na sala dos professores, na qual ocorrem as reuniões, as 

coordenações pedagógicas e os Conselhos de Classe6. A observação também ocorreu nos 

eventos pedagógicos e nos intervalos, pois esses diferentes espaços possibilitaram o confronto 

entre discursos, atitudes, ações e posturas na organização do trabalho pedagógico e em relação 

aos alunos, quanto às práticas avaliativas desenvolvidas formal ou informalmente. 

Observar uma sala de aula da Etapa III foi uma opção pelo fato de que é nesta etapa do 

BIA que se encontram enturmados os alunos com 8 anos de idade ou mais. A Etapa III é o 

último ano do Bloco, por isso merece atenção especial, considerando que para determinados 

alunos é o processo final da alfabetização e que para outros é o início do processo, pois é 

quando muitos iniciam seu período escolar, no caso daqueles que entram na escola mais tarde; 

além disso, na etapa III se inserem todos aqueles alunos que apresentam defasagem em 

idade/série e, conseqüentemente, defasagem de aprendizagem. Além do mais, a exemplo de 

outras experiências com ciclo no DF, observa-se que nesta etapa de aprendizagem podem 

ocorrer elevados índices de permanência dos alunos dentro do Bloco. 

De fevereiro a julho de 2007 visitei a escola durante todo o período escolar - no 

matutino e no vespertino - sendo que pela manhã acompanhei os momentos de coordenação 

                                                 
6 O Conselho de Classe tem sido uma prática pedagógica realizada geralmente nas turmas do Ensino 
Fundamental - Séries Finais e no Ensino Médio. Todavia, há escolas que utilizam o Conselho de Classe nas 
turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental com o propósito de promover a reflexão acerca das 
aprendizagens dos alunos e a busca de soluções para eventuais problemas, os quais podem ser discutidos com o 
grupo dos professores.  
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pedagógica individual e coletiva7, de reuniões de professores e de reforço escolar e à tarde 

observei a sala de aula. Compareci à escola de duas a quatro vezes por semana, sem prévio 

conhecimento dos profissionais para evitar uma “preparação” que não correspondesse à 

realidade da instituição.  

Depois de vencidas as dificuldades de aproximação com o grupo de professores - 

embora a escola como um todo tenha me recebido de forma bastante solícita e amistosa, 

foram iniciadas as visitas para a observação participante na sala de aula da etapa III do BIA, 

favorecendo a coleta de informações sobre como se efetiva o trabalho pedagógico da 

professora, sobre a relação estabelecida com os alunos e com o conhecimento e, 

especialmente,  sobre as práticas avaliativas presentes no dia-a-dia. 

As visitas na sala de aula aconteciam no período da tarde. Em todas as visitas, sempre 

entrei e saí da sala juntamente com a professora e com os alunos. Acompanhava-os na fila de 

entrada e me sentava ao fundo da sala, utilizando cadeira e carteira dos alunos, e, aos poucos, 

a professora passou a conversar comigo enquanto os alunos faziam alguma atividade, 

comentando algumas dificuldades vivenciadas com eles ou com os pais, enquanto os alunos 

foram se aproximando aos poucos, pois nos primeiros dias, embora eu tenha sido 

coerentemente apresentada, eles diziam que eu estava ali para anotar os nomes dos que 

fizessem bagunça, que eu estava vigiando. Busquei apagar esta má impressão dialogando com 

as crianças e, na primeira oportunidade, desenvolvi com elas uma atividade de dobradura – 

simples, mas suficiente para quebrar o gelo. 

Considerando os objetivos da pesquisa, a observação participante contribuiu para que 

focalizássemos a atenção na relação da professora com os alunos, na forma de abordar os 

conteúdos – metodologia e estratégias utilizadas, na participação dos alunos nas aulas, 

especialmente durante as tarefas propostas e na forma de conduzir a avaliação. 

Segundo Lüdke e André (2005), quanto mais próximo do momento da observação for 

feito o registro das informações colhidas, maior sua acuidade. Por isso, a cada observação, as 

informações eram anotadas em forma de tópicos e, na medida do possível, eram organizadas 

em um texto no mesmo dia, o que possibilitou a construção de um Diário de Bordo8 . 

                                                 
7 No Distrito Federal, os professores que atuam 40h semanais na escola pública contam com o período de 
regência de 5h e 3h diárias para coordenação pedagógica, ou seja,  fazem jus a 15h semanais para coordenação 
pedagógica. O período de 15h para a coordenação pedagógica do professor é divido em: coordenação 
pedagógica individual, coordenação pedagógica coletiva e reforço escolar. 
8 O Diário de Bordo é um instrumento de registro comumente utilizado em embarcações marítimas de grande 
porte como auxiliar da navegação. No contexto educacional, esta forma de registro, constitui-se em um espaço 
para documentar datas e locais de todos os fatos, passos, descobertas e indagações, investigações, resultados e 
respectivas análises de determinada atividade ou evento. Como o próprio nome diz, o Diário de Bordo é 
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O total de visitas e horas de observação na sala de aula pode ser conferido no quadro 

abaixo: 
 

                             Quadro 3 – Total de horas de observação – sala de aula 
 

Número de visitas por mês (2007) Total de horas 
fevereiro 03 13 

março 02 7 
abril 10 36 
maio 08 22 
junho 04 17 

Total geral 27 95 
 

 

As coordenações pedagógicas foram observadas seguindo a mesma estratégia 

escolhida para acompanhar a sala de aula: sentava-me com as professoras na Sala dos 

Professores e fazia anotações sobre o ocorria no Diário de Bordo.  

As coordenações pedagógicas coletivas ocorriam às quartas-feiras, por duas ou três 

horas, sendo que cada 4ª feira do mês correspondia a um tipo de coordenação: 

1. Administrativa – momento específico para os encaminhamentos de ordem 

puramente administrativos. 

2. Professor em ação – espaço disponibilizado para que cada professor alternadamente 

tivesse a oportunidade de socializar alguma habilidade extra-docente com os 

colegas. 

3. Estudo (organizado pela Equipe de Acompanhamento e Apoio à aprendizagem - 

E.A.A.A.) – momento de estudo voltado para as questões psicopedagógicas. 

4. Estudo (organizado pelo Serviço de Orientação Educacional - S.O.E.) – momento 

de estudo voltado para as questões concernentes à orientação educacional. 

 

A minha presença nessas coordenações pedagógicas auxiliou no estabelecimento de 

confiança, amenizando a relação da pesquisadora com as professoras. Procurei não intervir 

nas discussões por um certo período, porém as próprias professoras e a coordenadora 

pedagógica passaram a solicitar a minha intervenção. Fui, então, eventualmente, fazendo 

algumas intervenções, as quais comentarei mais adiante.  

As visitas às coordenações pedagógicas coletivas podem ser conferidas no quadro que 

se segue: 

                                                                                                                                                         
preenchido ao longo de um processo, trazendo as anotações, rascunhos, e qualquer idéia que possa ter surgido no 
decorrer do desenvolvimento do trabalho, conforme ocorreu nesta pesquisa. 
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              Quadro 4 - Total de horas de observação – coordenação pedagógica coletiva 
 

Horário de coordenação pedagógica coletiva Número de 
visitas 

Total de 
horas 

Administrativa 1 3 
Professor em Ação 2 4 
Estudo sob a responsabilidade da Equipe de Atendimento e 
Apoio à Aprendizagem - EAAA 2 6 

Estudo sob a responsabilidade do Serviço de Orientação 
Educacional - SOE 2 5 

Total geral 7 18 
 

 
Também acompanhei coordenações pedagógicas individuais: 

 
                            Quadro 5 - Total de horas de observação – coordenação pedagógica individual 
 

Número de visitas por mês (2007) Total de horas 
fevereiro 3 13 

março 2 7 
abril 7 14 
maio 8 16 
junho 4 8 

Total geral 24 58              
   

 

Foram observados outros encontros e reuniões na escola: Conselhos de Classe, 

reuniões de pais e mestres, reforço escolar, eventos e comemorações. Como foram vários 

estes momentos, optei por agrupá-los, sendo que o total de visitas e horas de observação em 

cada modalidade pode ser observado no quadro abaixo: 

 
                              Quadro 6 - Total de horas de observação – reuniões 
 

Modalidades de reuniões Número de 
visitas 

Total de 
horas 

Conselho de Classe do BIA 2 3 
Reunião de Pais e Mestres 1 3 
Reforço escolar 3 3 
Comemoração Dia das Mães 1 2 
Total geral 7 11 

 
 

O total geral de horas de observação nas diferentes atividades realizadas na escola 

pode ser conferido no quadro abaixo: 
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                            Quadro 7 – Total Geral de visitas/horas de observação 
 

Atividades da escola Horas de observação 
Aulas 95 
Coordenações Pedagógicas Coletivas 18 
Coordenações Pedagógicas Individuais 58 
Reuniões 11 

Total Geral 182 
 

 

O Gráfico 1 mostra a relação das diversas atividades observadas na escola durante o 

período de coleta de informações, evidenciando que a inserção na sala de aula da Etapa III do 

BIA corresponde ao maior período de observação participante. 

 
                          

 Gráfico 1 – Relação das diversas atividades observadas na escola 
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Com base no paradigma qualitativo escolhido para este estudo, realizei também 

entrevistas semi-estruturadas por estas proporcionarem maior flexibilidade e liberdade no 

contato com os colaboradores da pesquisa e pelo fato de evidenciarem questões que não estão 

sempre aparentes. 

Em uma entrevista semi-estruturada o entrevistador tem uma participação ativa. 

Apesar de observar um roteiro, ele pode fazer perguntas adicionais para esclarecer questões a 

fim de melhor compreender o contexto. Assim, de acordo com Lüdke e André (2005, p.34), a 

entrevista semi-estruturada “se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado 

rigidamente, permitindo que o entrevistado faça as necessárias adaptações.” 

As entrevistas ocorreram com a intenção de aprofundar e de esclarecer temas 

relacionados ao objeto de pesquisa. Nesse sentido, utilizei um roteiro semi-estruturado com 

questionamentos pertinentes ao objeto estudado, os quais puderam fazer emergir outras 

indagações a partir das reflexões que naturalmente surgiram quando os sujeitos foram 

interpelados por meio de perguntas.  

Foram entrevistadas as docentes que atuam direta ou indiretamente no BIA na “Escola 

Viva”, sendo que a professora da Etapa III, Professora Carla para efeito desta pesquisa, foi 
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selecionada para um acompanhamento mais direto, a fim de possibilitar uma maior 

aproximação das reais concepções e ações que permeiam a prática avaliativa na sala de aula. 

Todas as entrevistas foram gravadas com a autorização das interlocutoras e foram 

realizadas entre maio e agosto de 2007, porque além de se precisar de tempo para o 

estabelecimento de confiança mútua para a realização das entrevistas, quando fui fazendo a 

proposta de conversar com cada professora sempre havia um ou outro compromisso que não 

permitia sentarmos para efetivar o diálogo, de modo que foram várias tentativas de encontro, 

especialmente com a Professora Ana (Etapa I) e com a Diretora, que passou por momentos de 

afastamento por problemas de doença. Quanto à Professora Carla (Etapa III), esta foi 

entrevistada em sua casa, pois quando conseguimos acordar um momento propício, ela se 

encontrava em licença maternidade. As outras interlocutoras foram sempre prontamente 

disponíveis, o que favoreceu e muito a nossa conversa. 

Foram realizadas, portanto, 8 entrevistas com tempo médio de 40 minutos cada uma; a 

pergunta norteadora era: O que você entende por avaliação? Todas as entrevistas foram 

gravadas em MP3 e imediatamente após a sua realização, eram transcritas, e logo em seguida 

iniciavam-se os procedimentos de análise das informações. 

 
                  Quadro 8 – Informações das Entrevistas 
 

 Entrevistas Data 

01 Professora Ana 06/08/07 

02 Professora Bete 16/5/07 

03 Professora Carla 12/06/07 

04 Coordenadora Pedagógica 10/5/07 

06 Diretora 08/8/07 

07 Orientadora Educacional 15/5/07 

08 E.A.A.A. – Professoras Dora e Eva 15/5/07 

  

 

A partir da gama de informações colhidas, a análise dessas informações não ocorreu 

separadamente em um momento específico, ao contrário, foi se delineando ao longo do 

processo de investigação, por meio da relação entre os objetivos e os procedimentos de 

pesquisa, conforme quadro abaixo: 
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                 Quadro 9 - Relação entre objetivos e procedimentos de pesquisa 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Análise de 
Documentos 

Observação 
Participante 

Entrevistas 
Semi-

estruturadas 
Analisar os fundamentos teórico-

metodológicos que vêm norteando e 
permeando as práticas avaliativas dos 
professores do Bloco Inicial de Alfabetização 

  
  

  

Identificar e analisar as práticas avaliativas 
adotadas por professores do BIA.    

  

Analisar a articulação do processo avaliativo 
realizado por professores do BIA com o 
trabalho pedagógico desenvolvido em sala de 
aula. 

    
  

 

 

A pesquisa foi tecida com base dialógica. O diálogo subsidiou um estreitamento nas 

relações com o grupo de professores da “Escola Viva”. A minha presença nas coordenações 

pedagógicas não se resumiu apenas à observação. O grupo sempre oportunizava a minha fala 

e, muitas vezes, solicitava minha intervenção acerca do que estava sendo discutido, como já 

foi dito. Ao entrevistar a diretora, tecemos muito mais do que uma conversa, pudemos refletir 

sobre questões importantes do contexto da sala de aula investigada e da própria escola. 

Durante a entrevista a diretora sugeriu que a mesma conversa fosse realizada com todos os 

professores a fim de proporcionar ao grupo uma reflexão semelhante àquela que ela havia 

vivenciado. Infelizmente a conversa com o grupo de professores nos moldes sugeridos pela 

diretora não ocorreu por incompatibilidade de horários do próprio grupo, pois já havia um 

cronograma de atividades em andamento. De qualquer forma, mostrei meu interesse e 

disponibilidade para realizar qualquer tipo de atividade com os professores que pudesse 

contribuir com o trabalho pedagógico realizado no BIA, pois mais que investigar o que se 

pretende com um estudo como esse é contribuir efetivamente para a melhoria da educação. 

Além do diálogo, as teorias acerca do objeto de pesquisa acompanharam todo o 

processo e constituíram-se como pano de fundo para a análise das manifestações empíricas do 

processo investigado, facilitando que as situações observadas não se limitassem a uma mera 

constatação, mas que remetessem à realidade, aos sentimentos e às crenças da professora da 

Etapa III, bem como das demais professoras que colaboraram com esta pesquisa. 

Nesse sentido, a avaliação, a organização da escolaridade em ciclos no DF e o BIA são 

os temas mais recorrentes neste estudo, além de outros que se fizeram presentes como a 

organização do trabalho pedagógico e a formação continuada do professor. 

Feito o delineamento da pesquisa, apresento os capítulos que compõem a dissertação: 
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O Capítulo II “Costurando os objetivos: avaliação e a organização da escolaridade em 

ciclos” foi estruturado a partir da revisão da literatura sobre os temas e a partir de documentos 

como a LDB, Pareceres e Indicações do Conselho de Educação do DF. Relato ainda, neste 

capítulo, a experiência do Distrito Federal com a organização da escolaridade em ciclos. 

No Capítulo III apresento o Bloco Inicial de Alfabetização da SEEDF, seus objetivos e 

princípios e analiso o documento de orientações para o Bloco em todas as suas versões. 

Busquei realizar uma reflexão sobre avaliação no contexto escolar e sobre a 

experiência do DF com a organização da escolaridade em ciclos a fim de situar o BIA na 

trajetória educacional do DF. Para isso, foi necessário apresentar o conceito de ciclo e suas 

especificidades, destacando a avaliação dentro de outra lógica, diferente da tradicionalmente 

conhecida. Além disso, busquei apresentar o BIA desde sua implantação em Ceilândia, 

primeira cidade do DF a receber o Bloco, até a formação continuada oferecida aos 

professores. Além disso, trago para esta reflexão as versões da proposta pedagógica que 

orienta o trabalho no Bloco: as preliminares, que não foram conhecidas pelos professores, a 

revista e a final, que foi impressa e enviada às escolas que atendem ao BIA. 

O Capítulo IV busca, de forma breve, caracterizar a escola, seu espaço físico, os 

projetos pedagógicos desenvolvidos e as professoras que colaboraram com a pesquisa, as 

quais receberam nomes fictícios a fim de preservar suas identidades. Além disso, este capítulo 

busca, ainda, evidenciar o que pensam e como agem as colaboradoras da pesquisa em relação 

ao BIA. 

O Capítulo V, “Os arremates da pesquisa: a avaliação no Bloco Inicial de 

Alfabetização”, apresenta os resultados da pesquisa, tecendo uma reflexão sobre como se 

articula a avaliação ao trabalho pedagógico desenvolvido na sala de aula da Etapa III do BIA 

da “Escola Viva”,  

Como já foi dito, a pesquisa foi realizada em uma escola identificada aqui como 

“Escola Viva”, que é um Centro de Referência em Alfabetização – CRA e teve como foco 

uma sala de aula da Etapa III do BIA. 

No capítulo “Considerações Gerais” apresento algumas reflexões a partir dos 

resultados da pesquisa. Acredito que as concepções de educação presentes neste estudo não 

permitiriam que se apresentasse uma conclusão intitulada “considerações finais”, por isso 

optei por “Considerações Gerais”, que refletem sobre as condições pedagógicas que dão 

sustentação ao BIA, dentre as quais a avaliação aparece como eixo norteador. 

Nesta perspectiva, a proposição da pesquisa não foi apenas a de aprofundar na 

temática, mas sim a de utilizar as informações coletadas como um recurso para estimular a 
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reflexão sobre o tema relacionado à prática avaliativa do professor, proporcionando, dessa 

forma, um caminho para outros estudos e, quem sabe, o surgimento de um novo olhar para a 

própria avaliação. 
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CAPITULO II 
Costurando os objetivos: avaliação e a organização da escolaridade 

em ciclos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada que diga respeito ao ser humano, à possibilidade 

de seu aperfeiçoamento físico e moral, de sua 

inteligência sendo produzida e desafiada, os obstáculos 

a seu crescimento, o que possa fazer em favor da 

boniteza do mundo como de seu enfeamento, a 

dominação a que está sujeito, a liberdade por que deve 

lutar, nada que diga respeito aos homens e às mulheres 

pode passar desapercebido pelo educador 

progressista... O nosso é um trabalho realizado com 

gente... Uma gente em permanente processo de busca. 

Gente formando-se, mudando, crescendo, 

movimentando-se, melhorando... Gente mais gente.  

(FREIRE, 1997, p.162-165) 
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A construção deste referencial teórico apresenta-se muito mais como diretriz e 

orientação de caminhos de reflexão do que como modelo, pois este se constitui em um 

diálogo com aqueles que pensam sobre a avaliação na organização da escolaridade em ciclos - 

pesquisadores, teóricos e estudiosos que estão sempre nesse “processo de busca” - o que 

garantiu subsídios fundamentais para a trajetória desta pesquisa, a qual se estrutura na crença 

de que o profissional deve ser “Gente formando-se, mudando, crescendo, movimentando-se, 

melhorando...”, como diz Paulo Freire na epígrafe. 

Nas discussões sobre a educação brasileira, o tema avaliação tem sido um dos mais 

presentes, principalmente porque na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, dentre os seus 92 artigos, a avaliação aparece em 13. No artigo 

23, que trata da organização da escolaridade na educação básica, a avaliação aparece em 

evidência, devido a sua estreita relação com os ciclos e com a progressão continuada. 

O texto que abre esse referencial reúne considerações acerca da avaliação, dentre as 

quais a importância do processo avaliativo e a necessidade de sua concepção e condução com 

vistas à aprendizagem de todos os alunos. Discute-se também a sua dimensão como 

instrumento de poder na sala de aula, bem como os processos subjetivos e culturais 

envolvidos na avaliação. 

Este capítulo discute ainda o conceito de ciclos, a importância da formação continuada 

dos professores na organização da escolaridade em ciclos e busca relatar a experiência do 

Distrito Federal com a organização da escolaridade em ciclos. 

 

2.1 Tecendo algumas considerações sobre avaliação 

 

A avaliação na escola e seu papel como instrumento de controle e poder, a serviço da 

reprodução da estrutura social, vem sendo discutida e criticada desde muito tempo (VILLAS 

BOAS, 1993; FREITAS, 2003, 2005, 2007; LUCKESI, 2000) e tem sido questionada não 

somente pelos instrumentos utilizados, mas também no que diz respeito à sua elaboração, 

aplicação e, principalmente, acerca do que é realizado com os seus resultados. Apesar de o 

termo estar tão presente nos debates que continuamente vêm ocorrendo, especialmente com o 

advento dos exames nacionais propostos pelo MEC9, ainda não houve grandes mudanças na 

prática e a avaliação permanece baseada, em grande parte, em provas e exames, embora 

muitos educadores acreditem na avaliação como subsídio para um ensino de qualidade.  

                                                 
9 ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica,   

ENADE -  Exame Nacional de Desempenho de Estudantes.  
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Hoje, a prática avaliativa desenvolvida nas escolas nos revela uma história de antigas 

discussões em torno do tema, mas de poucos avanços, visto que o sistema educacional 

brasileiro tem apresentado baixos índices de rendimento. Segundo o IDEB - Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica10, das 55 mil escolas de 1ª a 4ª séries da rede pública de 

ensino fundamental do Brasil, apenas 160 têm um desempenho comparável ao rendimento 

médio das escolas dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico.  Esses índices, principalmente em relação aos alunos da escola pública, têm 

afastado as possibilidades de esse grupo interagir no contexto social e têm afastado a escola 

de sua principal função: inserir o sujeito de forma ativa, consciente e competente na sociedade 

do século XXI. 

Muitas estratégias políticas e educacionais são pensadas para reverter tal situação, mas 

ainda faltam muitos passos para que o ensino seja de fato diferente, especialmente no que se 

refere à avaliação que ocorre no interior das escolas e que está intimamente ligada aos 

resultados de aprendizagens dos alunos. Há uma cultura de avaliação que não permite um 

envolvimento efetivo deste tema no aperfeiçoamento do sistema educacional brasileiro. Por 

isso, ajudar o aluno a prosseguir em sua trajetória escolar, garantindo-lhe o desenvolvimento 

de seu processo de aprendizagem tem sido a maior preocupação dos pesquisadores 

educacionais desse país.  

Existem dois tipos de propostas educativas: aquelas que têm por objetivo treinar os 

alunos, que propõem e praticam a conservação do que está posto e pronto, moldando as 

pessoas, e aquelas que buscam a humanização dos sujeitos, que se propõem a oferecer aos 

alunos caminhos para que possam ser sujeitos do processo e não objetos de domesticação. 

Esses dois tipos de trabalho correspondem a práticas diferentes de avaliação, e, 

conseqüentemente, a concepções diversas de aprendizagem. 

O ato de avaliar ainda é visto como instrumento que mede o fracasso ou o sucesso do 

aluno que, assim, é colocado à margem do processo de construção do conhecimento. Por isso, 

as contribuições hoje dispostas a todos aqueles que se interessam pelo tema discutem a 

necessidade de se repensarem as práticas avaliativas ainda vigentes e apontam para a 

importância de se enxergar a avaliação e a aprendizagem como integrantes do mesmo 

processo, sem dicotomizá-las. 

O par avaliação/aprendizagem visto como algo indissociável apresenta-se como aliado 

do professor e permite que o aluno se perceba como sujeito de seus avanços e reflita sobre o 

                                                 
10 Consulta ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Disponível em : http://www.ideb. 
inep.gov.br/Site/. Acesso em: 20 out 2007. 
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seu desenvolvimento, o que é oposto à avaliação tradicional, que se constitui em instrumento 

de coerção, medição e rotulação, como fonte de poder e com um fim em si mesma.   

A avaliação é um processo que viabiliza a aprendizagem, não deve ser uma via de mão 

única, na qual somente o aluno é visto; ela deve ser foco do desenvolvimento de 

competências, sendo parâmetro para todo o processo. Por isso, são crescentes os estudos sobre 

o fracasso escolar e sobre como este tem permanecido, de alguma maneira, encoberto. 

Embora, há até bem pouco tempo, a escola afunilasse muito mais, ou seja, por meio do 

reduzido número de vagas ou dos processos de reprovação muito acentuados selecionasse um 

número grande de alunos, hoje uma parcela significativa permanece na escola e muitos até 

conseguem “passar de ano”, ou melhor, de uma série para outra, mas infelizmente aprendem 

pouco ou quase nada. A escola tem formado analfabetos funcionais, encobrindo, velando o 

fracasso escolar e comprovando veementemente o processo de eliminação (FREITAS, 1991). 

A avaliação escolar possui uma relação íntima com o processo de eliminação, 

mostrando-se como mecanismo de hierarquização que se constitui por meio dos 

procedimentos convencionais do ato de avaliar. 

Avaliar é inerente ao ser humano. Avaliamos o tempo todo e em todas as 

circunstâncias, “seja em reflexões informais, que orientam as freqüentes opções do dia-a-dia, 

seja formalmente, nas reflexões organizadas e sistemáticas nos momentos de tomadas de 

decisões” (DALBEN in VILLAS BOAS, 2002, p. 17), por isso a avaliação não pode ser vista 

somente sob a ótica técnica, da formulação de instrumentos para medir o desempenho dos 

alunos, pois este prisma não reflete a real dimensão do processo avaliativo. 

A avaliação está intimamente ligada à aprendizagem em uma concepção que remete a 

pensar sobre como, onde e em que contexto a educação ocorre. A educação, por sua vez, 

constitui-se em um processo sócio-histórico que produz cultura aos sujeitos nela inseridos. 

O conceito de cultura amplamente conhecido é o de “conjunto de experiências humanas 

adquiridas pelo contato social e acumuladas pelos povos através dos tempos.” (LUFT, 2001, 

p. 209). No entanto, esta definição fechada, que recai no senso comum, não é suficientemente 

pertinente à complexidade deste substantivo. 

O termo cultura é abordado por Thompson (1995, p. 173), que o descreve sob a ótica 

das concepções descritiva e simbólica. Na concepção descritiva, a cultura é considerada como 

“conjunto de valores, crenças, costumes, convenções, hábitos e práticas características de uma 

sociedade específica ou de um período histórico”; enquanto na concepção simbólica, cultura 

pode ser entendida como "o padrão de significados incorporados nas formas simbólicas, que 

inclui ações, manifestações verbais e objeções significativas de vários tipos, em virtude dos 
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quais os indivíduos comunicam-se entre si e partilham suas experiências, concepções e 

crenças" (THOMPSON, 1995, p 176). 

Para Geertz, na obra “A Interpretação das Culturas” (1978), o conceito de cultura surge 

como o significado de um sistema simbólico formado pelas interações entre os indivíduos e 

destes com a comunidade. O autor se mostra desfavorável a abordagens mecanicistas que 

ignorem as condições históricas originais da organização social, o envolvimento afetivo, o 

papel do indivíduo e suas necessidades básicas. A cultura como um produto de símbolos não 

seria o resultado de mecanismos cognitivos internos, mas uma resposta à interação social. A 

partir daí o autor elabora uma interpretação de cultura apoiado na elaboração de significados e 

interpretações simbólicas. 

Nesse sentido, considerando a concepção simbólica de cultura, pode-se dizer que o uso 

de simbologias é o traço significativo do ser humano e que os processos simbólicos se 

modificam de acordo com os contextos: político, social, econômico, entre outros, onde o 

sujeito está inserido. O posicionamento do sujeito nestes contextos é que irá determinar as 

formas valorativas das expressões culturais.  

Então, em cada contexto social, as palavras, os gestos e as expressões dos sujeitos são 

carregados de significados simbólicos, estabelecendo, assim, uma relação dinâmica entre o 

sujeito e a cultura. 

O sujeito cresce imerso na cultura da sociedade da qual faz parte. Cria formas de 

compreender e de se relacionar consigo mesmo e com o mundo; e esta relação com o mundo 

está pautada na relação que ele desenvolve consigo mesmo, com seu autoconceito e sua auto-

estima, e assim, por meio de sua vivência na sociedade, vai se constituindo. Nesse sentido, “as 

representações mentais da realidade exterior são, na verdade, os principais mediadores a 

serem considerados na relação do homem com o mundo.” (VYGOTSKY, 1997, p. 35). A 

partir das relações sociais, portanto, é que os significados vão se constituindo no sujeito ao 

mesmo tempo em que a atribuição de sentido ocorre por meio da história de vida deste sujeito. 

Assim, a constituição do sujeito não pode ser desconsiderada na escola. Se há uma 

relação estreita entre sujeito e cultura e se essa relação é estabelecida por meio de um 

conjunto de significados simbólicos, é válido refletir acerca da influência desta relação sobre 

a prática docente e, especialmente, sobre a avaliação escolar, vista como processo de 

aprendizagem que pode apontar escolhas mais consistentes em relação aos rumos das práticas 

docentes. A avaliação oferece aos sujeitos envolvidos a possibilidade de criar espaços de 

reflexão sobre a prática, desconstruir idéias vigentes ou construir novos conceitos e discursos. 
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A atividade docente é realizada por um sujeito impregnado de seus próprios significados 

e sentidos simbólicos, o que inclui concepções e sentimentos. A transferência desses 

sentimentos pode ter grandes conseqüências, boas ou ruins. A avaliação escolar pode ser uma 

ponte para a transferência desses sentimentos; no entanto, é bom lembrar que a prática 

avaliativa ainda tem dimensões amplamente arbitrárias e descontextualizadas. Na sala de aula, 

ser observado, olhado, acompanhado acaba sendo um meio de controle, de dominação.  

A escola pode se constituir como centro de discriminação por meio da avaliação que 

nela é desenvolvida, legitimando o poder de punir e fazendo com que as pessoas aceitem tal 

situação. É dentro dessa estrutura que se pode atrelar o conceito de cultura na concepção 

simbólica de poder. 

O sentido da avaliação encontra-se em fazer com que cada pessoa envolvida procure 

reconhecer-se, vislumbrando que papel ela vai realmente cumprir neste cenário, que decisões 

podem surgir a partir dos resultados da avaliação e, sobretudo, que consciência e que intenção 

de aprendizagem estão associadas ao processo avaliativo. A atribuição de sentido é um 

processo reflexivo, político, cultural e subjetivo, se considerarmos os significados e as 

interpretações simbólicas envolvidas neste ato. 

Assim, é possível estabelecer uma relação entre o ato de avaliar e a dimensão simbólica 

da cultura que se estrutura no sujeito. 

A avaliação deve ser redimensionada para superar sua faceta autoritária, para deixar de 

ser instrumento de coerção, exclusão, controle e punição e tornar-se alavanca do processo de 

construção do conhecimento.  

Segundo Esteban (2001, p.16): 

 

A avaliação que impede determinadas vozes é uma prática de exclusão na 
medida em que vai selecionando o que pode e deve ser aceito na escola. A 
análise da prática pedagógica mostra claramente que a avaliação como 
prática construída a partir da classificação das respostas do aluno e alunas 
em erros ou acertos impede que o processo ensino-aprendizagem incorpore 
a riqueza presente nas propostas escolares, o que seria valorizar a 
diversidade de conhecimentos e do processo de sua construção e 
socialização. A avaliação funciona como instrumento de controle e de 
limitação das atuações (alunos/professores) no contexto escolar. 
 
 

Ou seja, a avaliação, eixo condutor da organização do trabalho pedagógico, distanciou-

se de sua função primordial para ser transformada em instrumento punitivo que contribui para 

desvalorizar saberes, fortalecer hierarquias, silenciar e expulsar muitos da escola. 
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A sala de aula como espaço de trocas envolve muito mais que o par ensinar e aprender, 

visto que neste ambiente, além das atividades propostas, circulam os sentidos individuais dos 

sujeitos envolvidos, provenientes de vivências, histórias e experiências acumuladas e, da 

mesma maneira, circulam e também se constroem novos sentidos, constituindo a 

subjetividade social escolar. 

O tema subjetividade não é foco desta pesquisa, mas é importante para a compreensão 

de crenças e ações desenvolvidas no interior da escola. É um tema complexo, pois diz respeito 

à essência do sujeito. Embora não seja estático e interno, envolve as peculiaridades a ele 

inerentes, nas quais as capacidades sensoriais, afetivas, imaginativas e racionais se 

engendram. Estas dimensões do indivíduo se relacionam com o meio social e produzem 

efeitos muito particulares que são refletidos nos valores, nas crenças e até nas tradições dos 

grupos sociais, constituindo, pois, como um processo dialético histórico-cultural. Nesse 

sentido, o indivíduo e o social não se separam sob a ótica da subjetividade. 

Nas palavras de González Rey (2001) 

 

a subjetividade social e individual atuam na qualidade de constituintes e 
constituídos do outro e pelo outro. Isto conduz a uma representação do 
indivíduo na qual, a condição e o momento atual de sua ação, expressa o 
tempo todo sentidos subjetivos procedentes de áreas diferentes de sua 
experiência social, as que passam a se constituir como elementos de sentido 
de sua expressão atual. Assim, desde esta perspectiva, o sujeito que aprende 
expressa a subjetividade social dos diferentes espaços sociais em que vive 
no processo de aprender. Nenhuma atividade humana resulta uma atividade 
isolada do conjunto de sentidos que caracterizam o mundo histórico e social 
da pessoa. (sic.) 
 
 

As dimensões que movem os sujeitos a agirem desta ou daquela maneira são 

responsáveis pela construção de sentidos sociais; então, a sala de aula, vista como um 

ambiente de construção do sujeito obtém, na subjetividade, uma influência nas ações 

individuais e coletivas, representando uma marca significativa na prática docente, e 

conseqüentemente, na ação avaliativa. 

É importante atribuir sentido ao ato de avaliar, para conhecer a alma, a 

individualidade, a consciência, e assegurar os avanços dos alunos a fim de estimular e facilitar 

seus processos de aprendizagem e seu desenvolvimento. 

O sentido encontra-se em fazer com que cada pessoa envolvida na avaliação se 

reconheça, procurando vislumbrar que papel a avaliação vai realmente cumprir, que decisões 

podem surgir a partir dos resultados da avaliação e, sobretudo, que consciência e que intenção 
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de aprendizagem estão associadas ao processo avaliativo. A atribuição de sentido é um 

processo reflexivo, político, social e cultural, além de toda sua dimensão simbólica.  

No entanto, González Rey (2006, p.39) esclarece: 

 

Não existirá sentido subjetivo em uma atividade despersonalizada; (...) o 
maior inimigo da aparição dos sentidos subjetivos na aprendizagem será a 
aprendizagem padronizada, centrada em exigências externas, que impedem 
o aluno de tornar-se sujeito de seu percurso na aprendizagem. 
 
 

O autor completa afirmando que  

 

O aluno torna-se sujeito de sua aprendizagem quando é capaz de 
desenvolver um roteiro diferenciado em relação ao que aprende a se 
posicionar crítica e reflexivamente em relação à aprendizagem (...) quando 
ele é capaz de gerar sentidos subjetivos em relação ao que aprende. 
 
 

É importante, pois, pensar na subjetividade presente na prática pedagógica, a fim 

encontrar meios para redimensionar a prática avaliativa para que deixe de ser meio de 

premiação, como ocorre muitas vezes, e se torne alavanca do processo de construção do 

conhecimento dos alunos como sujeitos. 

A avaliação produz reflexos na constituição da identidade dos sujeitos, tanto do 

professor quanto do aluno, e está presente constantemente nas relações sociais. Por isso, é 

preciso identificar as reais intenções de quem avalia e, simultaneamente, os sentidos desta 

ação para quem é avaliado, lembrando que o ato de avaliar guarda em si a visão de mundo e 

de homem que se pretende formar.  

Partindo desta reflexão, pode-se pensar também que a escola tem se distanciado de sua 

possibilidade de acolher o aluno frente ao novo, não representando um ato amoroso e, 

especialmente, não promovendo a articulação das dimensões do trabalho pedagógico, ou seja, 

não resultando em um trabalho de parceria, no qual haja a interação do professor com seus 

alunos. 

É importante esclarecer a expressão “trabalho pedagógico” como todo trabalho 

realizado na escola, desde a coordenação pedagógica até a cantina, ou seja, por todos as atores 

que compõem o cenário escolar. Diante desse pensamento, o trabalho pedagógico diz respeito 

também aos alunos, já que estes desenvolvem trabalho na escola. Assim, nas palavras de 

Villas Boas (2006a, p.184), 
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A escola é, pois, o local de trabalho do professor e do aluno; é o espaço 
onde se organizam e desenvolvem as atividades de aprendizagem e que 
possibilita a criação, pelo aluno, dos sentimentos de pertencer ao grupo e de 
ser proprietário daquilo que constrói.  
 
 

 Não obstante, o trabalho pedagógico tem se aproximado do trabalho de modo geral, 

pois, como o trabalhador que “insere-se no processo de trabalho como algo já dado, 

predeterminado, sobre o qual sua capacidade de influência é nula” (ENGUITA, 1993, p. 243), 

o aluno também se vê nesta mesma situação, quando realiza atividades meramente repetitivas, 

não lhe sendo autorizada a possibilidade de criação e de transformação da organização da 

escola. 

Enguita (1989) ainda aponta que 

 

Os alunos vêem-se assim inseridos dentro de relações de autoridade e 
hierarquia, tal como deverão fazê-lo quando se incorporarem ao trabalho. 
Em parte, esta autoridade baseia-se diretamente em sua condição não adulta, 
mas o faz sobretudo na legitimidade concedida à escola pela sociedade, em 
suas exigências como organização e numa suposta necessidade pedagógica. 
(p. 164). 
 
 

Assim, a auto-imagem que o aluno poderá construir pode constituir-se em dos maiores 

problemas advindos da submissão à autoridade, pois ele se desenvolverá dependente da ordem 

de outrem, sem autonomia, o que lhe impossibilita tomar suas próprias decisões e fazer uso de 

sua condição de cidadão. 

A avaliação comumente presente no âmbito escolar não foge a essas circunstâncias, 

caracterizando-se como prática do processo de produção como em uma fábrica. Ela não 

permite que o aluno se insira em seu percurso como parceiro e muito menos lhe concede 

visibilidade da sua aprendizagem. 

O ato de avaliar tem se constituído apenas como ponto terminal do processo de ensino 

e aprendizagem e, por isso mesmo, é visto como mero coadjuvante na construção do 

conhecimento.  

Dentro do modelo conservador, a avaliação torna-se autoritária, evidenciando seu 

caráter eliminatório e cruel, possibilitando que a escola elimine os alunos aos poucos, seja 

espontaneamente, quando se nega a identificar as dificuldades de aprendizagem, ou quando, 

por meio das provas, dos pontos concedidos ou tirados e dos castigos, se constitui como forma 

de dominar os alunos. Nesse modelo a avaliação tem sido classificatória, não servindo para o 

replanejamento da prática pedagógica, nem como uma pausa para verificar até que ponto 
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houve aprendizagem e acaba por não contribuir em nada para o avanço do conhecimento do 

aluno. A avaliação nesses moldes pode estigmatizar o aluno, pois os registros permanecem em 

sua memória e nos históricos escolares definitivamente, e o que é pior, pode criar no ambiente 

escolar um clima de competição, inveja e frustração, o que certamente não é papel da escola. 

Se alguns ainda se questionam se é a avaliação que conduz o sucesso do trabalho 

pedagógico, encontramos resposta nesta pequena reflexão de Hadji (2001. p. 130) que diz que 

"Certamente o é em seus efeitos: construção do destino escolar do aluno; inscrição em uma 

espiral de êxito... ou de fracasso".  

Luckesi (2000, p. 28) também reflete sobre a avaliação da aprendizagem escolar, 

esclarecendo que: 

 

Importa estarmos cientes de que a avaliação educacional, em geral, e a 
avaliação da aprendizagem escolar, em particular, são meios e não fins em 
si mesmas, estando assim delimitadas pela teoria e prática que as 
circunstancializam. Desse modo, entendemos que a avaliação não se dá nem 
se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo 
teórico de mundo e de educação, traduzido em prática pedagógica. 
 
 

Assim, a concepção tradicional de avaliação se mostra intimamente ligada ao papel da 

escola como transmissora do saber escolar; é quando a avaliação formal se institui como 

instrumento de controle da permanência do aluno na escola, bem como nas próprias relações 

dos sujeitos com o conhecimento, nas quais a preocupação com a aprendizagem acaba sendo 

substituída por uma preocupação de ordem prática: aprovar ou reprovar.  

Não se quer dizer que a avaliação formal não seja importante ou necessária ao trabalho 

pedagógico, pretende-se levar a uma reflexão de que a mesma não tem fundamento se 

desenvolvida isoladamente e sem objetivos nítidos centrados na práxis pedagógica. Tanto a 

avaliação formal quanto a informal fazem parte do fazer pedagógico e uma interage com a 

outra, contudo devem ser utilizadas de forma responsável e criteriosa, sob pena de serem 

insuficientes para atingir as diversas dimensões da aprendizagem e do próprio papel que a 

avaliação deve assumir no contexto escolar. 

A avaliação na sala de aula, nas palavras de Pinto (1994, p. 11), legitima os 

“veredictos escolares”, pois “os aspectos formais da avaliação, em si, não são os mais 

decisivos, pois antes desta avaliação formal ocorrer, a própria realidade social e escolar já 

“selecionou” ou “avaliou” os indivíduos”.  

A autora estabelece a seguinte diferenciação: 
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a avaliação formal se constitui por todos os trabalhos realizados em sala de 
aula que foram passados pelo professor, incluindo provas, tarefas de casa, 
exercícios orais e escritos, que são regulamentados e fazem parte do 
programa e planejamento da escola. Toda a produção do aluno, trabalhada 
durante o ano escolar, e que foi baseada nas tarefas e atividades 
desenvolvidas de sua série são avaliadas e recebem uma nota ou conceito do 
professor; a avaliação informal se constitui entre a fase em que o professor 
corrige os trabalhos e a conversão para a nota ou conceito correspondentes, 
(...) nas decisões sobre o desempenho do aluno é que podem existir 
manipulação conscientes ou inconscientes, visíveis e invisíveis, que fazem 
parte do processo de ensino. Esta avaliação informal é constituída ao longo 
da vivência escolar e pode ser influenciada por diversos fatores como: 
pressão dos pais, pressão dos professores, das séries seguintes, disciplina, 
etc., (...) também indica que pode existir algo implícito no desenvolvimento 
das práticas pedagógicas (ritual pedagógico).” (PINTO, 1992, p. 15, grifos 
meus). 
 
 

A avaliação informal pode impregnar a vida do aluno, pois ultrapassa o espaço da sala 

de aula e, até mesmo, da escola e, por meio dela, o aluno pode assumir como seus os 

julgamentos e os conceitos que os outros fazem a seu respeito. “A informalidade passa 

despercebida, sendo ao mesmo tempo, um fator marcante na construção da formalidade 

instituída” (ibid., p. 126). 

Mas, não se pode deixar de refletir que todo trabalho pedagógico começa com uma 

avaliação tendo como suporte os objetivos. É a avaliação que sustenta os rumos da 

aprendizagem, na qual toda a estrutura pedagógica deve se estabelecer.  

Referindo-se ao trabalho pedagógico e ao aluno, Hoffmann (2002, p.68) acredita que: 

 

O processo avaliativo não deve estar centrado no entendimento imediato  
pelo aluno das noções em estudo, ou no entendimento de todos em tempos 
equivalentes. Essencialmente, porque não há paradas ou retrocessos nos 
caminhos da aprendizagem. Todos os aprendizes estarão sempre evoluindo, 
mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e únicos. O olhar do 
professor precisará abranger a diversidade de traçados, provocando-os a 
prosseguir sempre. 
 
 

É preciso reconhecer que o ato de avaliar e de "educar é antes de tudo mobilizar o 

aluno para que se torne um aprendiz". (PERRENOUD, 2000, p.75). É preciso, ainda, 

encontrar meios para que ocorra a aprendizagem e um cuidado recíproco que vão sendo 

estabelecidos em espaços de trocas.  

Nesta perspectiva, afirma Arroyo (2000, p. 236):  

 

Os mestres no seu cotidiano cultivam, plantam, cuidam, fazem a colheita de 
seu cultivo, de sua cultura. Na organização seriada, gradeada, nos restritos 
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espaços da turma, da disciplina de cada quintal não há como trocar essas 
colheitas. Os mestres sentem necessidade de feiras, de espaços de trocas. 
Encontrei um professor saindo da escola, carregava pastas e sacolas. "Como 
o conhecimento é pesado", brinquei. "Sou professor, sacoleiro do saber", 
me respondeu.  
 
 

A avaliação como espaço de trocas pode proporcionar o desenvolvimento do aluno, 

incentivando-o a avançar e a encontrar possibilidades de transformar o meio em que vive. 

Nesse sentido, o professor assume o papel de mediador em favor da aprendizagem escolar e 

do desenvolvimento global do aluno. 

Hadji (2001, p. 117) deixa clara a importância da contribuição do professor “por meio 

da avaliação para o desenvolvimento positivo do outro. O prazer de colocar sua posição 

superior (pois, apesar de tudo, o professor sabe mais e diferentemente) a serviço do trabalho 

de integração, de reorganização, e de retomada, pelo qual o aluno aprende efetivamente”. 

Essa concepção exige que se faça uma reflexão acerca das estruturas autoritárias, 

conteudistas e fragmentadas do processo de ensino e aprendizagem, as quais se igualam 

perfeitamente às estratégias de avaliação conduzidas isoladamente pelos professores e que 

estão diretamente relacionadas ao individualismo presente na organização do trabalho escolar. 

Tal individualismo acaba afastando os alunos de toda e qualquer relação de companheirismo, 

visto que a escola tem se mostrado como modelo primeiro de competição. Acompanhando as 

palavras de Gama (In: FREITAS, 2005, p. 256): “Cada nota é uma conquista exclusivamente 

individual, preferencialmente obtida de modo insuspeitável.”.  

Tal questão nos remete aos verdadeiros rumos da avaliação como ferramenta 

fundamental ao processo de ensino e aprendizagem para apontar caminhos e reinventar 

formas de democratizar o conhecimento, com vistas ao desenvolvimento das habilidades do 

aluno como sujeito inserido em um contexto social real, desvendando os olhares para os 

conhecimentos além muros da escola. 

Muitas vezes não se observa progresso nos alunos, então pode ser que eles estejam 

precisando muito mais do que simplesmente notas. Somente por meio de uma concepção de 

avaliação mediadora, dialógica, democrática e encarando-a como parte integrante de um 

processo e não um fim em si mesma, que se poderá usufruir de todos os seus benefícios para a 

melhoria da prática pedagógica e, conseqüentemente, da aprendizagem. 

Ao refletir quanto à melhoria da aprendizagem, inevitavelmente é preciso pensar na 

função social da escola. Nesse sentido Freitas (2005) apresenta a categoria dialética 

avaliação/objetivos como hipótese que sustenta a função social que a escola tem na sociedade. 
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A avaliação é a guardiã dos objetivos, os quais estão, de certo modo, ocultos, no entanto a 

avaliação ocorre sistematicamente em estreita relação com eles, mesmo quando é informal. 

Os objetivos se expressam no interior da escola por meio das práticas avaliativas, onde se 

concentram as relações de poder presentes na categoria conteúdo/método. Assim, a função 

social da escola, ou melhor, os seus objetivos determinam o conteúdo/método da escola.   

O par avaliação/objetivos é um binômio fundamental para se compreender a 

organização do trabalho pedagógico escolar, pois os objetivos apontam para condições finais 

e estas, muitas vezes, estão em contradição com as condições reais do aluno. 

É preciso desenvolver uma consciência da importância e função da educação como um 

todo e desta como fator de inclusão social. Infelizmente já se constituiu como senso comum a 

idéia de que a má qualidade da educação pública é natural e isso parece não chocar mais 

ninguém. E como não se sentir inconformado quando se ouve dizer que os alunos saem do 

ensino fundamental dominando apenas conhecimentos relativos à 4ª série? 

A organização do trabalho pedagógico, com base no par dialético avaliação/objetivos, 

certamente pode apresentar uma resposta para esse questionamento. Porém, não se pode 

deixar de levar em consideração questões fundamentais que interferem diretamente no 

trabalho desenvolvido na escola, ignorando a realidade como, por exemplo, a valorização do 

professor. O profissional da educação precisa de qualificação tanto na didática como nas áreas 

específicas do conhecimento como a Matemática, a Geografia e a Língua Portuguesa. A 

formação inicial precisa passar por reformulações significativas e a formação continuada deve 

compreender estudo, pesquisa e reflexão permanentes no interior da escola, sem dicotomizar 

teoria e prática.  

Uma valorização de fato do profissional da educação, conforme Zagury (2006) 

também passa por uma remuneração que seja condizente com a importância da educação para 

um país. Um bom plano de carreira e salários razoáveis são estímulos fundamentais para se 

crescer profissionalmente. Mas valorizar o profissional não se restringe a questões 

trabalhistas, vai além, valoriza o professor como sujeito permeado de necessidades, anseios, 

desejos, emoções, sentimentos. 

Nota-se, então, que um trabalho pedagógico de qualidade não consegue se estruturar 

de forma sólida quando não se considera também a realidade das salas de aula das escolas 

públicas, as quais, além de muitas outras dificuldades, ainda enfrentam um número de alunos 

exorbitante, impedindo uma aproximação real entre aluno e professor, relação fundamental 

para uma avaliação formativa e condizente com uma concepção de educação que perpassa 

pelo par avaliação/objetivos. 
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A avaliação vista como categoria fundamental da organização do trabalho pedagógico 

conduz e determina os caminhos da práxis docente e esta mesma avaliação é capaz de revelar 

as reais necessidades didáticas, políticas e sociais que se estruturam dentro da escola; e é por 

meio dela e a partir dela que se pode desenvolver uma consciência das estruturas 

determinantes para uma escola de qualidade e, principalmente, para uma prática pedagógica 

preocupada com as aprendizagens e com os avanços dos alunos, constituindo-se em aspecto 

primordial para a formação de sujeitos críticos e felizes, e não como fator de exclusão, de 

eliminação e de fracasso escolar.  

Para redimensionar a prática avaliativa, portanto, é preciso uma retomada da práxis 

pedagógica e dos conceitos de educação a fim de encontrá-la nas diversas dimensões do 

trabalho pedagógico.  É preciso pôr em prática a função diagnóstica, como procedimento 

dialético de identificação de novos caminhos. 

Acompanhando as palavras de Fenili, Oliveira, Santos e Eckert (2002, p.47): 

 

num dia cinzento e chuvoso, e ao abrir a janela você tem à sua frente um 
grande arco-íris. Certamente, você é levado a erguer os seus olhos e 
colocar-se a observar tamanha beleza. No início você busca identificar os 
matizes e as nuanças desta construção, mas, doce ilusão, ela lhe ofusca e 
você se perde na busca.  
Estas cores que tanto buscamos e gostamos estão no nosso crer, 
estreitamente relacionadas com o projeto da avaliação, pois ele contém: 
beleza, harmonia, equilíbrio e prazer; é só uma questão de ver, sentir e agir. 
Se você for mais curioso poderá levar a sua imaginação para um objeto que 
está no final do arco-íris, é lá que se depositam os grandes mistérios do 
saber e do ser da humanidade. A nossa expectativa é que neste local a 
humanidade possa encontrar as respostas para as grandes inquietações que 
permeiam o meu, o seu, enfim, o nosso viver. 
 
 

Embora o tema esteja sendo muito discutido e ainda assim estejamos com as 

tradicionais práticas avaliativas arraigadas e impostas pelo nosso sistema de avaliação, é 

preciso acreditar e transformar os nossos sonhos distantes em uma realidade possível. 

 

2.2 O conceito de ciclos em poucas linhas 

 

É esta busca por uma realidade diferente que tem feito, pelo menos nas últimas quatro 

décadas, a educação brasileira passar por transformações significativas na intenção de 

minimizar ou, até, acabar com a evasão e com a repetência nos ensinos fundamental e médio. 

Mas, essas transformações devem ir além de questões de aprovação ou reprovação, devem 
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“recuperar para a função social da escola e da docência a tarefa de educar. Recuperar a 

educação. Colocar o foco nos educandos e em seus processos formadores. Reconhecer em 

cada criança, adolescente, jovem ou adulto um ser humano em formação” (ARROYO In: 

ABRAMOWICKZ e MOLL, 1997, p.11).  

Tentar acabar simplesmente com a reprovação não significa dar fim ao fracasso 

escolar. A proposta de organização da escolaridade em ciclos pode constituir uma alternativa 

interessante para a superação da escola tradicional hegemônica com vistas à construção de 

uma escola mais emancipadora.  

Os ciclos têm marcado presença nos debates entre educadores, pesquisadores e 

equipes das secretarias municipais e estaduais de educação que implantaram essa forma de 

organização do trabalho escolar nas últimas décadas, evidenciando a preocupação com os 

altos índices de evasão e de repetência. É com base nessa preocupação que autores como 

Arroyo (1999), Freitas (2003) e Barreto e Mitrulis (2001, 2004) destacam a organização da 

escola em ciclos sob o olhar de que a escola tradicional tem perpetuado a exclusão e a 

eliminação, não dando conta de manter na escola uma grande parcela da população, o que 

significa negar a esta o exercício pleno de sua cidadania. 

Boff (2000, p. 51) entende por cidadania  

 

o processo histórico-social que capacita a massa humana a forjar condições 
de consciência, de organização e de elaboração de um projeto e de práticas 
no sentido de deixar de ser massa e de passar a ser povo, como sujeito 
histórico plasmador de seu próprio destino. O grande desafio histórico é 
certamente este: como fazer das massas anônimas, deserdadas e 
manipuláveis um povo brasileiro de cidadãos conscientes e organizados. É o 
propósito da cidadania como processo político-social e cultural. 
 
 

Exercer a cidadania ativamente constitui-se na consciência e na prática dos direitos e 

dos deveres inerentes ao cidadão. Daí a relevância de uma educação que conduza o indivíduo 

à condição de verdadeiro cidadão, por meio da garantia de sua permanência no contexto 

escolar e de uma aprendizagem que seja a base para esta cidadania. 

Os ciclos constituem-se uma forma de organização escolar, previstas no Artigo 23 da 

LDB nº 9.394/96, na qual a enturmação dos alunos se dá com referência na idade a fim de 

contribuir efetivamente com o desenvolvimento integral do aluno. Segundo o INEP – Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos, a organização da escolaridade em ciclos já é uma realidade 

em mais de 26 mil escolas, cerca de 14% das escolas brasileiras de Ensino fundamental11. Não 

                                                 
11 Fonte: MEC/INEP – Dados fornecidos pelo INEP em abril de 2008. 
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se sabe se essa crescente reorganização se deve ao fato de a LDB regulamentar o ciclo ou se é 

uma tendência que se aplica pela concepção pedagógica transformadora sugerida por esta 

forma de organização escolar. 

 Perrenoud (2004, p.35) traz com maestria um conceito de ciclos como sendo um 

“quadro integrador e de ponto de apoio a uma evolução do ofício de professor, dos programas 

e das formações escolares, da avaliação e da luta contra as desigualdades.” Então, os ciclos 

constituem uma concepção diferente da concepção tradicional de escola, e enxergam a 

aprendizagem como um direito da pessoa com vistas à cidadania. 

Na perspectiva da romper com as formas organizativas que privilegiam processos 

seletivos, os ciclos propõem alternativas para se repensarem os tempos, os espaços, os 

conteúdos e as metodologias que compõem o processo de ensino e de aprendizagem. A 

organização da escolaridade em ciclos vem sendo subsidiada pelas pesquisas no campo da 

aprendizagem e do desenvolvimento humano que apresentam outras alternativas de 

organização do trabalho pedagógico adequadas ao desenvolvimento e à aprendizagem dos 

alunos sem oferecer uma “quebra” do processo a cada ano letivo, possibilitando a 

democratização do conhecimento e diminuindo as possibilidades de exclusão e de eliminação 

tão presentes na escola pública. 

O ciclo busca assegurar a permanência dos alunos na escola, favorecendo o trabalho 

com as heterogeneidades decorrentes das diferentes necessidades de aprendizagem e visa 

garantir o avanço esperado dos alunos naquele determinado período.  

A estrutura do ciclo se configura em alternativas mais dinâmicas e flexíveis para 

reorganização dos tempos e dos espaços escolares no que diz respeito à formação das turmas, 

ao currículo, ao processo de avaliação, enfim, no que diz respeito especialmente à concepção 

de educação escolar para todos. Tais fatores merecem significativa importância na 

compreensão da proposta de organização da escolaridade em ciclos, pois são esses fatores que 

garantem a diferenciação da escola convencional: a seriada. Se tais fatores não forem foco de 

atenção, a mudança fica apenas no plano da nomenclatura, muda-se o nome, mas não se muda 

a concepção, a práxis docente e a organização do trabalho pedagógico com um todo.  

É possível identificar a organização da escolaridade em ciclos no Brasil sob diferentes 

denominações, cada qual com suas especificidades: Ciclos de Progressão Continuada, Ciclos 

de Alfabetização, Ciclos de Formação, Ciclos de Aprendizagem. Serão privilegiados neste 

estudo os ciclos de formação e os ciclos de aprendizagem. 

Os ciclos de formação se organizam pela enturmação dos alunos a partir das fases de 

desenvolvimento humano: a infância, a pré-adolescência e a adolescência com a intenção de 
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romper com o conhecimento organizado de forma linear, ou seja, a enturmação ocorre por 

meio da idade e não somente pelos conhecimentos adquiridos anteriormente. Geralmente não 

há reprovação ao longo do Ensino Fundamental nos ciclos de formação e, como aponta 

Mainardes (2007, p. 73) “a reestruturação curricular é mais profunda e, em algumas 

experiências, metodologias específicas são definidas (no Projeto Escola Plural, projetos de 

trabalho, Escola Cidadã, complexos temáticos)”. 

Países como a Espanha, a França e alguns estados dos Estados Unidos da América 

optaram pela organização da escolaridade em ciclos de formação; no Brasil, cidades como 

Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Blumenau, Cuiabá e Caxias do Sul também optaram 

por esta forma de organização da escolaridade12. 

A psicologia e a sócio-antropologia são as bases teóricas dos ciclos de formação, os 

quais resultam de pesquisas sobre como as aprendizagens ocorrem baseadas nos estudos de 

Piaget, Wallon e Vygostsky, entre outros, e consideram cada fase do desenvolvimento 

humano aliadas ao conhecimento formal oferecido pela escola. 

O desenvolvimento relacionado a cada fase de formação do sujeito gera a necessidade 

de ações pedagógicas diferenciadas, em outras palavras, um aluno de 6 anos que ainda não 

saiba ler e escrever exige alternativas de ensino diversas de uma criança de 10, considerando 

suas diferentes percepções e potencialidades de desenvolvimento. Nesse sentido, Lima (1997) 

acredita que  

 

A ação pedagógica que não tem como base as possibilidades de 
aprendizagem e desenvolvimento do período de formação, nem se utiliza dos 
instrumentos culturais segundo o período de formação e, além disso, não se 
apóia nas formas de pensamento do educando, será sempre uma ação 
pedagógica com pouca probabilidade de sucesso. Os procedimentos 
pedagógicos terão que, necessariamente, ser distintos conforme a idade de 
formação e o contexto de desenvolvimento. (p.3). 
 
 

Segundo a mesma autora (Ibid., p. 15), o indivíduo aprende “na relação com o outro: a 

natureza da aprendizagem humana é sempre social (...) e está diretamente relacionada ao 

contexto”. Assim, vale ressaltar que nos ciclos de formação os alunos aprendem não porque 

estão reunidos por idade, mas aprendem de acordo com a qualidade das intervenções 

realizadas, ou seja, quando são atendidos em suas necessidades de aprendizagem, conforme 

seu desenvolvimento e possibilidades de sua idade.  

A escola organizada por ciclos de formação estruturam seu trabalho  

                                                 
12 Dados de 1999 (In: KRUG, 2001, p. 13). 
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com os conteúdos escolares apontados pelas áreas do conhecimento e 
organizados pelas professoras e professores dos três Ciclos de Formação, 
considerando a visão de mundo da comunidade escolar com seus problemas 
mais significativos, as fases de desenvolvimento da criança, as relações 
coletivas na construção do conhecimento e a perspectiva de uma escola 
prazerosa, organizada para o sucesso dos estudantes e não para o seu 
fracasso.(KRUG, 2001, p.50). 
 
 

 Por isso, as escolas organizadas por ciclos de formação preocupam-se em apresentar 

espaços alternativos de apoio à aprendizagem, como laboratórios de aprendizagem, 

professores itinerantes, assessoria pedagógica e formação continuada aos professores, além do 

trabalho com as famílias e demais funcionários da escola, conforme aponta Krug (Ibid., p. 

52). 

 A avaliação é um dos temas que permeiam toda a concepção dos ciclos de formação e 

deve ser 

 

processual, contínua, participativa, diagnóstica e investigativa, cuja as 
informações ali expressas propiciem o redimensionamento da ação 
pedagógica e educativa, reorganizando as próximas ações do educando, da 
turma do educador, do coletivo no ciclo e mesmo na escola no sentido de 
avançar no entendimento e desenvolvimento do processo de aprendizagem. 
(SMED, 1996, p. 28). 
 
 

 A avaliação, portanto, é vista como momento de reflexão sobre a prática e busca a 

superação da avaliação tradicional, pois sua intenção é a de funcionar sob uma lógica não 

classificatória e não excludente. 

Nos ciclos de aprendizagem a enturmação e a promoção dos alunos ocorre pela idade 

podendo haver retenção quando o aluno não atinge os objetivos do ciclo ao final de cada ciclo 

de dois ou de três anos de duração. Segundo Mainardes (2007, p. 72), a “aprendizagem pode 

ser comparada a uma forma espiral em que o aluno segue o seu próprio ritmo, o que é um 

conceito bastante diferente da idéia de um caminho linear e uniforme“, opondo-se, portanto, à 

organização da escolaridade em séries. 

Perrenoud (2004, p. 18) explica que em um ciclo de aprendizagem “todos os alunos 

têm o mesmo número de anos para atingir os objetivos de final do ciclo” e utiliza a metáfora 

do metrô para levar-nos à compreensão de que em um ciclo de aprendizagem todos devem 

aprender, lembrando que todos têm o mesmo tempo para essa aprendizagem, mas não 

necessariamente seguindo os mesmos percursos: “quando viajantes tomam o metrô, raramente 
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estão sós, mas cada um segue seu próprio caminho. Encontram outros viajantes (...) e depois 

se separam serenamente quando seus itinerários se divergem”. Então, o trabalho nos ciclos de 

aprendizagem se caracterizam pela crença de que as heterogeneidades devam ser levadas em 

consideração e que para haver aprendizagem a relação pedagógica também deve ser 

heterogênea. 

Perrenoud (Ibid., p. 40-54) defende a idéia de que os ciclos de aprendizagem são  

oportunidades de “novos espaços-tempos de formação” o que converge para a possibilidade 

de igualdade na escola por meio de “uma pedagogia diferenciada, baseada em uma avaliação 

formativa, e em percursos diversificados de formação”. Para o desenvolvimento dessas duas 

premissas, no quadro abaixo foram alocadas teses sugeridas por Perrenoud (Ibid., ibidem.), as 

quais possibilitam uma concepção global dos ciclos de aprendizagem:  

 
Quadro 10- Teses formuladas por Perrenoud (2004, p.41-54) para uma concepção global dos ciclos de 
aprendizagem 
 

1 Um ciclo de aprendizagem é apenas um meio para ensinar melhor e para lutar contra o fracasso 
escolar e as desigualdades. 

2 Um ciclo de aprendizagem só pode funcionar se os objetivos de formação visados ao final do 
percurso estiverem claramente definidos. Eles constituem o contrato para os professores, alunos 
e pais. 

3 É importante desenvolver nos ciclos (...) vários dispositivos ambiciosos de pedagogia 
diferenciada e de observação formativa. 

4 A duração de passagem de um ciclo deve ser padrão, para forçar a diferenciar por meio de outras 
dimensões além do tempo e para não favorecer uma reprovação disfarçada. 

5 Um espaço-tempo de formação de vários anos só pode atingir seus objetivos se os procedimentos 
e as situações de aprendizagem forem repensados nesse âmbito. 

6 Dentro de um ciclo, os professores se organizam livre e diversamente. O sistema lhes propõe 
instrumentos a título indicativo: balizas intermediárias, modelos de organização do trabalho e de 
agrupamento dos alunos, instrumentos de diferenciação e de avaliação. 

7 É desejável que um ciclo de aprendizagem seja confiado a uma equipe pedagógica estável que se 
responsabilize por ele coletivamente durante vários anos. 

8 Os professores têm de receber uma formação, um apoio institucional e um acompanhamento 
adequado para construir novas competências. 

9 A busca de um funcionamento eficaz em ciclos é uma longa caminhada, que deve ser 
considerada como um processo negociado de inovação, que se estende por vários anos. 

 

 

Mainardes (2007, p. 73) chama a atenção dizendo que “não há um tipo puro de ciclos 

de aprendizagem” e que os ciclos têm se apresentado levando em conta estratégias e medidas 

diferenciadas em diferentes lugares. É o caso do Distrito Federal que, diferentemente de São 

Paulo, por exemplo, optou a partir de 2005 pelo ciclo de aprendizagem nos três primeiros 

anos do Ensino Fundamental.  
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A formação continuada dos professores é fundamental para a compreensão das 

intenções e particularidades inerentes à organização da escolaridade em ciclo. Nesse sentido, 

passemos a refletir no item seguinte sobre a formação dos professores. 

 

2.3 Formação continuada: um dos desafios essenciais para a escolaridade em ciclos 

 

A opção pelo ciclo corresponde a novas formas de ordenação dos tempos e dos 

espaços escolares que envolvem os diferentes atores do cenário escolar, favorecendo uma 

mobilidade entre alunos e nas próprias práticas docentes cotidianas, minimizando a 

fragmentação do currículo e, por isso, está relacionada intimamente à concepção de educação 

e de currículo, ao conhecimento e às teorias da aprendizagem que fundamentam o ciclo, o que 

incide fundamentalmente no processo avaliativo, na composição das turmas e no respeito ao 

tempo de desenvolvimento humano em relação ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Nesse contexto de transformações, a formação continuada se mostra como aliada do 

processo de (re)construção de conhecimentos e de mudança de práticas pedagógicas, essencial 

para a reformulação de concepções acerca do processo de ensino e de aprendizagem na 

organização da escolaridade em ciclos. 

Os estudos acerca da formação continuada de professores contam com reflexões de 

pesquisadores como Perrenoud (2000), que aponta para a deficiência na formação inicial do 

profissional docente, principalmente no que diz respeito às mudanças na estrutura 

educacional. As reflexões do autor (Ibid.) coadunam com os problemas pelos quais a 

educação brasileira tem passado e apontam para a importância de se encarar a formação 

continuada como lócus ideal para o repensar de práticas e para a construção de conhecimentos 

pedagógicos voltados para tais mudanças. 

Perrenoud (op.cit.) comenta que, na implementação de uma nova proposta de 

organização curricular, as representações, as práticas e as culturas profissionais não mudam 

da noite para o dia e nem por força de lei, pois 

 

não se muda a escola por meio de novas leis (...), mas por uma evolução das 
representações e das práticas, conduzida com coerência e perseverança no 
mínimo durante 10 anos (...) Para reorganizar a escola no sentido de uma 
individualização dos percursos de formação, não basta uma simples adesão 
ideológica, seguida de atuação. Esta última exige novas competências (...) 
Enfrenta-se, assim, um problema de nível de formação dos professores... 
(pp. 159-160)  
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O espaço da formação de professores para atuarem na escolaridade em ciclos torna-se, 

então, o ambiente propício para levá-los a pensar no porquê das mudanças e que 

 

os ciclos não podem constituir-se em uma mera “solução pedagógica” 
visando superar a seriação – são instrumentos de desenvolvimento de novas 
relações sociais vigentes. (...) Estão num jogo contraditório entre a lógica da 
escola/avaliação e uma nova lógica em desenvolvimento. Professores, pais e 
estudantes devem compreender adequadamente a função dos ciclos e deixar 
de vê-los sob um ângulo exclusivamente metodológico-pedagógico. Devem 
vê-los como instância política de resistência à escola convencional e que 
junto aos movimentos sociais avançados irá ajudar a conformar uma nova 
sociedade, na qual homens não sejam exploradores de homens. (FREITAS, 
2003, p. 68). 
 
 

Assim, a organização da escolaridade em ciclos pressupõe uma concepção de 

aprendizagem e de desenvolvimento na qual os envolvidos no processo educativo promovam 

uma mediação pedagógica e sejam interlocutores privilegiados, instigando, provocando, 

compartilhando conhecimentos, deixando de ser os únicos mediadores nas aprendizagens que 

vão se consolidando na sala de aula. Os alunos também aprendem com seus pares, ajudando a 

fazer o que naquele momento não seriam capazes de fazerem sozinhos.  

Freire (1997) teoriza sobre a aprendizagem entre os pares na sala de aula, dizendo que: 

 

embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e 
quem é formado forma-se e forma ao ser formado. (...) Não há docência 
sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças 
que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem 
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (p. 23). 
 
 

A sala de aula deve ser um espaço de socializações na organização da escolaridade em 

ciclos, por isso o professor enquanto ensina, aprende, já que se torna mais atento ao processo 

de construção do conhecimento dos alunos; professor e aluno instigam e são instigados, 

transformando a sala de aula em espaço de produção de sentidos que emergem nas 

interlocuções e nas socializações cotidianas. As atividades podem ser desenvolvidas em 

duplas ou em grupos, a fim de garantir a socialização de saberes. O que o outro diz ou deixa 

de dizer, os conflitos ou consensos constituem interações importantes que merecem ser 

experimentadas no processo de construção do conhecimento.  

Desse modo, o professor na organização da escolaridade em ciclos, como em qualquer 

outra forma de organização da escolaridade, precisa de qualificação tanto na didática, nas 

áreas específicas do conhecimento, como a Matemática, a Geografia e a Língua Portuguesa e, 
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especialmente, no que diz respeito à concepção de educação nos ciclos, a qual “encara a 

aprendizagem como um direito da cidadania, (...) sendo que a responsabilidade da 

aprendizagem é sempre compartilhada por um grupo de docentes e não mais por professores 

ou professoras isoladamente.” (KRUG, 2001, p. 17). 

A formação inicial precisa passar por reformulações significativas e a formação 

continuada deve compreender estudo, pesquisa e reflexão permanentes no interior da escola, 

sem dicotomizar teoria e prática, a fim de possibilitar que o professor se sinta confortável 

como interlocutor e como aprendiz no processo de ensino e de aprendizagem. 

Vale ressaltar que competência na ação pedagógica não significa apenas dominar os 

conceitos de determinada área, é preciso, também, refletir sobre o valor efetivo de tais 

conceitos para a inserção responsável dos sujeitos na sociedade. Como diz Rios (2005, p. 

108), “(...) é preciso exercer sua criatividade na construção do bem estar coletivo. Não basta 

comprometer-se politicamente – é importante verificar o alcance desse compromisso, verificar 

se ele efetivamente dirige a ação no sentido de uma vida digna e solidária.” 

Isso não supõe dizer que um programa voltado para a melhoria da qualidade do ensino, 

como a organização da escolaridade em ciclos, deva sustentar-se basicamente em políticas de 

formação continuada de professores. O foco deve ser o espaço escolar e não somente o 

professor. Não adianta imaginar que novas técnicas de ensino ou novas teorias repassadas aos 

professores vão resolver o problema da fragilidade do ensino. Além do mais, a escola é um 

espaço no qual “se estabelecem relações entre estudantes, professores, diretores, especialistas, 

pais etc. Essas relações é que devem ser o nosso foco, e não apenas as conseqüências delas (a 

reprovação etc)”, segundo Freitas (2003, p.63). Esta seria, portanto, uma estratégia 

equivocada e restrita da compreensão do trabalho escolar. É necessário considerar as reais e 

diversas condições de trabalho sob as quais os professores realizam sua prática docente e, 

além disso, é necessário que se conheça melhor a cultura escolar e a cultura docente, que se 

lute contra os entraves administrativos, bem como se repense a valorização da carreira 

docente.  

Contudo, é bom lembrar que a valorização da profissão docente passa diretamente pela 

formação de professores em serviço. Além do mais, desenvolver-se continuamente é direito e 

obrigação dos professores. 

A importância do professor para a melhoria da qualidade da educação em qualquer nível 

ou organização de ensino e a sua devida valorização ainda não passam de um discurso que, na 

verdade, não coloca o professor nem a qualidade da educação como prioridades para os 
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gestores da educação. Na verdade, este discurso está impregnado por uma concepção de 

formação de professores que privilegia a racionalidade técnica e instrumental. 

Embora haja uma quantidade considerável de cursos oferecidos aos docentes, há uma 

dificuldade muito grande por parte desses profissionais de repensar posturas. É fato, portanto, 

que alguma coisa tem atrapalhado a via de comunicação entre os sujeitos envolvidos nesse 

processo e que deve haver uma falha significativa nas propostas de formação oferecidas. 

Nos cursos de formação estão presentes tradicionalmente questões voltadas somente 

para a prática; prática esta dissociada, muitas vezes, de uma teoria explícita que a embase, 

visto que a própria clientela exige esta formatação de curso. Os professores não se sentem à 

vontade quando a proposta metodológica do curso apresenta em seu escopo a necessidade e 

estudo, pesquisa e reflexão. É apelo constante, e já se constitui em senso comum, que durante 

a formação não se proponha outra estratégia se não aquelas que possam ser aproveitadas em 

suas respectivas salas de aula, como se em se tratando de aprendizagem pudéssemos buscar 

modelos prontos em receitas e manuais. 

É necessário trazer para esta reflexão o ponto de vista de Vásquez (1977) acerca do 

distanciamento entre o teórico e o prático, pois para ele 

 

quando as relações entre a teoria e a prática são formuladas em bases falsas, 
seja porque esta última tenda a desligar-se da teoria, seja porque a teoria se 
negue a vincular-se conscientemente com a prática. O primeiro fato é o que 
constatamos no modo de conceber tais relações da consciência comum. Para 
ela, o prático - entendido (...) num sentido estritamente utilitário – 
contrapõe-se absolutamente à teoria. Essa se faz desnecessária ou nociva 
para a prática. Em vez de formulações teóricas, temos assim o ponto-de-
vista do “senso comum”, que docilmente se dobra aos ditames ou 
exigências de uma prática esvaziada de ingredientes teóricos. Em lugar 
destes temos toda uma rede de preconceitos, verdades estereotipadas e, em 
alguns casos, superstições de uma concepção irracional (mágica ou 
religiosa) do mundo. A prática se basta a si mesma, e o “senso comum” 
situa-se passivamente, numa atitude acrítica, em relação a ela. O “senso 
comum” é o sentido da prática. Como não há inadequação entre “senso 
comum” e prática, para a consciência comum, ordinária, o critério que esta 
estabelece em sua leitura direta e imediata é inapelável. A consciência 
ordinária se vê a si mesma em oposição à teoria, já que a intromissão desta 
no processo prático lhe parece perturbadora. A prioridade absoluta 
corresponde à prática, e tanto mais quanto menos impregnada estiver de 
ingredientes teóricos. Por isso, o ponto-de-vista do “senso comum” é o do 
praticismo: prática sem teoria, ou com um mínimo dela. (p. 210) 
 
 

É possível, pois, que a lacuna esteja pautada justamente na ausência de componentes 

práxicos nesta formação, que tem privilegiado a técnica, desconsiderando as diversas 

dimensões envolvidas no fazer pedagógico. 
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          Nessa concepção, o hábito da pesquisa tem relação direta com essa reflexão e, porque 

não dizer, com o próprio professor pesquisador. 

 

Fala se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No entanto, o que 
há de pesquisador não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que 
se acrescente a de ensinar. Faz parte da natureza, da prática docente a 
indagação, a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação 
permanente, o professor se perceba e se assuma, por professor como 
pesquisador. (FREIRE, 1997, p.32). 
 
 

É preciso investir na subjetividade que está na base desta ação, pois o sujeito é centro 

da formação que deve ser vista como espaço de socialização de saberes entre as dimensões 

dos sujeitos, permitindo aos envolvidos atribuir sentido aos conhecimentos ali aflorados e 

construídos para que a formação profissional docente se constitua como lócus de construção e 

de reconstrução de conhecimentos e de repensar concepções com vistas a uma prática 

pedagógica consciente. 

Nas palavras de Becker (apud MOLL, 2004) 

 

O trabalho com o professor (...) tem que levar em conta o processo de 
aprendizagem do professor frente a esta proposta transformadora (...) 
propiciar contradições na atividade docente, por meio da reflexão e da 
discussão. (...) Promover a autonomia dos professores na resolução de 
conflitos mediante uma ação reflexiva sobre suas práticas, obtida com a 
instrumentalização,  a apropriação de conhecimentos e a valorização do seu 
saber e do grupo. (...) O valor de pensar, de observar, de criar diante de uma 
situação nova, encontrando soluções adequadas, seria o que cada um 
incorporaria e assumiria na sua função de professora, dentro das suas 
diferenças e possibilidades pessoais. (p. 222). 
 
 

Além disso, a formação deve levar em conta as condições histórico-sociais do 

professor, sua própria história de vida, suas escolhas, suas representações, enfim, promover 

um contexto instigante que permita o autoconhecimento e o repensar de suas práticas 

docentes, assim como se espera que seja o espaço da sala de aula na organização em ciclos. 

Candau (1996, p. 130-152) completa apresentando como principais os seguintes eixos 

para a formação continuada de professores: 

 

1) O processo de formação contínua deve ter como referência fundamental 
o saber docente seu reconhecimento e sua valorização (...). 
2) As propostas de formação contínua devem considerar o ciclo de vida e a 
fase de desenvolvimento profissional dos professores. Isso porque as 
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questões, dúvidas e necessidades são heterogêneas, dependendo da fase da 
carreira do professor. 
3) A escola deve ser tomada como lócus privilegiado para a formação 
continuada dos professores. Os programas de formação se estruturariam em 
torno de problemas e projetos de ação e não necessariamente em torno de 
conteúdos acadêmicos. Apontam a importância de se criarem espaços e 
tempos escolares que favoreçam processos coletivos de reflexão e 
intervenção na prática docente concreta. Destaca-se a necessidade de se 
repensar o trabalho de supervisão e coordenação. 
 
 

É importante também que as propostas de formação não sejam pautadas somente nos 

elementos cognitivos, distanciados da emocionalidade, visto que não é isto que se almeja do 

trabalho a ser desenvolvido com os alunos no ciclo. Aprender gera emoções. É preciso 

provocar o desejo de aprender. E não é somente no aluno que esse desejo precisa ser aflorado.  

No desejo de aprender, de conhecer, de refletir há a possibilidade de mudanças 

significativas na prática pedagógica e de transformar a própria formação, gerando emoções, 

muitas vezes contraditórias, mas que são fundamentais, já que as mudanças só ocorrem em 

meio a turbulências para futuras acomodações. 

É fato que ser professor é algo complexo, pois o profissional pode ter prática para o 

ensino, mas nem sempre consegue atribuir sentido ao que realmente é ensinar. O sucesso no 

ensino não depende fundamentalmente do conhecimento do professor, mas sim da sua 

capacidade em criar espaço para a aprendizagem e de querer continuar aprendendo sempre. 

Nesse sentido, Gadotti (2003) lembra que “só se faz bem aquilo que gostamos, por isso 

devemos aprender com emoção e ensinar com alegria. (sic.)” (p. 45). 

 Levando-se em consideração os aspectos aportados acima, refletir sobre a própria 

prática pedagógica - no contexto da formação de professores - deve ser o ponto de partida 

para o redirecionamento da escola para a organização em ciclos, já que a escola em ciclos, por 

ser uma escola em efervescência, agitada, em processo de transformação, na qual tudo está 

sendo questionado - a avaliação, a didática utilizada, a forma de compreender o 

conhecimento, a organização dos tempos e dos espaços - requer compreender o processo de 

construção de conhecimento de forma partilhada. Implica, também, compreender como se 

constitui esse processo no cotidiano da escola, que é um espaço privilegiado de formação, em 

um circuito que não se esgota, mas sim se desenrola, se modifica, se multiplica, se revela em 

conflitos e se amplia nas diversas dimensões das relações pedagógicas. 

Deste ponto em diante, iremos conhecer quais e como foram as experiências do 

Distrito Federal com a organização da escolaridade em ciclos. 
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2.4 Recosturando a história: a experiência do Distrito Federal na organização da 

escolaridade em ciclos 

 

Desde 1960, quando se implantou oficialmente o ensino primário no DF, observam-se 

expressivos índices de retenção da primeira para a segunda série. Desde então, a educação 

pública no Distrito Federal vem buscando alternativas para combater o problema da 

reprovação nos anos iniciais da escolaridade.  

O parecer nº 360/97 do Conselho de Educação do Distrito Federal, contextualizando 

historicamente as mudanças na escolaridade do DF, argumenta: 

 

O Distrito Federal apresenta os maiores índices de escolarização do Brasil, 
mas as perdas por evasão e reprovação são significativas com prejuízo para 
o aluno que não chega a concluir o Ensino Fundamental, deixando de 
usufruir um direito que a Constituição lhe garante como cidadão, direito 
esse a que ele não pode nem renunciar por ser obrigatório. Esse problema 
tem sido preocupação dos administradores da educação no Distrito Federal. 
Vale lembrar que, ainda na década de sessenta, os alunos que cursavam a 
primeira série primária eram promovidos, automaticamente, à 2ª série. Os 
alunos com resultados satisfatórios constituíam as classe denominadas 
“regulares”, enquanto os com resultado insatisfatório formavam as classes 
“preliminares”. Nessas últimas o currículo era adaptado às suas 
necessidades, corrigindo-se as deficiências detectadas na série anterior. 
 
 

Assim sendo, de forma pioneira, na década de 1960, o DF organiza os anos de 

escolaridade em fases e etapas para reduzir os índices de reprovação e evasão, ampliar as 

oportunidades de aprendizagens e de avanços dos alunos, melhorando sua auto-estima, e 

democratizando o ensino fundamental, conforme estabelece a Indicação nº 5, de 21/05/63, do 

Conselho de Educação do DF:  

 
O curso primário é dividido em três fases. A primeira fase abrange a 
primeira e a segunda séries; a segunda fase abrange a terceira, a quarta e a 
quinta séries; a terceira fase abrange a classe complementar de sexta série 
que pode funcionar nas escolas do Plano Pilôto (sic) e das cidades satélites. 
(CONSELHO DE  EDUCAÇÃO DO DF, Boletim nº 1, 1966). 
 

Em 1969, a Secretaria de Educação e Cultura do DF, na pessoa da Professora Anna 

Bernardes da Silveira Rocha, justifica a implantação de fases por meio do documento 

“Organização do Sistema” explicando que: 

 

Como é constante nos sistemas brasileiros, o ensino primário, em Brasília, 
apresentava maior e acentuada concentração de alunos na chamada, 



 

 

66

 

tradicionalmente, primeira série (iniciação do curso primário fundamental). 
Observa-se, ainda, o mais expressivo estrangulamento na passagem desta 
1ª série para a 2ª - aí, o registro de maior índice de reprovações. A 
Indicação nº 5 do Conselho de Educação do DF estabeleceu as normas para 
organização e funcionamento do sistema de ensino primário. E considera 
que êste (sic) ensino deverá compreender duas fases: a primeira 
corresponde à 1ª e 2ª séries primárias e a segunda corresponde à 3ª, 4ª e 5ª 
séries (p. 4).   
   
Definimos, assim, a primeira fase (dois primeiros anos de escolaridade) 
como fase de alfabetização, compreendendo quatro etapas principais a 
serem vencidas pelo aluno em dois anos letivos: a 1ª etapa corresponde ao 
estudo do pré-livro; a 2ª ao livro de leitura intermediária, a 3ª ao primeiro 
livro e a 4ª ao do segundo livro. Embora admitamos que a média dos 
alunos possa vencer cada etapa em 6 (seis) meses, muitos alunos 
conseguem vencê-la em muito menos tempo e outros precisarão de mais 
tempo, o que poderá estender a primeira fase a 2 anos e meio ou até 3 anos. 
A perspectiva de mais de 3 anos na primeira fase determinará exames 
clínicos e psicológicos do aluno e, se fôr (sic) o caso, tratamento especial 
através da Clínica Psicopedagógica (p. 5).     
 
 

A proposta considerava as diferentes necessidades de aprendizagem dos alunos, ao 

apresentar a possibilidade de eles permanecerem na fase por menos ou mais de 2 anos, 

dependendo dos avanços na leitura e na escrita. Assim, o aluno permanecia na primeira fase 

até concluir seu processo de alfabetização para que fosse garantido que ele não apresentasse 

dificuldades na etapa seguinte. 

Essa primeira experiência com fases no DF terminou no final dos anos 1960, mas 

abriu portas para outras tentativas de levarem os alunos a desenvolver seu processo de 

alfabetização de forma qualitativa e sem vivenciar o fracasso da reprovação nos anos iniciais 

da escolarização.  

Em meados dos anos 1980, o DF organiza mais uma vez os anos iniciais de 

escolaridade em ciclos, por meio da implantação do Ciclo Básico de Alfabetização – CBA, a 

exemplo de outros estados das regiões sudeste e sul, os quais viviam um momento de 

redemocratização com a eleição de governos de oposição. Os eleitos, ao assumirem o poder 

com o compromisso de realizar uma gestão democrática, apresentaram propostas de reformas 

em vários setores da administração pública, e a educação foi um dos seus principais focos, 

sendo a retenção apontada como um dos mais urgentes e complexos problemas a serem 

resolvidos. 

O Ciclo Básico de Alfabetização – CBA consistia na ampliação do período de 

aprendizagem por meio da supressão da reprovação nas duas primeiras séries do 1º grau, 

possibilitando a continuidade da alfabetização, que era vista como um processo, em que cada 
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aluno inserido tinha características diferentes e não aprendia da mesma forma e ao mesmo 

tempo. Exigia, portanto, uma reorientação do currículo e da práxis pedagógica e não somente 

a eliminação da reprovação. 

O CBA apresentava estrutura diversa da primeira experiência da capital, no que diz 

respeito à organização das fases; o início da escolaridade foi disposto em três níveis: 

Iniciando, para os alunos em início do processo de alfabetização; Continuando para aqueles 

que se encontravam em processo, mas ainda não apresentavam uma aprendizagem 

suficientemente sistematizada; e Concluindo, para os alunos que já estivessem em estágio 

final de aprendizagem da leitura e da escrita. Tais níveis poderiam apresentar dois, três ou 

mais de três anos de duração, conforme o ritmo de aprendizagem do aluno. 

O objetivo principal do CBA era assegurar a seqüência e a continuidade do processo 

de alfabetização, garantindo ao aluno ao final do período o domínio da leitura e da escrita. 

Além disso, visava favorecer a superação do fracasso escolar, procurando transformar 

práticas pedagógicas cristalizadas, centradas na lógica da seleção e classificação. 

Embora a filosofia de avanço do CBA fosse a de progressão continuada e o processo 

avaliativo caracterizado como processual, houve pouco entendimento das principais 

características daquela nova organização da escolaridade, resultando em insegurança, por 

parte dos docentes, e, principalmente, em altos índices de permanência dos alunos dentro do 

ciclo, além dos dois anos, correspondentes aos 7 e aos 8 anos de idade.  

Além de inseguros, os professores se mostraram resistentes por não ter havido um 

debate amplo, anteriormente à sua implantação, nem cursos de formação prévia, suficiente 

orientação e esclarecimento à comunidade escolar. Somente após a implantação do ciclo, a 

Fundação Educacional, órgão da Secretaria de Estado de Educação do DF à época, iniciou os 

trabalhos de orientação e formação dos educadores, mas de forma incipiente, o que impediu 

mudanças nas concepções de alfabetização, avaliação e na compreensão do conceito de ciclo, 

e, fundamentalmente na superação da idéia de seriação.  

Ressalta-se que a minha experiência como docente e como coordenadora pedagógica 

no CBA, além das conversas com outros professores que vivenciaram esse processo, foram 

os subsídios para este relato, uma vez que após pesquisa junto à Secretaria de Estado de 

Educação do DF, nada foi encontrado suficientemente registrado acerca daquele período. É 

importante ressaltar, ainda, que este fato constitui-se em uma grande falha da educação na 

capital federal, visto que o registro é um instrumento indispensável para os avanços e 

sucessos educacionais.  
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A experiência com o CBA no DF durou pouco tempo, forçando a organização da 

escolaridade voltar a ser seriada até o nascimento de mais uma proposta de estruturação dos 

anos iniciais do ensino fundamental em fases, denominada “Proposta Político-Pedagógica de 

Educação - Escola Candanga: uma lição de cidadania”, em 1995, com o objetivo de superar 

as defasagens de aprendizagens e, conseqüentemente, minimizar as reprovações no Ensino 

Fundamental e Médio. 

A Escola Candanga foi organizada em três fases de formação, que apresentavam 

como referência a faixa etária do aluno. Lembrando que 

 

De acordo com a Proposta Pedagógica a constituição das turmas por 
grupos não seriados com base na idade, aliada à progressão continuada, 
não se limita em romper com a seriação e sim adotar os avanços 
progressivos do aluno, com vistas ao redimensionamento do fazer 
pedagógico, tornando-o mais eficiente. (CONSELHO DE  EDUCAÇÃO 
DO DF, Parecer nº 360/97, p. 669). 
 
 

As fases de formação consistiam na organização dos tempos e dos espaços escolares 

fundamentados no desenvolvimento humano. Tal organização, do ponto de vista estrutural, 

caracterizava-se na enturmação de alunos por idade de desenvolvimento: “(...) 1ª fase: faixa 

etária 6, 7, 8/9 anos – infância; 2ª fase: faixa etária 9, 10, 11/12 anos – infância para a 

adolescência; 3ª fase: faixa etária 12, 13, 14/15 anos – parte da adolescência.” (CONSELHO 

DE EDUCAÇÃO DO DF, Parecer nº 360/97, CEDF, p. 664). 

Em 1998, muitas mudanças ocorreram na educação no DF após os resultados das 

eleições para o Governo do Distrito Federal, dentre elas a interrupção da Escola Candanga, 

encerrando, mais uma vez, a tentativa de redimensionar os tempos e espaços escolares para 

uma educação mais democrática e de qualidade. 

Em 2005, com a ampliação do Ensino Fundamental de 8 para 9 anos, por meio da 

incorporação das crianças de 6 anos de idade, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 9.394/96 - LDB e no Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/02, o 

DF mais uma vez lança-se no “enfrentamento dos desafios e obstáculos que historicamente se 

repetem, interferindo no alcance da qualidade que se deseja” (SEEDF, Versão Revista, 2005, 

p. 8) e optou, como estratégia para vencer esses obstáculos, pela implantação do Bloco Inicial 

de Alfabetização – BIA.    

O DF, então, reestrutura os anos iniciais de escolaridade e busca uma oportunidade 

“positiva de promover a progressão continuada do processo de aprendizagem, além de 

possibilitar à criança a organização de um tempo maior e mais flexível para o 
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desenvolvimento das competências que precisa construir.” (SEEDF, 2005, Versão Revista, p. 

4). 

O Governo Federal determina para todo o país, por meio da Lei n° 11.114 de 16 de 

maio de 2005 e da Lei 11.274 de 06 de fevereiro de 2006, a ampliação do Ensino 

Fundamental para 9 anos e estipula o prazo até 2010 para que seja implantado nos municípios, 

nos estados e no Distrito Federal. A partir desta determinação, no DF a implantação do Ensino 

Fundamental de 9 anos deve estar concluída até 2008, conforme a Lei n° 3.483 de 25 de 

novembro de 2004 e tem como estratégia pedagógica o Bloco Inicial de Alfabetização – BIA. 

Iremos conhecer os objetivos e as especificidades do Bloco Inicial de Alfabetização no DF no 

capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO III 
Ponto por ponto: o BIA - Bloco Inicial de Alfabetização  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(...) passemos da vida cotidiana da escola real para os 

sonhos da escola possível. 

Também as utopias têm lugar na história (...). 

Mário Manacorda 
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Os resultados apresentados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – 

SAEB (2005)13 têm evidenciado, dentre outros aspectos,  as deficiências nas aprendizagens 

dos alunos no que diz respeito à leitura e à escrita, dificultando sua interação na sociedade por 

meio da língua em seus usos e funções. A proficiência em leitura dos jovens brasileiros 

também foi avaliada pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA 

(2007)14 e foi considerada bastante inferior à de estudantes de outros países avaliados. Os 

resultados do PISA mostram que os alunos brasileiros obtiveram em 2006 médias que os 

colocam na 48ª posição em leitura, entre 56 países.  

O DF geralmente apresenta resultados superiores aos outros estados que participam de 

avaliações como o SAEB, embora isso não signifique que nossos alunos apresentem 

condições de leitura e de escrita que se enquadrem nas perspectivas de letramento almejadas. 

Pelo contrário, a aprendizagem tem sido inexpressiva e preocupante, não somente nos 

aspectos relacionados à língua portuguesa, mas em outros igualmente necessários para o 

“enfrentamento do mundo que ora se apresenta”. (SEEDF, 2005, p. 8). 

A ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos constitui-se em uma tentativa de 

garantir o papel da escola no que se refere à aprendizagem e ao avanço dos alunos, 

assegurando-lhes a partir de 6 anos, além de um tempo maior de escolaridade, condições de 

permanência no sistema público de ensino.  

O objetivo geral do BIA é, portanto, “reestruturar o Ensino Fundamental para 9 anos, 

garantindo à criança, a partir dos 6 anos de idade, a aquisição da alfabetização/letramento na 

perspectiva da ludicidade e do seu desenvolvimento global” (SEEDF, 2006, p. 11) e 

compreende o atendimento às crianças de 6, 7 e 8 anos, enturmadas pelo critério de idade:  6 

anos – Etapa I; 7 anos – Etapa II; 8 anos – Etapa III.  

O BIA tem a intenção de “promover a progressão continuada do processo de 

aprendizagem, além de possibilitar a organização de um tempo maior e mais flexível para o 

desenvolvimento das competências que a criança precisa construir” (idid, p. 5). Vale observar, 

no entanto, que ampliar o tempo e reorganizar os espaços na escola não garante a 

aprendizagem da leitura e da escrita; é fundamental que outras intervenções sejam 

desenvolvidas a fim de garantir os objetivos do Bloco.  

 
                                                 
13 Dados colhidos no Portal do MEC/INEP. Disponível em: 
http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/saeb/news07. Acesso em 18/11/07. 
14 Dados colhidos do Portal Folha On Line em 08 de janeiro de 2008. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u351481.shtml 
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Nesse sentido, a SEEDF (2006) propõe: 

 

 a construção coletiva dos conceitos básicos para a compreensão da 
proposta: alfabetização e letramento; 
 reorganização da escola para receber as crianças e suas famílias e ajudá-las 
a integrarem-se ao ambiente escolar; 
 elaboração e adoção de critérios de reagrupamento, tendo como referência 
as orientações da avaliação contidas neste documento; 
 elaboração e definição dos referenciais curriculares com a participação dos 
educadores envolvidos no processo; 
 ampliação das oportunidades de desenvolvimento profissional dos 
educadores, por meio dos cursos de formação (p. 5). 
 
 
 

Além das “medidas e estratégias” pedagógicas já mencionadas acima, a SEEDF (Ibid.) 

sugere a “incorporação dos pressupostos que regulam toda a estrutura do Bloco Inicial de 

Alfabetização”(p. 5), dentre eles estão os princípios metodológicos do BIA, os quais são 

listados como “imprescindíveis ao sucesso do Bloco” (p. 13) e estão dispostos no diagrama 

abaixo a fim de favorecer uma visão linear desses princípios, os quais são apresentados em 

uma seqüência:  

 
  

 

 
3.1 Os princípios metodológicos do BIA 
 
 
 Nos itens que se seguem passaremos a apresentar cada um dos Princípios 

Metodológicos do BIA, a fim de compreendermos com mais clareza cada um deles: 

 

3.1.1 A enturmação dos alunos por idade – 1º princípio 

 

 O BIA estabelece a enturmação das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

em “Etapas” (SEEDF, p. 13), conforme diagrama abaixo: 

Diagrama 2- Princípios metodológicos do BIA
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 A organização das turmas no BIA, bem como a promoção dos alunos, ocorrem pela 

idade, sendo que ao final das três etapas, os alunos que não atingiram os objetivos 

estabelecidos para o Bloco podem ser reprovados. Em outras palavras: não há reprovação 

dentro do BIA; as crianças são enturmadas conforme sua faixa etária e de acordo com sua 

idade passam de uma Etapa para outra, podendo ser retidas apenas ao final da Etapa III, caso 

não tenham desenvolvido a aprendizagem esperada. 

 

3.1.2 A formação continuada dos professores – 2º princípio 

 

 A formação continuada dos professores que atuam no BIA é preconizada como um 

dos princípios metodológicos para o sucesso do Bloco, pois, de acordo com a Secretaria de 

Estado de Educação do DF (2006), é por meio da formação sob a perspectiva crítico-reflexiva 

que o professor tem a possibilidade de construir sua “autonomia pedagógica” (p. 16), com 

vistas à “superação linear e mecânica entre o conhecimento teórico-científico e as práticas 

sociais que emergem na sala de aula.” (p. 17). 

 Nóvoa (1992, p.25) reflete sobre isso dizendo que  a autonomia pedagógica “não se 

constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim por meio do 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e da (re)construção permanente de uma 

identidade pessoal”. Nesse sentido, a formação continuada dos professores do BIA é 

defendida como um dos pontos de partida para o “processo de construção e reconstrução de 

Bloco Inicial de 
Alfabetização 

BIA 

ETAPA I 
Crianças com 6 anos de 

idade  

ETAPA II 
Crianças com 7 anos de 

idade  

ETAPA III 
Crianças com 8 anos ou 

mais de idade  

Diagrama 3 – Enturmação das crianças no BIA
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práticas e concepções” (SEEDF, 2006, p. 17), as quais estejam em sintonia com a função da 

escola, sem desconsiderar as experiências do professor.  

 Os saberes e fazeres do professor são apresentados como ponto de partida da proposta 

de formação continuada para o BIA. A SEEDF (2006, p. 18) “não deseja uma relação de 

construção de um novo pensar e fazer pedagógicos definidos rígida e externamente aos 

processos de ensino e aprendizagem já constituídos e em constituição nas salas de aula da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal”. 

  As experiências devem ser respeitadas e valorizadas no processo de formação 

continuada, porque é a reflexão sobre a prática que promoverá a consciência do porquê, do 

para quê e do como se ensina. Mas, acima de tudo, um trabalho de formação continuada 

precisa garantir que essas experiências sejam ampliadas, especialmente quando se trata de 

professores que atuam em ciclos. Os ciclos exigem a ampliação desses saberes e, muitas 

vezes, a construção de novos saberes. 

 Para tanto, é importante que o professor possa se confrontar com problemas reais, pois 

somente a partir das experiências que certas questões poderão ser discutidas para a construção 

de novas aprendizagens. Quanto a isso, Perrenoud (2004, p.52) chama atenção afirmando que 

não se forma um professor para atuar em ciclos “no papel. Ninguém aprende a nadar em um 

livro”.  

 Todavia, se a intenção da formação proposta é a de rever o que a organização da 

escolaridade em ciclos exige, é preciso sim desejar a construção de um “novo pensar e fazer 

pedagógico. Caso contrário, corre-se o risco de validar práticas que não condizem com o 

trabalho pedagógico a ser desenvolvido no ciclo. O que se deve almejar, segundo Perrenoud 

(1999, p. 17), é a construção de “uma nova profissionalização docente”. Isto indica, pois, que 

a formação continuada dos professores da escola organizada em ciclos deve receber atenção 

especial, considerando que a intenção desse tipo de organização da escolaridade, além de uma 

tentativa de superação da escola tradicional, indica que os professores precisam receber 

formação e um acompanhamento adequado para construir aprendizagens em conformidade 

com o ciclo: em relação à avaliação, ao trabalho coletivo e em relação às questões 

pedagógicas, por exemplo. 

 Nesse sentido, a formação continuada dos professores que atuam no ciclo requer uma 

“reconstrução completa dos seus15 dispositivos e processos” (PERRENOUD, 1999, p.15), 

                                                 
15 A palavra “seus” foi acrescida. 
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com vistas “a uma mudança radical do nível de formação e de identidade profissional dos 

professores” (Ibid. p.17).  

 Para essa mudança no nível de formação, a SEEDF (2006) apresenta ao professor 

“uma estrutura de apoio pedagógico que subsidiará sua formação continuada” (p.18).  A 

estrutura proposta pela Secretaria conta com a EAPE – Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação, com a coordenação pedagógica e com o CRA – Centro de 

Referência em Alfabetização. 

 Esta estrutura nos remete acreditar em uma ação conjunta de colaboradores para o 

sucesso da formação continuada dos professores do BIA. Em outras palavras, o professor 

pode contar com o apoio pedagógico em três espaços distintos que se completam entre si, pois 

devem estar perfeitamente integrados, conforme ilustra o Diagrama 4: 

 
 

3.1.2.1 A Escola de amento dos Profissionais da Educa 

 

3.1.2.1 A Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

 

 A EAPE – Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação é uma diretoria 

da Subsecretaria de Educação Pública da SEEDF e foi criada pela Lei nº 1619/97 com o 

objetivo de “Promover o aperfeiçoamento dos profissionais da educação da rede pública de 

ensino do Distrito Federal, contribuindo para maior qualidade no processo educacional” 

(SEEDF, 2005b, 5) 

 Dentre as atribuições da EAPE estão a de “planejar, promover, coordenar, executar, 

acompanhar e avaliar as atividades de formação continuada dos profissionais das carreiras da 

SEDF” (Ibid.), além do desenvolvimento de programas e projetos de formação continuada, 

tais como: afastamento remunerado para estudos, bolsas de estudo e concursos (Prêmio ao 

Professor, Prêmio Orientador Educacional, Prêmio Assistência à Educação). 

 A EAPE desde o início da implementação do BIA participa efetivamente das 

estratégias de formação continuada oferecidas aos professores do Bloco, por meio dos cursos: 

(1)“Alfabetizando no BIA” em 2005, realizado em Ceilândia, com encontros semanais e carga 

 
Diagrama 4 – Estrutura proposta pela SEEDF para a formação continuada dos professores que atuam no

BIA 

CRA 
EAPE 

Coordenação 
Pedagógica 
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horária de 180h, do qual participaram 650 professores; (2) Em 2006, “Alfabetizando no BIA”, 

também com 180h de duração, em Taguatinga, na qual foram atendidos 429 professores: (3) 

No mesmo ano (2006) foi oferecido o curso “Avançando na práxis pedagógica” a todos os 

coordenadores pedagógicos de Ceilândia, com encontros quinzenais e carga horária de 120h; 

(4) Ainda em 2006, a EAPE coordenou o “Fórum de Coordenadores” em Taguatinga, do qual 

participaram 38 coordenadores pedagógicos; (5) Em 2007, o curso oferecido aos professores 

do BIA foi “A alfabetização no Ensino Fundamental de 9 anos”, que objetivou a formação de 

formadores, os quais foram responsáveis pela docência dos cursos oferecidos pelas Diretorias 

Regionais de Ensino de Brazlândia, Guará, Samambaia, Taguatinga e Ceilândia16. 

Participaram da formação de formadores 160 professores-cursistas, sendo que foram 

envolvidos mais de 1300 professores nessa formação.17 

 Pelos dados apresentados, é possível perceber o envolvimento da EAPE na formação 

dos professores que atuam no BIA, porém o documento “Orientações Gerais para o ensino 

fundamental de 9 anos: Bloco inicial de Alfabetização – BIA” (SEEDF, 2006) não discute o 

papel da EAPE na formação continuada dos professores do Bloco, apenas aponta a Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação como um dos setores responsáveis pela 

formação, o que denota uma fragilidade na integração entre os setores responsáveis pela 

formação continuada no BIA: EAPE, CRA e coordenação pedagógica, comprometendo, 

portanto, o sucesso dessa formação e sendo, inclusive, incoerente com a própria proposta 

apresentada pela SEEDF (2006), que defende categoricamente o trabalho coletivo no BIA. 

 

3.1.2.2  Os Centros de Referência em Alfabetização 

 

 Os CRA - Centros de Referência em Alfabetização são espaços de formação 

continuada que foram pensados para o acompanhamento didático-pedagógico às escolas do 

BIA, conforme já mencionado em capítulo anterior, e devem “atender às demandas dos 

coordenadores pedagógicos e dos professores que atuam no Bloco” (SEEDF, 2006, p. 19). 

Isso significa, portanto, que cada CRA deve estar disponível para contribuir com a 

coordenação pedagógica como “possibilidade de construção coletiva, de trocas de 

experiências e de vivências significativas para o aprimoramento do fazer pedagógico” (Ibid.). 

                                                 
16 Brazlândia, Guará, Samambaia são Regiões Administrativas do DF, as quais implementaram o BIA em 

2007;Taguatinga implementou o BIA em 2006  e Ceilândia em 2005. 
17 Dados colhidos “Manual de Procedimentos” da EAPE (2005) e do relatório “Formação continuada oferecida 

aos professores alfabetizadores atuantes no Ensino Fundamental de nove anos no Distrito Federal: breve 
histórico”, organizado pela EAPE (2007). 
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 Os CRA são sediados em escolas que atendem ao BIA. Cada cidade que já implantou 

o BIA designou duas escolas para atuarem como CRA. A escolha dessas escolas ocorre, 

principalmente: (1) pela localização, pois cada CRA deve estar localizado em setores distintos 

para prestar atendimento às escolas daquela região. Geralmente, há um CRA na parte norte e 

outro na parte sul da cidade; (2) pelo espaço físico apresentado, ou seja, a escola para ser um 

CRA precisa dispor de salas de aula para o uso exclusivo do Centro. Essas salas de aula são 

utilizadas para os cursos de formação continuada e para atendimento às escolas. Não significa, 

portanto, que a escola que sedia um CRA deva apresentar um trabalho pedagógico 

diferenciado das demais. 

 Segundo a SEEDF (2006), a estrutura operacional do CRA deve:  

 

• Disponibilizar um professor com perfil de articulador e com experiência 
docente para atuar como elo do CRA junto às Instituições Educacionais 
que atendem ao BIA, bem como de uma Equipe de Apoio à Aprendizagem 
para subsidiar o desenvolvimento das ações concernentes ao CRA. 

• Priorizar ações pedagógicas inerentes à implantação e implementação do 
BIA, atuando como referência na consolidação dos princípios que 
sustentam a proposta, e na disseminação de novas alternativas pedagógicas 
essenciais ao fortalecimento do trabalho individual e coletivo dos 
professores. 

• Atender às demandas dos coordenadores e professores que atuam no BIA 
com ações planejadas coletivamente. 

• Oferecer suporte técnico/pedagógico para elaboração de projetos, busca 
por novas tecnologias, discussão e elaboração do projeto interventivo. 

• Promover oficinas, palestras e encontros entre os professores para 
compartilhar experiências. 

• Proceder ao registro das discussões e atividades pedagógicas relacionadas à 
alfabetização e letramento para acompanhamento e avaliação do processo 
de implantação e implementação do Bloco. 

• Sensibilizar a comunidade escolar sobre os objetivos e demais aspectos 
relacionados ao BIA. 

• Manter grupos de discussão e estudos permanentes sobre alfabetização e 
letramento. (SEEDF, p. 19-20). 

 
 
 A estrutura operacional do CRA confere a este uma parcela de responsabilidade 

considerável no diz respeito ao sucesso do BIA, pois é o CRA o ponto de referência para o 

professor, como o próprio nome nos indica. 

 Os dois primeiros CRA foram organizados em Ceilândia em 2005, quando da 

implementação do BIA naquela cidade. Em 2007, o DF contava com sete CRA: 2 em 

Ceilândia, 1 em Taguatinga, 2 em Samambaia, 1 no Guará, 1 em Brazlândia. 
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3.1.2.3 A ressignificação da coordenação pedagógica  

 

 O DF oferece ao professor que atua 40h semanais em uma escola pública uma carga 

de 15h por semana para a coordenação pedagógica. Esta carga deve ser aproveitada para a 

formação continuada, planejamento e atendimento individual dos alunos. Vale ressaltar que 

este é um espaço conquistado pelos educadores do DF ao longo de anos de luta sindical, com 

vistas à garantia de uma educação de qualidade para todos os alunos. Nesse sentido, a 

valorização da coordenação pedagógica passa diretamente pela valorização do próprio 

trabalho docente. 

 Cada escola do DF, conforme a Portaria nº 29/2006, pode escolher dentre os 

professores até dois coordenadores pedagógicos de acordo com o número de turmas da escola. 

Com vistas a nortear o campo de atuação do coordenador pedagógico, o Art. 6º desta mesma 

Portaria regulamenta suas atribuições, dentre as quais vale destacar: 

 

• Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da 
avaliação da Proposta Pedagógica18 da instituição educacional. 

• Orientar e coordenar a participação dos docentes nas fases de elaboração, 
de execução, de implementação e de avaliação da Proposta Pedagógica. 

• Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações 
pedagógicas promovidas pela instituição educacional, pela Diretora 
regional de Ensino e pela Subsecretaria de Educação Pública, inclusive as 
de formação continuada. 
 
 

Além dessas atribuições e das demais listadas no Art. 6º da Portaria nº 29/2006, o 

documento “Orientações Gerais para o ensino fundamental de 9 anos: Bloco Inicial de 

Alfabetização” (SEEDF, 2006, p. 21) dispõe que o coordenador pedagógico de uma escola do 

BIA deve junto aos professores: 

 

• Planejar e orientar estratégias de avaliação diagnóstica. 
• Orientar e acompanhar a elaboração do Projeto Interventivo. 
• Estimular, organizar e acompanhar a estratégia do reagrupamento, 

oferecendo suporte técnico-pedagógico. 
• Planejar momentos de estudos relacionados ao aprimoramento das 

didáticas utilizadas pelos alfabetizadores. 
• Estimular a participação dos professores nas coordenações pedagógicas da 

escola, nos cursos e oficinas oferecidos pelo CRA/NCP e EAPE. 
 
 

                                                 
18 Proposta pedagógica aqui se refere ao Projeto Político Pedagógico da escola. 
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 Segundo a SEEDF (2006, p. 20), o espaço da coordenação pedagógica deve ser 

ressignificado no BIA, ou seja, é preciso garantir que esse espaço seja de fato aproveitado 

para os seus fins, pois a coordenação pedagógica é um “espaço privilegiado para as 

construções pedagógicas dos professores do BIA e o sucesso dos alunos do Bloco perpassa 

efetivamente pelas ações desenvolvidas nesse espaço” (idem, p. 22). 

 Nota-se, então, que a coordenação pedagógica tem papel fundamental de articulação 

entre as propostas de formação continuada desenvolvidas pela EAPE e pelo CRA. Espera-se 

que no BIA, como em qualquer outro segmento da educação, a formação continuada ocorra 

especialmente na própria escola, pois nela há espaço temporal para isso e a existência de um 

grupo de professores que pode aprender e crescer junto.  

 A EAPE, o CRA e a escola (a coordenação pedagógica) precisam necessariamente 

apresentar uma perfeita sintonia entre si para garantir que os ideais previstos para a formação 

continuada sejam desenvolvidos com excelência. Dificilmente o trabalho isolado de cada um 

desses setores contribuirá para o sucesso do Bloco.  

 Além da enturmação e da formação continuada, o BIA preconiza o reagrupamento 

como um dos seus princípios metodológicos, sobre o qual refletiremos a seguir. 

 

3.1.3 Os reagrupamentos – 3º princípio 

 

 A aprendizagem não corresponde necessariamente ao processo de ensino. Estes são 

dois processos diferentes, embora interligados: um é desenvolvido pelo aluno e outro pelo 

professor. Assim, não é a aprendizagem que deve se adaptar ao ensino, é o processo de ensino 

que deve se adequar ao de aprendizagem. Nas palavras de Weisz (2000, p. 65) “o processo de 

ensino deve dialogar com o da aprendizagem”. E é esse diálogo entre o ensino e a 

aprendizagem que viabiliza a organização de situações de aprendizagem, as quais “consistem 

em atividades planejadas, propostas e dirigidas com a intenção de favorecer a ação do 

aprendiz sobre um determinado objeto de conhecimento, e essa ação está na origem de toda e 

qualquer aprendizagem” (idem). 

 Os reagrupamentos propostos pela SEEDF (2006), como um dos princípios 

metodológicos do BIA, são uma preocupação em garantir o diálogo entre o ensino e a 

aprendizagem. São chamados reagrupamentos a formação de parcerias produtivas, ou melhor, 

o agrupamento de alunos os quais são reunidos pela semelhança ou pela diferença entre seus 

saberes, podendo ser duplas, trios ou grupos maiores. 
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 No BIA, os reagrupamentos podem ocorrer não só no âmbito da sala de aula, como 

também entre as turmas da mesma etapa ou entre etapas diferentes. A idéia é que as 

aprendizagens dos alunos sejam garantidas por meio de um trabalho realizado na coletividade, 

na qual os alunos enturmados em uma etapa sob a responsabilidade de determinado professor 

sejam igualmente incluídos no planejamento de outro, pois no BIA os alunos não são 

considerados exclusivamente deste ou daquele professor, como se costuma dizer. Pretende-se 

que toda a escola, incluindo professores, coordenador pedagógico e equipe de direção, se 

comprometam participando dos reagrupamentos conforme as necessidades de aprendizagem 

das crianças. Os alunos são da escola e não de um professor exclusivamente. Assim, toda a 

equipe escolar deve responsabilizar-se com os avanços de todos os alunos.  

 Para que isso ocorra de fato é essencial o desenvolvimento de um trabalho coletivo, no 

qual todos partilhem dos mesmos objetivos e trilhem caminhos para alcançá-los. Por isso, os 

reagrupamentos podem ocorrer de três maneiras, de acordo com SEEDF (2006, p. 23): 

 
Quadro 11 -  Modalidades de reagrupamentos  
 

Reagrupamento intraclasse Reagrupamento interclasse Reagrupamento extraclasse 
 

Estratégia pedagógica realizada no 
interior da sala de aula de um 

mesmo professor de acordo com as 
necessidades de aprendizagem dos 

alunos. 

 
Modalidade planejada pelos 

professores de uma mesma etapa 
ou entre as diferentes etapas, 

permitindo o intercâmbio entre eles 
para o atendimento de alunos do 

mesmo turno. 

 
Consiste no atendimento aos 

alunos de uma mesma etapa ou 
etapas diferentes, devendo ocorrer 

em turno contrário, em dias e 
horários previamente combinados e 

planejados. 
  

 

 Mas, devemos ponderar que somente organizar os alunos em grupos não garante a 

aprendizagem, é necessário que esses reagrupamentos sejam mais uma intervenção no 

desenvolvimento de boas situações de aprendizagem, as quais, conforme Weisz (2000, p. 66) 

são aquelas em que: 

 

• Os alunos precisam pôr em jogo tudo que sabem e pensam sobre o 
conteúdo que se quer ensinar. 

• Os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que 
se propõem a produzir. 

• A organização da tarefa pelo professor garante o máximo de circulação de 
informação possível. 

• O conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural 
real, sem se transformar em objeto escolar vazio de significado social. 
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Além de observar as questões propostas pela autora para garantir boas situações de 

aprendizagem, é importante que os reagrupamentos mantenham as seguintes características: 

flexibilidade, dinamicidade e ser realizado com caráter provisório (SEEDF, 2006, p. 23) 

Perrenoud (2004) reflete quanto a formação de grupos de alunos, pois não é somente a 

necessidade de aprendizagem que deve ser levada em consideração, deve-se observar 

igualmente as necessidades afetivas, de desenvolvimento e relacionais. O autor ainda chama 

atenção afirmando que  

 

Trabalhar por grupos de necessidades exige dos professores uma grande 
flexibilidade não somente no agrupamento dos alunos e no emprego do 
tempo, MS principalmente na construção de atividades e estratégias 
pedagógicas adaptadas às necessidades reconhecidas (p.167). 
 
 

As “Orientações Gerais para o Ensino Fundamental de 9 anos: Bloco inicial de 

Alfabetização – BIA” (SEEDF, 2006) não definem os reagrupamentos e tampouco esclarecem 

suas especificidades, apenas apontam que após a Avaliação Diagnóstica, os professores 

devem lançar mão de mais esse princípio metodológico do BIA, o que provavelmente 

dificulta a compreensão do professor, afastando-o do desenvolvimento desse tipo de 

estratégia.  

É válido esclarecer que a SEEDF (Ibid.) sugere que os reagrupamentos sejam 

organizados a partir da Avaliação Diagnóstica, e que esta é “instrumento [que]19 oportuniza 

ao professor ter um mapeamento do processo de aprendizagem do aluno do ponto de vista da 

leitura e da escrita das letras, palavras e textos e “este instrumento [é] um termômetro para o 

professor avaliar se suas intervenções têm ou não sido adequadas para todos os seus alunos” 

(SEEDF, 2007, p.1 - grifos meus). Trata-se, portanto, de uma “aula-entrevista” (SEEDF, 

Ibid.), à qual os alunos de todas as etapas do BIA são submetidos no início do ano letivo. A 

“Avaliação Diagnóstica” é encarada como instrumento e não como um procedimento para 

conhecer os alunos, seus conhecimentos, seus interesses, seus valores e suas experiências.  

A proposta de trabalho com reagrupamentos incide diretamente na avaliação das 

aprendizagens, a qual não pode resumir-se em apenas um “instrumento” como é o caso da 

Avaliação Diagnóstica proposta. No entanto, as orientações para o trabalho com os 

reagrupamentos não faz essa relação. Diante isso, vale lembrar que a avaliação conduz todo o 

planejamento dos reagrupamentos e a coloca devidamente em seu lugar: estar a serviço das 

aprendizagens. 

                                                 
19 O pronome relativo “que” foi acrescido. 
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Sobre como a “Escola Viva” desenvolveu esta Avaliação Diagnóstica, discutiremos no 

item 4.3.1 O trabalho pedagógico na sala de aula. 

 

3.1.4 O trabalho com projetos Interventivos – 4º princípio 

 

 Outro princípio metodológico apresentado para o BIA é o trabalho por meio de 

Projetos Interventivos, os quais constituem uma intervenção pedagógica para atender aos 

alunos que se encontram na Etapa III com defasagem idade/série. Esses alunos necessitam de 

atenção especial, pois têm mais de 8 anos de idade e apresentam, geralmente, defasagem 

também de aprendizagem.  

 A SEEDF (2006) defende essa estratégia porque 

 

O trabalho com projetos tem como objetivo favorecer o planejamento 
coletivo, oportunizando a adequação do ensino às necessidades educacionais 
dos alunos, a partir de ações dinâmicas e flexíveis. Assim sendo, 
desenvolvê-lo representa o investimento em ações diferenciadas com foco na 
aprendizagem significativa, contextualizada, lúdica e prazerosa. (p. 24) 
 
 

 Sendo assim, o trabalho com projetos interventivos contribui efetivamente para a 

construção da autonomia dos alunos e para o crescimento de sua auto-estima, oferecendo-lhe, 

ainda, a possibilidade de vivenciar uma proposta pedagógica que “dá à atividade de aprender 

um sentido novo, em que as necessidades de aprendizagem afloram na tentativa de se resolver 

situações problematizadoras”. (Ibid.) 

 Percebe-se, então, que a escolha por este tipo de intervenção caracteriza a preocupação 

com a parcela de alunos que ora compõe os bancos escolares da Etapa III, mas que estão 

acima da faixa etária e ainda não apresentam a aprendizagem almejada. Por isso, para a 

construção do projeto interventivo, algumas características devem ser observadas:  

 

• A contextualização, a interdisciplinaridade e autenticidade. 
• O caráter temporário e avaliação processual em sua implementação. 
• A intencionalidade de atender às necessidades dos alunos defasados 

idade/série. 
• A flexibilidade no uso de diversos tipos de estratégias pedagógicas e 

tempos/espaços escolares: horário contrário às aulas, reforço escolar, sala 
de leitura, brinquedoteca, teatro, música, reagrupamentos, entre outros. 

• O envolvimento de outros profissionais e/ou alunos nas intervenções, 
oportunizando a interação social, base da construção do conhecimento. 
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• A compreensão da importância da ludicidade nas ações educativas, 
oportunizando aos alunos um ambiente prazeroso de aprendizagem. 
(SEEDF, 2006, p. 25) 

 
 
 A avaliação formativa é que poderá direcionar o trabalho com os projetos 

interventivos, já que esses devem ser organizados a partir de objetivos delineados observando-

se os interesses e as necessidades individuais de cada aluno que apresenta defasagem 

idade/série. No entanto, ela aparece no segundo item das características descritas acima, 

devendo ocorrer durante a implementação do projeto e não aparece como principal eixo para a 

proposta de trabalho com projetos interventivos, o que denuncia a fragilidade da avaliação, 

enquanto esta deveria ser o eixo do trabalho a ser devolvido no Bloco. 

 

3.1.5 As quatro práticas de alfabetização – 5º princípio 

 

 O BIA aponta como mais um de seus princípios metodológicos o desenvolvimento de 

unidades de trabalho por meio das quatro práticas de alfabetização, fundamentadas na “Prática 

pedagógica da perspectiva histórica”, organizada por Klein20 (2003). A proposta da professora 

Klein  

 

resulta de um processo de pesquisa, elaboração teórica e proposta de 
encaminhamento da prática pedagógica que estamos desenvolvendo, desde 
1984, e que procura apreender o processo pedagógico a partir das suas 
condições concretas de realização, enquanto prática social, isto é, a partir de 
uma perspectiva histórica. (p. 9). 
 
 

 Isso implica compreender a escrita em uma perspectiva social, como produção humana 

e, implica, também, compreender como ela se estrutura em determinada organização social e 

qual a sua função nesse ou naquele contexto.  

 Considerando que o ensino da língua escrita não deve se resumir ao mero domínio do 

código, pois este é apenas “um instrumento da realização de determinadas funções sociais” 

(KLEIN, 2003, p. 17), a prática pedagógica na perspectiva histórica se estrutura no 

desenvolvimento de quatro práticas de alfabetização, as quais buscam dar conta dos elementos 

que compõem a relação do leitor/escritor com o texto, ou seja:  

                                                 
20 Lígia Regina Klein é Professora Adjunta da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de 
Educação, com ênfase em Fundamentos da Educação. Atuando principalmente nos seguintes temas: 
Epistemologia genética de Jean Piaget, marxismo, construtivismo piagetiano. Disponível em: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4703944U9. Acesso em 15 nov 2007. 
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a) domínio da codificação/decodificação – identificação das letras e das 
sílabas, seus valores fonéticos, emprego dos sinais de acentuação etc; 

b) compreensão da gramática textual – coerência, coesão, concordância etc; 
c) conhecimento e prática da produção/interpretação dos vários tipos de 

textos, com a compreensão de sua função social e de seus mecanismos de 
constituição de sentido. (KLEIN, Ibid. p. 33-34) 

 
 

As quatro práticas de alfabetização propostas estão organizadas no quadro abaixo no 

intuito de favorecer a compreensão: 

 
Quadro 12 – As quatro práticas de alfabetização propostas por Klein (2003, p. 17-34) 
 

Leitura e interpretação Produção de textos 
 

• A leitura deve contemplar uma tipologia variada, 
buscando promover o conhecimento da função 
social e dos mecanismos constitutivos de cada 
grupo. 

• A quantidade das práticas de leitura e a qualidade 
dos textos oferecidos constituem regra básica do 
ensino da língua escrita, observando duas situações: 
leitura de pura fruição, sem a intervenção do 
professor e leituras com intervenção pedagógica. 
Pretende-se, assim, produzir intimidade com o 
material escrito e despertar o gosto pela leitura. 
 

• A produção escrita pode envolver desde a simples 
denominação de elementos de desenhos do próprio 
aluno, até relatos, o que supõe textos narrativo-
descritivos, informativos, normativos, de 
correspondência etc., até textos dissertativos. 

• A composição poderá coletiva ou individual. 

Análise lingüística Sistematização para o domínio do código 

• A análise lingüística é uma atividade paralela às 
atividades de Leitura e produção Textual.  

• Objetiva apreender os mecanismos de constituição 
de sentido do texto, tais como: concordância, 
regência, organização, ambigüidade, clareza, 
argumentação, entre outros. 

• A atividade de reescrita de textos é uma das formas 
mais fundas de desenvolver a análise lingüística, 
uma vez que apreende contextualmente esses 
mecanismos. 

 
• Prática específica do processo de alfabetização, 

muitas vezes ignorada pelos educadores, retardando 
ou até mesmo inviabilizando a aquisição da língua 
escrita. 

• É necessário que o professor desenvolva atividades 
específicas que auxiliem os alunos a 
compreenderem as relações entre letras e fonemas, 
percebendo a existência de relações permanentes, 
cruzadas e arbitrárias e identificando as letras e 
seus diferentes valores fonéticos reconhecendo a 
exigência de uma única forma de grafia para uma 
dada palavra, não obstante a variedade de letras que 
possam representar alguns de seus fonemas etc. 
 

  

 

 A SEEDF (2006, p. 58) reconhece que a escrita possibilita “não só o resgate do 

conhecimento já construído e transmitido historicamente, como também que essa aquisição se 

constitua em ferramenta essencial para o alcance de novas descobertas, permitindo, assim, a 

elaboração e a sistematização de novos conhecimentos.” Por isso, apresenta como um dos 

princípios metodológicos para o BIA o trabalho com as quatro práticas de alfabetização.  
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  O trabalho sugerido pela prática pedagógica na perspectiva histórica é aquele em que 

para o desenvolvimento do letramento das crianças a escola se mobilize de forma que ela 

“testemunhe e viva (...) a condição de não só ensinar a ler, mas ler; não só ensinar a escrever, 

mas escrever” (Ibid., p. 59) 

 A proposta é que a alfabetização não se reduza ao simples domínio das letras, mas que 

envolva especialmente o saber utilizar a língua escrita nas diversas situações na qual esta se 

faz necessária, por meio da leitura e da produção escrita, ou seja, contribuir efetivamente para 

que o aluno possa desenvolver as capacidades necessárias para fazer uso adequado das 

práticas sociais de leitura e de escrita. 

 

3.1.6 Avaliação no processo de ensino e aprendizagem – 6º princípio  

 

A SEEDF (2006) sugere que a avaliação no BIA seja “processual, contínua e 

participativa, numa visão formativa” (p. 28). Além disso, preconiza que ela supere o caráter 

classificatório, autoritário, punitivo e excludente. 

A avaliação é considerada “eixo do trabalho pedagógico” (Ibid., p.30), por isso a partir 

dos resultados da avaliação diagnóstica o professor poderá organizar seu trabalho, 

considerando que esse diagnóstico será a “base do planejamento do professor e subsidiará a 

construção de estratégias pedagógicas como os reagrupamentos, o projeto interventivo, bem 

como justificará possíveis avanços e outras ações didáticas cotidianas” (ibid., p.31). A SEEDF 

acrescenta, ainda, a essa perspectiva a necessidade de “lançar um novo olhar sobre o erro”, o 

qual é considerado situação significativa para a ação didática. 

A SEEDF observa a importância do registro e considera esta prática fundamental, pois 

por dela é possível ao professor acompanhar a trajetória percorrida pela criança, por meio de 

diferentes instrumentos avaliativos, tais como: portfólio, registros diários e individuais, 

caderno de observações do professor, entre outros. 

Villas Boas (2006b, p. 7) ao analisar o documento “Orientações Gerais para o Ensino 

Fundamental de 9 anos: Bloco Inicial de Alfabetização (2005) – chamado de Versão 

Preliminar II no presente estudo – observa que há uma preocupação com a avaliação da 

aprendizagem do aluno, porém  

 

Não se recomenda a avaliação do trabalho pedagógico realizado com os 
diferentes grupos de alunos, nas diferentes atividades, nem a avaliação do 
trabalho no BIA sob a responsabilidade de cada escola: apenas o aluno é 
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alvo da avaliação. Essa ainda é uma das fragilidades da concepção e da 
prática avaliativa. 
 
 

A avaliação não se faz presente efetivamente no outros princípios metodológicos do 

Bloco, com exceção quando se refere ao diagnóstico inicial para os reagrupamentos e para o 

projeto interventivo. A Avaliação aparece na última posição da lista de princípios, o que pode 

caracterizar a idéia de avaliação como estratégia que ocorre somente no início ou ao final de 

um percurso. 

Mas, mesmo assim, é possível perceber a intenção de garantir que a prática avaliativa 

adotada seja formativa, todavia, nas palavras de Villas Boas (op.cit):  

 

esse é um longo e árduo caminho a ser percorrido, porque, ao que tudo 
indica, todos os educadores que atuam no BIA já tiveram mais contato com a 
avaliação classificatória do que com a formativa. A continuidade do 
processo de formação continuada desses educadores é de fundamental 
importância para o sucesso do BIA. 
 
 

Vale observar ainda, a partir da reflexão de Villas Boas, que a SEEDF não destaca a 

avaliação como item central na organização da escolaridade em ciclos e não apresenta com 

clareza o porquê da opção pelos princípios metodológicos do BIA. Seria de grande 

importância proporcionar ao professor a oportunidade de reflexão quanto às especificidades 

do trabalho no ciclo, garantindo, assim, a possibilidade de organização de uma escola com 

características diferenciadas da escola organizada em séries. 

 

3.2 Os caminhos percorridos pelo BIA 

 

O DF já vinha atendendo às crianças de 6 anos de idade, por meio do Programa 

“Quanto mais cedo melhor”21 em todas as Diretorias Regionais de Ensino. Em 2005, esse 

programa começou a ser absorvido pela ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos que, 

de forma gradativa, até 2008 atingirá todas as cidades do DF, por meio da implantação do 

Bloco Inicial de Alfabetização. 

A primeira cidade do DF a ampliar o Ensino Fundamental e implantar o Bloco Inicial 

de Alfabetização – BIA foi Ceilândia, escolhida para iniciar esse processo por ser a cidade 

                                                 
21 Programa que garantia vagas na rede pública de ensino às crianças do DF a partir de 5 anos e meio de idade, 
oferecendo “melhores oportunidades de desenvolvimento dos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais 
numa ação complementar ao papel da família e da comunidade.”  
(http://www.se.df.gov.br/antigo/subsecretarias/subip/Solida.swf) 
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que atendia o maior número de crianças do Programa “Quanto mais cedo melhor”, 

apresentando mais condições, tanto físicas quanto relacionadas ao número de professores, 

para a nova estruturação. 

Em 2005, Ceilândia possuía 19.191 alunos no BIA, divididos nas três etapas, sendo 

que deste total 5.138 apresentavam idades acima de oito anos, constituindo um dos mais 

importantes aspectos a serem considerados acerca da implantação, já que o que se pretende 

com o Bloco é a minimização do fracasso escolar. 

A fim de subsidiar a Diretoria Regional de Ensino de Ceilândia para a incorporação 

das crianças de 6 anos ao Ensino Fundamental, considerando todas as especificidades que este 

grupo exige, em 2005 a Diretoria de Ensino Fundamental – DEIF da Secretaria de Estado de 

Educação do DF organizou palestras e encontros nas escolas para esclarecer os fundamentos 

da implantação do BIA. No entanto, essas medidas não foram suficientemente esclarecedoras 

e nem tampouco sedutoras a ponto de convencer e encantar os professores para a nova 

proposta, desencadeando muitos questionamentos e causando certo desconforto no grupo, 

principalmente entre aqueles que já haviam tido experiências com as outras propostas de ciclo 

do DF. 

A Secretaria de Estado de Educação do DF já vinha pesquisando outras medidas 

semelhantes no Brasil a fim de aproveitar os sucessos e evitar incongruências que pudessem 

prejudicar o processo. Assim, decidiu contratar uma profissional, que já havia participado em 

outro estado da implantação da escolaridade em ciclos para atuar como consultora, 

considerando toda sua experiência para a criação de um documento de orientações acerca da 

implementação do Bloco Inicial de Alfabetização em todas as suas dimensões pedagógicas. 

A partir deste ponto, iremos conhecer como esse documento foi construído desde a 

primeira até a versão final, a qual foi distribuída às escolas que atendem ao BIA. 

 

3.2.1 O documento de orientações teórico-metodológicas para o BIA 

 

A implementação do BIA deveria envolver mudanças não só na enturmação das 

crianças, mas também no currículo, na didática e na avaliação, daí a importância da 

construção de um documento que orientasse e esclarecesse aos professores quanto aos 

objetivos e perspectivas do Bloco. A política de formulação desse documento, elaborado pela 

equipe da Secretaria de Estado de Educação do DF e pela consultora, apresentou-se em quatro 
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versões: a Versão Preliminar I, Versão Preliminar II22, a Versão Revista e a Final23, sendo que 

a participação da consultora resumiu-se à Versão Preliminar II. 

Nos itens que se seguem iremos conhecer como cada uma das versões foi estruturada e 

como se apresenta o documento que chegou às mãos dos professores. 

 

3.2.1.1 Versão Preliminar I 

 

O documento “Orientações Gerais para o Bloco Inicial de Alfabetização – BIA - 

Versão Preliminar I (s.d)”, formulado pela “Comissão para reformulação do Ensino 

Fundamental para 9 anos” constituída pela Diretora da DEIF – Diretoria de Ensino 

Fundamental, pela Gerente de Educação Infantil, pelo Gerente de Séries Finais e pela Gerente 

de Séries Iniciais, além de oito professores que compunham o quadro da DEIF à época, foi 

sendo construído concomitantemente à implementação do BIA em Ceilândia em 2005, 

embora não conste o ano de sua produção. Isso causou desconforto nos professores que 

estavam inseridos em uma nova estrutura educacional, mas não detinham o entendimento da 

nova proposta.  

O texto apresenta espaços para os pronunciamentos da Secretária e da Subsecretária de 

Educação, mas sem os textos das respectivas autoridades, o que confirma a idéia de que o 

texto não chegou a ser concluído.  

Este material compreende um referencial teórico voltado para a concepção de que  

 

não se trata de transferir para as crianças de 6 anos os conteúdos e atividades 
da tradicional primeira série, mas sim conceber uma nova estrutura de 
organização dos saberes em um Ensino Fundamental de nove anos, 
considerando as características peculiares de seus alunos, sem fragmentação. 
(p. 25) 
 
 

 Nesse sentido, a Versão Preliminar I (s.d) foi organizada com base nos temas listados 

no Quadro 13: 

 

                                                 
22 Durante a pesquisa verifiquei a existência de uma versão do documento de orientações para o BIA, sob o título 
de “Orientações Gerais para o Bloco Inicial de Alfabetização – BIA – Versão Preliminar. Porém, há outro 
documento construído posteriormente que também é chamado de Versão Preliminar: “ Orientações Gerais para o 
Ensino Fundamental de 9 anos - Bloco Inicial de Alfabetização – BIA. Optei, portanto, para fins deste estudo, 
chamar esses documentos de Versão Preliminar I e Versão Preliminar II, respectivamente. 
23 Chamarei de Versão Final, a versão revista pela segunda vez, a qual foi distribuída aos professores do BIA. 
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Quadro 13 – Sumário do Documento Orientações Gerais para Bloco Inicial de Alfabetização – BIA – 
Versão Preliminar 
 

 
SUMÁRIO 

Apresentação 
Carta ao Professor 
Introdução 

1. Concepções teórico-metodológicas 
1.1 Desenvolvimento humano 
1.2 O desenvolvimento da criança aos 6,7 e 8 anos de idade 

1.2.1 Processos cognitivos 
1.2.2 Processos sócio-afetivos 
1.2.3 Processos psicomotores 

1.3 Alfabetização e letramento 
1.4 O papel da escola 
1.5 O papel da família 
1.6 O papel do professor 

1.6.1 Critérios para atuar nas turmas do bloco Inicial de Alfabetização 
2. Estrutura e funcionamento do Bloco inicial de Alfabetização 

2.1 Estrutura da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
2.2 Enturmação no Bloco Inicial de Alfabetização 
2.3 Modulação 
2.4 Formação continuada 
2.5 Centro de referência em Alfabetização 

3. Organização Curricular 
3.1 Temas transversais 

4. Organização do tempo e espaço escolar 
4.1 Tempo escolar 
4.2 Espaço escolar 
4.3 Tempo e espaço para brincar 

5. Planejamento pedagógico 
5.1 Projeto Político Pedagógico da Escola 
5.2 Início do ano letivo 
5.3 Coordenação pedagógica 
5.4 Rotinas e atividades 

5.4.1 natureza das atividades 
6. Avaliação 

6.1 Dimensões da ação avaliativa 
6.2 Avaliação diagnóstica 
6.3 Instrumentos e estratégias de avaliação 
6.4 Relatório de desenvolvimento individual do aluno 
6.5 Progressão 

6.5.1 Promoção 
6.5.2 Avanço 

 
Referências Bibliográficas 
Anexos 

1. Leituras Complementares 
2. Atividades e Sugestões para as primeiras semanas de aula 
3. Instrumentos de avaliação 
4.  

  

 

A disposição dos temas no documento e a ausência da Apresentação e da Carta ao 

Professor que seriam escritas pela Secretária e pela Subsecretária de Educação 

respectivamente, tornam o texto distante do professor, quando na verdade deveria ser voltado 

para ele e para a organização do seu trabalho pedagógico. Mesmo assim, a Versão Preliminar 

I tem a intenção de dialogar com o professor e conta com sua participação quando diz que a 

revisão “acontecerá na medida em que a proposta for vivenciada, representando os avanços 

diante das inúmeras possibilidades que se apresentam ao longo de sua implantação” (s.d, p. 

25). 
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3.2.1.2 Versão Preliminar II 

 

 A Versão Preliminar II do documento de orientações para o BIA recebeu o título de 

“Orientações Gerais para o Ensino Fundamental de 9 anos - Bloco Inicial de Alfabetização – 

BIA” (2005). Esta versão surgiu com a chegada da consultora à Secretaria de Educação do 

DF. A consultora, juntamente com outros 5 professores da DEIF, os quais não participaram 

da construção da versão anterior, elaborou um documento mais voltado para as perspectivas 

de implementação do BIA, o que resultou um texto bem diferente do primeiro no que diz 

respeito ao conjunto de elementos que compõem os aspectos essenciais para o Bloco. 

Questões como as quatro práticas de alfabetização e ludicidade incorporaram o texto, embora 

não apareçam em itens específicos, denotam as idéias da Secretaria de Educação no que 

refere ao BIA, conforme pode ser comprovado pelo Sumário transcrito do documento no 

quadro que se segue: 

 
Quadro 14 – Sumário do Documento Orientações Gerais para o Ensino Fundamental de 9 anos - Bloco 
Inicial de Alfabetização – BIA – Versão Preliminar II 
 

 
SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO 
INTRODUÇÃO 
BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO 
I OBJETIVOS 
• Geral 
• Específico 

II ESTRUTURA FUNCIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO DF 
III ESTRUTURA FUNCIONAL DO BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO 

1. Enturmação no Bloco Inicial de Alfabetização 
2. Enturmação de crianças fora de faixa etária do BIA 
3. Modulação 
4. Avanço 
5. Formação continuada 

Centro de Referência em Alfabetização 
IV CONCEPÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO NO BIA 
V CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

VI CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO NO BIA 
VII CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

3.2.1.3 Versão Revista 

 

Diferentemente do que ocorreu com a Versão Preliminar I que ao ser revisada foi 

totalmente reconstruída, a Versão Preliminar II (2005a) também passou por uma revisão 

resultando na Versão Revista (2005a), mas com poucas alterações na estrutura, conforme 

sumário apontado no Quadro 15:  
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Quadro 15 - Sumário do Documento Orientações Gerais para o Ensino Fundamental de 9 anos – Bloco 
Inicial de Alfabetização – BIA – Versão Revista 

 
 

SUMÁRIO 
APRESENTAÇÃO 
INTRODUÇÃO 
BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO 
I OBJETIVOS 
• Geral 
• Específico 

II ESTRUTURA FUNCIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO DF 
III ESTRUTURA FUNCIONAL DO BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO 

1. Enturmação no Bloco Inicial de Alfabetização 
2. Enturmação de crianças fora de faixa etária do BIA 
3. Modulação 
4. Formação continuada 
5. Centro de Referência em Alfabetização 
IV CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
1. Alfabetização no BIA 
Avaliação no BIA 
V OPERACIONALIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
1. Avaliação no processo ensino aprendizagem no BIA 

1.1 Avaliação processual 
1.2 Avaliação diagnóstica 

2. Projeto Interventivo 
3. Reagrupamento 
4. Avanço 
VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Para a revisão da Versão Preliminar II, a Secretaria de Educação do DF reuniu um 

novo grupo de 6 professores que também eram do quadro de funcionários da DEIF à época, 

ou seja,  foram constituídos 3 grupos diferentes, formados por diferentes professores para a 

formulação do documento de orientações para o BIA, caracterizando uma certa insegurança 

da própria Secretaria no momento de reorganização da escolaridade dos anos iniciais no DF. 

O que pode ser facilmente compreendido, visto que esta reorganização da escolaridade não 

era a primeira experiência do DF com o ciclo e o que se pretendia era “efetivar a tão sonhada 

qualidade de ensino para todos, em que mais do todos na escola, pretende-se todos 

aprendendo na escola.” (SEEDF, 2005a, p. 4)  

A Versão Revista foi formulada com vistas a “trazer contribuições operacionais para a 

implantação/implementação do BIA, de tal forma que se possa garantir aos alunos seu 

desenvolvimento integral e as competências lingüísticas – ler e escrever, falar e ouvir com 

compreensão em situações de convívio extra familiar e extra-escolar.” (SEEDF, 2005a, p.5). 

Na mesma página, o documento chama a atenção para o fato de que as “competências 

lingüísticas comunicativas” (Ibid.) serão o foco central do trabalho no BIA, mas este não 

pode se esgotar aí, é necessário, pois, “combinar com as outras propostas das diversas áreas 

de conhecimento pertencentes ao Ensino Fundamental para que uma abordagem 

interdisciplinar do Currículo se efetive no interior da escola” (Ibid.). Mas, pouco se fala no 
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decorrer do texto sobre essa proposta, ficando a cargo do professor a compreensão e a 

realização de um trabalho interdisciplinar no BIA. 

Mesmo ficando sob a responsabilidade do professor a organização de um trabalho 

interdisciplinar, nota-se que a Versão Revista do documento que orienta a implantação do 

BIA apresenta uma linguagem direcionada ao docente24 com intenção dialógica, informando 

que o documento oferece a possibilidade de  

 

um diálogo que suscite sua reflexão, bem como a incorporação dos 
pressupostos que regulam toda a estrutura do BIA, tomando como ponto de 
partida o seu saber, produzido no dia-a-dia de sua sala de aula, para que as 
posições assumidas possam ser identificadas com maior clareza (SEEDF, 
2005a, p. 4). 
 
 

A partir desse diálogo, o documento acima citado propõe que sua ampliação seja 

realizada na escola pelo coletivo de professores e ressalta a importância do envolvimento e 

do compromisso do professor na implementação do Bloco, ressaltando que “Discutir essas 

questões no interior da escola é de suma importância para que as dimensões imprescindíveis 

à totalidade do processo de alfabetização possam ser construídas no coletivo” (SEEDF, 

2005a, p.5).  

A intenção de abrir espaço para os professores ampliarem as orientações, construindo 

uma proposta curricular com base na realidade de cada escola e para cada etapa do BIA, é 

perfeitamente condizente com as perspectivas de trabalho no ciclo, que requer um processo 

participativo. Aproveitando as idéias de Pooli e Costa (2004, p. 137), que apresentam três 

condições para a efetiva consolidação da cidadania, no ciclo, igualmente, é fundamental que 

o espírito de cooperação seja partilhado desde sua implementação e que os professores 

possam apresentar “(1) igualdade de conhecimento sobre os problemas em discussão, (2) 

liberdade para a crítica e (3) autonomia na tomada de decisões.” 

A escola organizada em um ciclo, como é o caso do BIA, é uma escola inquieta, que 

exige que a igualdade, a liberdade e a autonomia estejam à disposição de um trabalho 

cooperativo, por isso, dificilmente a realização de um trabalho isolado, solitário e 

individualista contribuirá para o sucesso do ciclo.  

A Versão Revista (2005a) inicia suas orientações partindo dos objetivos do Bloco, os 

quais são apresentados em itens específicos: Objetivo Geral e Objetivos Específicos, 

diferentemente da Versão Preliminar I, na qual os objetivos do BIA aparecem diluídos na 
                                                 
24 Considero, para esta reflexão, “docente” como todos os profissionais que estão diretamente ligados à 
organização do trabalho pedagógico na escola, tais como gestores, coordenadores, professores e orientadores. 
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Introdução, não contam com um item específico. A Versão Revista, portanto, considerou a 

importância de informar o professor sobre os objetivos para essa forma de organização da 

escolaridade dos anos iniciais e apresenta os Objetivos Específicos elencados para uma maior 

compreensão do que o Bloco objetiva. No entanto, os Objetivos Específicos aparecem 

inicialmente como sendo objetivos do BIA e no 5º item o objetivo passa a ser do documento e 

apresenta uma estrutura textual confusa, causando dificuldade no entendimento da proposta:  

 

Orientar a ação educativa do professor para que ele possa: 
• Valorizar conceitos, procedimentos, atitudes, sentimentos e 

conhecimentos adquiridos pelos alunos em experiências anteriores, de tal 
forma que possam ser utilizados por eles como instrumento de 
interpretação do novo, aprendendo a partir das relações que a criança 
consegue estabelecer entre o novo conhecimento e aquele que já possui. 

• Utilizar de sua formação/especialização como recurso para entender o 
processo de desenvolvimento da criança. 

 
 

Percebe-se a importância de o documento ter sido encaminhado para uma nova 

revisão. Porém, mesmo antes de ser revisto, a Diretoria Regional de Ensino de Ceilândia - 

DREC, onde o BIA já estava completando um ano de implementação, resolveu copiar as 

orientações que estavam na Versão Revista e enviá-la às escolas, visto que considerava a 

necessidade de informar e situar o professor acerca das propostas e objetivos do BIA, 

oferecendo-lhes a possibilidade de conhecer e poder contribuir com as orientações, conforme 

sugerido pelo próprio documento. 

O documento em sua Versão Revista (2005a, p.8) apresenta o BIA alicerçado em 

princípios metodológicos, já discutidos no item anterior, os quais “se constituem em 

elementos imprescindíveis ao sucesso do Bloco e deverão ser observados por todos os 

envolvidos nesse processo de construção”.   

Dentre os princípios metodológicos preconizados, a avaliação não vem como eixo 

condutor do trabalho pedagógico, embora ela apareça, muitas vezes de forma subjetiva nos 

outros princípios, não é apresentada sistematicamente como condição precípua para o sucesso 

do Bloco, ela se mostra direcionada ao aluno. Nesse sentido, Villas Boas (2006b) observa que 

no documento do BIA “Não se recomenda a avaliação do trabalho pedagógico realizado com 

os diferentes grupos de alunos, nas diferentes atividades, nem a avaliação do trabalho do BIA 

sob a responsabilidade de cada escola”.  

Em pesquisa realizada em 2005 sobre as práticas avaliativas dos professores de 

Ceilândia que atuam no BIA, Villas Boas (2006b) pondera, principalmente, acerca de dois dos 
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princípios do BIA, nos quais a avaliação tem papel preponderante: o trabalho coletivo e o 

Projeto Interventivo. 

O trabalho coletivo é enfocado no documento Orientações Gerais para o Ensino 

Fundamental de 9 anos, de forma bastante taxativa, podendo “ser interpretado, por um lado, 

como um aspecto positivo, pelo fato de não se entregar uma proposta inteiramente pronta às 

escolas, dando-lhes a possibilidade de organizarem seu trabalho.” (VILLAS BOAS, 2006b, p. 

3). Porém, conforme analisa ainda a autora, é possível entender com isso que a 

responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso do BIA depende exclusivamente da escola. 

O documento na Versão Revista (2005a) vem reiteradas vezes referindo-se à 

necessidade de um trabalho coletivo de fato, no entanto não apresenta propostas de práticas 

avaliativas participativas, considerando inclusive os alunos, e não abre às escolas a 

possibilidade de participarem de forma significativa nas decisões acerca da implantação do 

BIA.  

 No que se refere ao Projeto Interventivo, Villas Boas (2006b) analisou 33 dos 52 

projetos de Ceilândia e destacou diversos aspectos, dentre eles a dificuldade por parte dos 

professores para a elaboração do projeto; o não-esclarecimento quanto às necessidades de 

aprendizagem específicas de cada aluno, já que se trata de um projeto interventivo, o mesmo 

deveria apresentar-se com características individuais e direcionadas; a falta de espaço físico 

adequado às atividades exigidas pelo Bloco; títulos de projetos que facilitam uma 

interpretação de que há um entendimento inadequado do seu propósito; afirmações que 

revelam um entendimento de que os alunos apresentam “dificuldades de aprendizagem” e não 

‘necessidades’; além do compromisso com a aprovação e não com a aprendizagem. 

 A autora ainda observa que 

 

- O item avaliação, central no trabalho com blocos ou ciclos e, 
particularmente, em projetos interventivos, é o mais frágil de todos: em 10 
projetos não é sequer mencionado; os que o incluem o fazem de forma 
bastante resumida, chegando a ser o menos desenvolvido; não se descreve a 
avaliação da aprendizagem dos alunos (procedimentos, momentos, sujeitos) 
e a do trabalho pedagógico do projeto.  
- Vinte e três projetos incluem a avaliação da aprendizagem dos alunos, de 
forma vaga, como por exemplo: “será feita ao longo do ano, através da 
observação contínua do desenvolvimento do aluno, redirecionando o 
trabalho pedagógico sempre que for necessário”; “através das atividades 
apresentadas pelos alunos”; “o aluno será avaliado ao longo do processo, 
observando seu desenvolvimento, interesse e participação”; “ocorrerá de 
maneira contínua, observando e respeitando os limites de cada aluno”; 
“além das avaliações normais da prática pedagógica, serão observados o 
interesse, a participação e a freqüência destes alunos, tanto nas atividades 
intraclasse quanto nas atividades extraclasse, durante todo o ano letivo”. 
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- A maioria dos projetos não menciona a avaliação do projeto em si. 
Quando isso é feito, o é de maneira vaga: “A avaliação do projeto em 
questão será feita semanalmente nas coordenações coletivas”. (Ibid. p. 5) 
 
 

Nota-se que há um entendimento da necessidade da adoção de práticas avaliativas 

formativas em detrimento de uma prática classificatória, porém a experiência vivida pelos 

professores aponta contundentemente para esta última forma de avaliação, além disso, avaliar 

está sendo focalizado como uma necessidade voltada apenas para o aluno. “ Não se 

recomenda a avaliação do trabalho pedagógico realizado com os diferentes grupos de alunos, 

nas diferentes atividades, nem a avaliação do trabalho do BIA sob a responsabilidade de cada 

escola: apenas o aluno é alvo da avaliação. Essa ainda é uma das fragilidades da concepção e 

da prática avaliativa. (op. cit. p. 7)  

A lógica da avaliação no BIA não pode ser a mesma velha lógica da escola, nas 

palavras de Freitas (2003, p. 49). Embora a proposta pedagógica do BIA se mostre 

perfeitamente contra as práticas excludentes e classificatórias de uma avaliação tradicional, é 

importante que o tema avaliação seja foco de estudos e reflexões nos ambientes de formação 

continuada, visto que as experiências dos docentes, com raríssimas exceções, são as de 

práticas avaliativas classificatórias. Além do mais, não se pode deixar de levar em 

consideração que no ciclo a avaliação necessita de outra de lógica e é ela que irá conduzir 

toda a organização do trabalho pedagógico. 

 

3.2.1.4 Versão Final 

 

Para a elaboração da Versão Final do documento, foi organizada uma nova equipe 

formada por professores atuantes na Divisão Regional de Ensino de Ceilândia - DREC, na 

Divisão Regional de Ensino de Taguatinga - DRET, na Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação – EAPE e da própria Diretoria de Ensino Fundamental – DEIF. 

Esta nova equipe reuniu-se muitas vezes em grupos de estudo, a fim de estabelecer os 

princípios metodológicos do BIA e produzir coletivamente o novo documento de orientações. 

O trabalho realizado por esse grupo resultou nas “Orientações Gerais para o Ensino 

Fundamental de 9 anos: Bloco Inicial de Alfabetização - Versão Revista”25 (SEEDF, 2006b). 

Esta versão, sob o título de capa de Proposta Pedagógica – Bloco Inicial de Alfabetização”, 

foi estruturada em um texto que apresenta desde o contexto legal para a ampliação do ensino 

                                                 
25 Para fins desta pesquisa, chamo esta versão de Versão Final, pois esta é a versão que chegou às mãos dos 
professores. 
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fundamental para 9 anos por meio do BIA até a concepção metodológica proposta para o 

Bloco, conforme pode ser observado no Quadro 16: 

 
Quadro 16 – Sumário do documento Orientações Gerais para o Ensino Fundamental de 9 anos: Bloco 

Inicial de Alfabetização – BIA - Versão Final 
 

 
SUMÁRIO 

 
APRESENTAÇÃO 
I SITUANDO O BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL E LEGAL 

1.1 Contexto Educacional 
1.2 Contexto Legal 
1.3 Objetivo Geral 
1.4 Objetivos Específicos 

II PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DO BIA 
1.1 Da enturmação 
1.2 Da formação continuada 

1.2.1 Dos Centros de Referência em Alfabetização 
1.2.2 Ressignificação da coordenação pedagógica 

1.3 Do reagrupamento 
1.4 Trabalho com Projeto Interventivo 
1.5 As quatro práticas de alfabetização 
1.6 Avaliação no processo de ensino e aprendizagem 

1.6.1 Prática de registro no BIA 
III EIXO INTEGRADOR DO BIA: ALFABETIZAÇÃOLETRAMENTO/LUDICIDADE 

4.1 Alfabetização e letramento 
4.2 Ludicidade  

IV ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA: REPENSANDO AS PRÁTICAS DE ENSINO 
V EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA DO BIA 
   5.1 Concepção epistemológica 
   5.2 Concepção metodológica 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
DOCUMENTOS CONSULTADOS 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS 
 

 

Na reformulação da última versão houve uma preocupação do grupo responsável pela 

elaboração do documento em construir um texto que situasse o professor na nova organização 

da escolaridade. Porém, não se percebe a reflexão sobre a concepção de aprendizagem no 

ciclo e há uma perda do caráter dialógico, intenção das versões anteriores, não se 

apresentando de forma direta ao docente, mas deixa claro que conta com sua contribuição na 

“complementação” da proposta ao chamar a atenção para a necessidade de comprometimento 

e envolvimento do professor na implantação do BIA, a fim de garantir que os alunos 

experimentem uma “aprendizagem dinâmica, prazerosa e eficaz”. (p. 6). 

Em 2006 a última versão das “Orientações Gerais para o Ensino Fundamental de 9 

anos: Bloco Inicial de Alfabetização - Versão Revista” foi distribuída aos professores que 

atuam no Bloco. 

Neste mesmo ano, o BIA foi implantado em 36 escolas de Taguatinga e contou com a 

experiência vivida em Ceilândia no ano anterior para retomar algumas questões, a fim de 

efetivar um sucesso maior no processo. 
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Em 2007, Samambaia, Guará e Brazlândia também implantaram o BIA, dando 

prosseguimento ao processo de ampliação do ensino fundamental para 9 anos no DF. 

Os professores que atuam no Bloco puderam contar com a formação continuada, por 

meio dos cursos “Alfabetizando no BIA”, “Avançando na práxis pedagógica” e “A 

alfabetização no Ensino Fundamental de 9 anos”, oferecidos pela EAPE, além da formação 

desenvolvida pelos Centros de Referência em Alfabetização – CRA, que discutiram, cada 

com sua especificidade, as orientações teórico-metodológicas do BIA. Apesar disso, o tema 

avaliação ainda permaneceu bastante incipiente. 

Em 2008, o BIA será implantado em todas as outras Regiões Administrativas do DF e 

contará com o Centro de Formação Continuada de Professores em Alfabetização e Linguagem 

- Cform/UnB em parceria com a Secretaria de estado de educação do Distrito Federal,sob a 

coordenação da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE para a 

formação continuada dos professores que atuam no Bloco. 

A formação dos professores pelo Cform/UnB, de acordo com o folheto explicativo do 

programa, articular-se-á à estratégia metodológica preconizada na Proposta Pedagógica do 

BIA, por meio do Módulo temático: “Leitura e Escrita: estratégias de apoio e práticas de 

leitura, interpretação e produção de texto no 1º e 2º ciclos.” (UnB, 2007, p.9). 

O capítulo seguinte tratará da organização administrativa e pedagógica da escola 

pesquisada, bem como do trabalho pedagógico desenvolvido no BIA. 
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CAPITULO IV
A “Escola Viva”: revelando a tessitura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O lugar do pensamento é sempre uma atitude; e, no 

conjunto das atitudes, tomam corpo nossas idéias. E 

estas, encorpadas, fazem o Mundo “caber” dentro da 

pessoa humana. Com esse nosso proceder começamos a 

compreender a tal “interpretação da realidade”. 

(FREIRE, 1997, p. 11). 
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Para a compreensão da realidade na qual se desenrola esta pesquisa se faz necessário 

conhecer um pouco o interior da escola, focalizando mais especificamente o que Pérez Gómez 

(apud KNOBLAUCH, 2004, p. 20) aponta: ”O conjunto de significados e comportamentos 

que a escola gera como instituição social. As tradições, os costumes, as rotinas, os rituais 

(...)”. A partir desses indicativos poder-se-á compreender quais efeitos a proposta do BIA está 

produzindo no espaço escolar e, conseqüentemente, na aprendizagem dos alunos, a fim de 

fazer uma “interpretação da realidade”, como diz Freire na epígrafe. 

 

4.1 A Escola Viva: a tessitura da escola investigada 

 

A “Escola Viva” foi inaugurada em 10 de abril de 1978. Situa-se em uma Região 

Administrativa26 do DF a um distância de, aproximadamente, 25km de Brasília. A escola 

apresenta uma arquitetura comum às escolas públicas do DF: é uma edificação que consiste 

em três setores: um bloco situado logo à entrada da escola destinado à parte administrativo-

pedagógica, onde estão instaladas a Sala dos Professores, a Direção, a sala do Serviço de 

Orientação Educacional e a Secretaria; três blocos de salas de aula localizados ao meio da 

edificação, e um terceiro bloco ao fundo, onde há um pequeno pátio coberto, a cantina e os 

banheiros. A escola dispõe de um espaço externo com um parquinho desativado por falta de 

manutenção, restando aos alunos apenas os espaços entre os blocos e o pátio coberto como 

opções para brincar durante o recreio.  

O parquinho era uma exceção no que diz respeito à conservação da escola, que 

apresentava uma estrutura física aparente em bom estado, pois as paredes foram pintadas no 

ano de 2006, com cores alegres, antes de as aulas iniciarem em 2007 e cada sala de aula 

ganhou, perto da porta, um mural externo feito de cerâmica, onde as crianças podem divulgar 

para toda a escola seus trabalhos. 

Além de cores que renovaram a escola, outras medidas foram tomadas no início do 

ano para incrementar sua dinâmica, como a Brinquedoteca e a Sala de Vídeo. Ambas foram 

criadas a partir de uma das mudanças ocorridas na estrutura da escola. A primeira mudança 

ocorreu porque até o ano de 2006, a escola atendia alunos até a 6ª série do Ensino 

Fundamental, o que não permitia criar outros espaços, visto que o número de alunos exigia 

que todas as salas fossem utilizadas como salas de aula. A partir de 2007, porém, a escola 

                                                 
26 Região Administrativa - R.A. é o espaço geo-político-econômico com administração própria subordinada aos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Municipal, Estadual ou Distrital. As Regiões Administrativas do DF 
são comumente conhecidas como cidades-satélites ou simplesmente cidades. 
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passou a atender apenas alunos da Educação Infantil à 4ª série, o que reduziu bastante o 

número de alunos e proporcionou a seguinte organização das turmas: 

 
       Quadro 17 – Organização das turmas na “Escola Viva” 
 

Matutino Vespertino 

Turmas 3ª série 4ª série Educação 
Infantil 

BIA 
Etapa I 

BIA 
Etapa I 

BIA 
Etapa I Total 

Nº de 
alunos 33 47 22 17 15 34 16827 

 

 

A redução do número de turmas possibilitou o aproveitamento das salas vazias para a 

criação de espaços que podiam contribuir ainda mais para a aprendizagem das crianças. Uma 

parte de um dos três blocos de salas de aula foi disponibilizada para a instalação desses 

espaços alternativos: a Brinquedoteca, a Sala de Vídeo e a sala da Equipe de Atendimento e 

Apoio à Aprendizagem – E.A.A.A.  

 

4.1.1 A administração da escola 

 

A escola era administrada por uma diretora, uma vice-diretora e uma professora que 

atuava como assistente pedagógica. Todas trabalhavam em regime de 40h semanais. Como a 

escola só funcionava em dois turnos, matutino e vespertino, elas se organizavam entre os 

turnos, de forma que sempre havia alguém da equipe gestora na escola. Além da equipe 

administrativa, a escola contava com uma coordenadora pedagógica que, embora não fizesse 

parte da direção propriamente dita, contribuía efetivamente na parte administrativa.  

As atividades de gestão da escola, como administrar a merenda e a limpeza, 

acompanhar a entrada e a saída das crianças, receber os pais etc., eram divididas entre a 

diretora, a vice-diretora, a assistente e a coordenadora, sendo que, as questões pedagógicas 

propriamente ditas, como a construção de projetos e decisões pedagógicas, eram de 

responsabilidade da vice-diretora e da coordenadora pedagógica. Só percebi esta divisão de 

tarefas nos últimos dias da pesquisa de campo. 

 

 

                                                 
27 Do total de 168 alunos da escola,  cinco “são alunos do Ensino Especial Integrado: dois são alunos com 
Condutas Típicas e três apresentam Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).” (Dados 
colhidos do Projeto Educativo da escola). 
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4.1.2 A equipe pedagógica da escola 

 

O quadro abaixo apresenta algumas informações sobre o grupo observado, mas 

focaliza especialmente a formação dos interlocutores colaboradores da pesquisa. Além das 

informações sobre a formação, as outras também são importantes, visto que cada uma delas 

possui uma relação direta com a prática desenvolvida pelo profissional da educação, como o 

tempo de magistério e a idade do professor. Ficar longe da formação continuada, seja ela na 

ou fora da escola, parece ter alguma relação com o tempo de exercício da profissão. 

 
Quadro 18 – Informações sobre os colaboradores da pesquisa 
 

Interlocutoras  
Idade 

Tempo de 
magistério Graduação Pós-Graduação 

Cursos de Formação 
Continuada nos últimos 

3 anos 

Participação 
em seminários, 

congressos, 
simpósios nos 
últimos 3 anos 

Professora 
Ana 

entre 46 e 55 
anos 18 Pedagogia  Psicopedagogia  Alfabetizando no 

BIA - 

Professora 
Bete 

entre 46 e 55 
anos 22 Pedagogia -  PROGESTÃO - 

Professora 
Carla 

entre 36 e 45 
anos 14 Pedagogia - - - 

Coordenadora 
Pedagógica 

entre 26 e 35 
anos 12 Pedagogia - 

 Fórum de 
Coordenadores do 
BIA;  

 A Arte de Contar 
Histórias 

- 

Diretora entre 36 e 45 
anos 24 Psicologia 

 Didática Geral; 
 Administração 
Escolar 

 Curso para Diretores 

Participou de 
Congressos em 
2005 e 2006, 

mas não 
apontou o nome 

dos eventos 

Orientadora 
Educacional 

entre 26 e 35 
anos 10 Pedagogia  Psicopedagogia 

 Programa de 
enriquecimento 
Instrumental – 
Básico; 

 Alfabetizando no 
BIA; 

 A alfabetização no 
Ensino Fundamental 
de 9 anos 

I Seminário da 
Aprendizagem 

Professora 
Dora  – 

E.A.A.A. 

entre 26 e 35 
anos 04 

Psicologia – 
Graduação/ 
Licenciatura 

- 

 Alfabetizando no 
BIA; 

 Interdisciplinaridade; 
 BIA – formação de 

formadores 

Sempre 
participa de 

todos os 
seminários e 

simpósios 
relacionados à 

sua área de 
atuação que 

ocorrem no DF. 

Professora 
Eva  – 

E.A.A.A. 

entre 36 e 45 
anos 24 

Pedagogia – 
O.E. e 

Administraç
ão Escolar 

 Alfabetização - 
Participou de 

algumas 
palestras 

 

 

O grupo colaborador desta pesquisa possui formação em Pedagogia, com exceção da 

Professora Dora que cursou Psicologia (Licenciatura). Além da graduação, 50% do grupo 
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colaborador já participou de algum curso de especialização, dentre eles: Psicopedagogia, 

Administração Escolar e Alfabetização. Quanto à formação continuada nos últimos três anos, 

somente duas professoras não participaram de nenhum curso de formação continuada. No 

entanto, em relação ao tema alfabetização ou BIA, a formação continuada ainda deixa a 

desejar, visto que somente três professoras do grupo colaborador participaram do curso 

“Alfabetizando no BIA” oferecido em 2006 e em 2007. O Quadro I mostra que das 

professoras que atuam nas três etapas do BIA, apenas uma participou do curso e que nenhuma 

delas estava participando de qualquer curso de formação continuada em 2007. O CRA 

funcionava dentro da “Escola Viva” e ofereceu também formação continuada aos professores 

que atuam no BIA, mas não houve a participação dessas professoras. A formação continuada 

no BIA será ponto de reflexão mais adiante. 

 

4.1.3 A estrutura e o trabalho pedagógico da escola 

 

As atividades desenvolvidas nas salas de aula podiam contar com o S.O.E – Serviço de 

Orientação Educacional, com a E.A.A.A. – Equipe de Atendimento e apoio à Aprendizagem - 

o que não é comum a todas as escolas públicas do DF – podiam contar, também, com a Sala 

de Leitura, com a sala de vídeo e com a Brinquedoteca. A escola ainda contava com a sala de 

reforço, que era um espaço exclusivo para o atendimento aos alunos em turno contrário. 

 

 

                 
             Brinquedoteca                                   Sala da E.A.A.A.                               Sala de Leitura 

 
 

A Brinquedoteca nasceu do esforço dos professores que se articularam para montar um 

acervo de materiais e de brinquedos pedagógicos. Esta sala era organizada com carteiras em 

pequenos grupos e já possuía uma quantidade considerável de jogos pedagógicos. 

A Sala de Vídeo possuía cadeiras (escolares) suficientes para atender a duas turmas de 

alunos concomitantemente; possuía uma TV de 29” e um D.V.D. A Sala de Vídeo era 
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semanalmente visitada pelas turmas. Na Etapa III, por exemplo, os alunos podiam sugerir e 

até trazer de casa o filme que gostariam de assistir. Este era certamente um momento especial 

para as crianças, pois significava sair da rotina28 e do espaço comum da sala de aula. Era 

notável a alegria de cada um ao se dirigir para a Sala de Vídeo. Eles saíam da sala saltitantes, 

correndo, falando alto e sorrindo, demonstravam a alegria que sentiam quando iam assistir 

algum filme, talvez porque esse era um dos raros momentos em que os alunos podiam opinar 

quanto ao trabalho que seria desenvolvido com eles. Nas atividades desenvolvidas em sala 

não foi possível perceber os alunos opinando sobre o que queriam ou não estudar ou sobre o 

andamento das atividades.  

O S.O.E possuía uma sala localizada no mesmo bloco onde estava situada a direção da 

escola e era organizada com materiais pedagógicos que auxiliavam no trabalho da 

orientadora. Era uma sala pequena, mas garantia o bem-estar de quem dela precisasse 

usufruir. O S.O.E. trabalhava de forma bastante organizada, visando identificar fatores 

biológicos, questões emocionais e sociais ou quaisquer outras que pudessem influenciar na 

aprendizagem das crianças, e, de forma planejada, intervinha por meio de atendimentos 

individuais e/ou em grupo nas situações observadas. Embora as ações do S.O.E. fossem 

regulares e devidamente planejadas, em sua maioria não contavam com a participação efetiva 

do grupo de professores e acabava sendo uma iniciativa particular da Orientadora 

Educacional:  

 

“A maioria das minhas ações partem de uma iniciativa minha, elas partem 
daquilo que eu gosto realmente de estar fazendo. Mas, eu também gosto de 
conciliar de acordo com a necessidade da escola, tanto a necessidade do 
aluno, quanto a necessidade do professor... o que o professor está 
precisando. Muitas vezes o aluno necessita ser atendido em alguma área, 
mas o próprio professor pode estar resolvendo aquela questão, não precisa 
da minha intervenção direta, eu posso estar intervindo junto ao professor e 
o professor faz a parte dele. Mas, já tem outras turmas que não acontece 
dessa forma, mesmo o aluno estando ali com o professor, ele acaba 
driblando e se eu não estiver em cima aquilo não é feito. Então, eu preciso 
propor e ao mesmo tempo verificar se aquilo está sendo feito ou não pra não 
ficar uma falha ali entre uma turma ou outra.” (Orientadora Educacional) 
 
 

Esta prática de trabalho solitário desenvolvido pela orientadora educacional também 

foi identificada por Villas Boas (1993, p. 112), quando realizou pesquisa em uma escola do 

DF, na qual a orientadora educacional também elaborou sozinha sua proposta de trabalho. 

Coincidentemente com a pesquisa realizada pela autora, nas reuniões pedagõgicas da “Escola 

                                                 
28 Aqui o termo rotina está sendo usado como algo monótono, repetitivo, estafante. 
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Viva” não se falava do trabalho da orientação educacional, com exceção das reuniões de 

estudo organizadas pela própria orientadora, as quais ocorriam no horário de coordenação 

coletiva dos professores. Mesmo essas reuniões para estudo não contavam com a contribuição 

dos professores. Os temas eram decididos pela orientadora. 

Sobre a dificuldade de envolver o professor da sala de aula em seu trabalho, a 

Orientadora Educacional disse que: 

 

“Uma das maiores dificuldades que eu enfrento é quando eu vou fazer 
alguma reunião, alguma conversa coletiva com uma determinada turma e o 
professor não fica junto, sai da sala, e com isso não dá continuidade àquilo 
que eu falei. Por exemplo, eu estou conversando agora com os alunos sobre 
respeito, então fica um combinado apenas entre eu e eles... E aí? E o 
professor?”(Orientadora Educacional). 
 
 

A sala da E.A.A.A. foi totalmente organizada pelas próprias professoras, Dora e Eva, 

que nela atuam. No início do ano os armários foram pintados e a sala ganhou ares de um 

ambiente renovado, colorido e favorável ao trabalho que a equipe pretendia realizar com os 

alunos e também com os professores, conforme depoimento da professora Dora:  

 

 “A função da equipe, além de avaliar e atender as crianças, é desenvolver 
um trabalho voltado para os professores. Há uma certa resistência por parte 
de alguns, mas eu já tô aqui há três anos e não enfrento mais essa 
resistência com eles...  Mas porque tem aquela questão de evitar o embate, 
como o foco é o aluno, a gente tenta evitar o embate com os professores e 
tenta consquistá-los.” (Professora Dora da EA.A.A.). 
 
 

A E.A.A.A. veio compor o grupo de professores da escola graças ao C.R.A. que estava 

instalado nela. Nesse sentido, todos saíram ganhando, professores e alunos, pois a equipe 

concentrava seu trabalho no apoio à aprendizagem das crianças. 

 

“nós temos a proposta de orientar os professores, fazendo um trabalho 
direto com os alunos; nós temos um atendimento aqui na segunda-feira com 
os alunos que são encaminhados, em principio por problemas de dificuldade 
de aprendizagem, outros porque têm TDAH29.”(Professora Eva da E.A.A.A.) 
 
 

 Vale menção à expressão, muito freqüente no meio escolar, utilizada pela Professora 

Eva: “problemas de dificuldade de aprendizagem”. A expressão revela o entendimento de que 

os alunos apresentam dificuldades de aprendizagem e não necessidades e, além de 

                                                 
29 TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 
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redundante, nos remete à reflexão do que é ou não é considerado dificuldade de 

aprendizagem. Infelizmente, quando o aluno não corresponde à expectativa do professor, 

inclusive em termos comportamentais, ele, muitas vezes, sem um diagnóstico de um 

especialista, intui que seu aluno apresenta dificuldade de aprendizagem. Esse aluno acaba 

sendo rotulado, até mesmo com manifestações orais desse rótulo diante dos outros alunos, 

levando-o a acreditar que realmente não pode aprender porque tem problemas. 

 

“Hoje tá assim... uma febre! Geralmente toda criança que tá fora do 
padrão, inquieta, se vira muito, não fica direitinho... é TDAH!” (Professora 
Eva da E.A.A.A.) 
 
 

 Esteban (2005, p. 22) nos faz pensar sobre este tipo de avaliação, encharcada pela 

concepção classificatória, na qual a professora “ao recortar alunos e alunas recorta a si 

mesma, que ao expô-los, expõe-se, que ao avaliá-los, avalia-se e é avaliada”. A autora ainda 

completa sabiamente dizendo que “classificar produz exclusão e para ensinar é indispensável 

incluir” (Ibid,. p. 23)!  

Além do trabalho psicopedagógico desenvolvido por esta equipe, havia ainda uma 

preocupação didática, à qual a equipe dispensava sua atenção.  

 

“O que nós temos tentado fazer é mudar o foco para a organização da 
rotina da sala para poder atender esses meninos, porque são cinco horas de 
aula, é muito tempo para ficar fazendo atividades maçantes, das quais a 
gente vê muito... nem a gente agüenta!” (Professora Dora da EA.A.A.). 
 
 

Uma das professoras que compõem a E.A.A.A., a Professora Eva, é pedagoga e 

contadora de histórias com larga experiência e muito solicitada para realizar trabalhos com a 

contação de histórias em escolas e eventos educacionais diversos no DF. Na “Escola Viva” 

ela buscava inserir esta sua experiência em seu trabalho na E.A.A.A., ampliando, assim, as 

possibilidades de sucesso, mas não contava com o apoio dos professores, ou seja era um 

trabalho isolado.  

A Sala de Leitura da escola, apesar de não apresentar um espaço físico tão amplo, 

contava com um acervo significativo com obras diversificadas de autores nacionais e 

estrangeiros direcionados ao público infanto-juvenil. Em 2006, a escola recebeu da SEEDF 
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um total de 372 livros30, sendo que deste total, recebeu 11 títulos específicos para cada 

segmento que a escola atende – Educação Infantil, BIA, 3ª e 4ª séries. 

A Diretora acreditava que  

 

“O que facilita é fato de hoje a gente poder contar com um coordenador e 
com toda essa organização: o S.O.E., a Sala de Leitura bem montada, a 
E.A.A.A., a Brinquedoteca, que a gente tentou anos para agora estar 
funcionando. O fato de ter uma equipe (referindo-se à E.A.A.A.) também é 
um fator positivo. Todos esses recursos servem de enriquecimento para o 
pedagógico.” (Diretora). 
 
 

Apesar de valorizar toda a organização pedagógica com a qual a escola contava, não 

foi percebida durante a pesquisa a tentativa de articular esses setores com vistas ao trabalho 

pedagógico desenvolvido em sala de aula. Realizaram-se reuniões e oficinas com todo o 

grupo de professores, mas não se conseguiu essa articulação. 

A “Escola Viva” apresentava uma rotina diária para recepcionar os alunos: todos se 

reuniam na entrada da escola antes de irem para as suas respectivas salas de aula. Neste 

momento, se fosse segunda-feira, o Hino Nacional era cantado e seguido de uma oração feita 

pela coordenadora pedagógica e repetida pelas crianças. Após a oração, seguiam-se outras 

atividades que variavam de acordo com as datas comemorativas do mês. Quando não era 

segunda-feira, além da oração, as turmas apresentavam atividades que eram previamente 

ensaiadas para aquele momento. A cada semana, uma professora era designada pela 

coordenação pedagógica da escola para apresentar com seus alunos uma música, uma pequena 

peça teatral ou qualquer outra atividade. Assim, a entrada era sempre divertida e possibilitava 

a socialização das aprendizagens das crianças entre as turmas.  

Pela característica adquirida pela escola de 2006 para 2007, no que diz respeito ao 

número reduzido de alunos e, conseqüentemente, à sobra de espaço físico, a escola foi 

designada Centro de Referência em Alfabetização – CRA. Por isso, além dos espaços já 

mencionados, foram disponibilizadas também duas salas de aula para o C.R.A. Tais salas 

serviam de espaço para a formação continuada dos professores da “escola Viva” e das escolas 

circunvizinhas. Como já foi dito antes em outras palavras, o C.R.A. foi criado com a intenção 

de proporcionar ao professor que atua no BIA condições de ampliar sua formação, por meio 

de oficinas, grupos de estudo, cursos, entre outras estratégias organizadas com o objetivo de 

promover a formação continuada desses professores no que diz respeito ao Bloco e à 

alfabetização especialmente. 
                                                 
30 Informações colhidas no Núcleo de Acervo Bibliográfico e Livro Didático / GEMULT / SEEDF. 
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Vale aqui observar que a escolha do local desse Centro de Referência em 

Alfabetização deveu-se apenas à disponibilidade de espaço que a escola oferecia. O trabalho 

desenvolvido pela escola não entrou como critério nesta escolha. 

Esta estrutura permaneceu apenas até o mês julho de 2007, a partir de então novas 

mudanças ocorreram: a escola que atendia os alunos das 3ª e 4ª séries pela manhã e os da 

Educação Infantil e BIA à tarde, precisou se reorganizar e remanejar todos os alunos para o 

turno matutino, pois outra escola da mesma Região Administrativa necessitou de uma reforma 

urgente e, para tanto, foi obrigada a deslocar seus alunos para outra escola. Neste caso, a 

“Escola Viva” foi a escolhida devido às suas boas condições físicas. 

Com esta segunda mudança, a “Escola Viva” deixou de sediar o C.R.A. Este foi 

transferido para a escola que já abrigava o outro C.R.A. na mesma R.A., porém do outro lado 

da cidade, na parte sul, o que pode ter distanciado ainda mais os professores do real papel do 

Centro de Referência em Alfabetização. Esta distância já era sentida pelas professoras mesmo 

quando o C.R.A. ainda estava abrigado na “Escola Viva”: 

 

“Hoje o C.R.A. aqui na escola só funciona na 3ª feira com o curso oferecido 
pela DRET31. Pra gente é como se ele nem funcionasse aqui. As meninas do 
C.R.A. não ficam na escola - apesar de uma participar do quadro efetivo de 
professores desta escola. Elas só vêm na 3ª feira. Os professores pela manhã 
fazem o curso, os professores à tarde fazem o curso e acabou. Se chegar 
algum professor que queira tirar alguma dúvida com relação ao BIA, não 
vai achar ninguém, porque só estão aí na 3ª feira.” (Coordenadora 
Pedagógica) 
 
“Na verdade, eu acho que ela (referindo-se à “Escola Viva”) nunca vestiu 
essa camisa de que é um C.R.A., aqui continua sendo apenas a escola (...)”. 
(Professora Dora da E.A.A.A.) 
 
“Para virar um C.R.A. a escola precisaria de uma mudança muito radical,  
precisaria de um lugar muito grande para as crianças, onde poderia se fazer 
pelo menos um parquinho... A palavra certa é desaforo mesmo. Eu acho um 
desaforo que uma escola que tem que ser um centro de alfabetização não ser 
voltada para isso, não há um trabalho para essas crianças, se você tirar 
uma criança e colocar numa sala de 5° ou 6° serie não vai fazer diferença. 
Não há figuras nas paredes, não há um colorido, pra mim a função do CRA 
é com o BIA, a função do CRA é abrigar o BIA. Na verdade eu acredito 
inclusive que no CRA deveria haver apenas turmas do BIA. E não apenas 
uma de cada etapa como é aqui, porque se houver necessidade de 
remanejamento..., acho que a escola não deveria ter 3° e 4°, deveria ter três 
turmas da etapa 1, três da etapa 2 e três da etapa 3, porque tem crianças..., 
a empatia é uma coisa concreta, tem criança que não bate com determinado 
professor e tem professor que não bate com determinada criança, por mais 
profissional que o professor seja, às vezes acontece... não se pode 

                                                 
31 Referindo-se à Diretoria regional de Ensino de Taguatinga. 
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negligenciar uma questão como essa, então vai fazer o quê? Foi o que 
aconteceu com um aluninho do BIA etapa 2, não houve empatia com o 
professor, houve um embate tão grande, que a gente tava quase fazendo 
aposta para ver quem ia vencer, o menino ou o professor.”(Professora Eva 
da E.A.A.A.) 

 
“O C.R.A. não aconteceu. Mal começou e já tomou outros rumos. Elas 
(referindo-se às professoras responsáveis pelo C.R.A.) não ficavam aqui 
porque não estava definido o papel desse C.R.A. Fizemos dívidas, fizemos 
dívidas, porque achamos que a escola iria ser muito visitada etc., mas foi 
tudo por água abaixo. Esse tem sido o ano mais difícil da minha vida”. 
(Diretora). 

 

É possível perceber pelos depoimentos o distanciamento existente entre o C.R.A.  e a 

equipe pedagógica da “Escola Viva”. Provavelmente parte do insucesso do Centro é reflexo 

disso. 

Além do CRA, com a nova reestruturação, a escola perdeu também sua Sala de Vídeo 

e sua sala de reforço, já que estas foram transformadas em sala de aula, modificando a rotina 

de atividades permanentes no planejamento das professoras do BIA.  

 

“Agora o reforço é trabalhado assim: três professores em uma sala, por 
exemplo; e essa sala é a sala do pré com mobiliário da E.I. Então, à tarde, 
meninos enormes que têm reforço estão usando essa sala com essas 
mesinhas pequenas. E vários professores juntos. Então, está bem assim... 
precário.” (Diretora) 
 
 

A rotina semanal de coordenações pedagógicas coletivas32 também sofreu alterações 

com esta última mudança, talvez alterações positivas, pois se antes os professores não se 

encontravam no total do grupo em seu horário contrário de regência, toda a equipe docente 

poderia se reunir no período vespertino para as coordenações coletivas ou quaisquer reuniões, 

o que facilitaria a integração do grupo e a formulação de uma linha de trabalho, a qual é 

facilmente quebrada quando todo o grupo não possui a possibilidade de se reunir para a 

tomada de decisões ou para estudos somente. Porém, para a Diretora, não é o espaço para se 

reunirem que estabelece um trabalho de equipe na escola:  

“O fato de os professores estarem coordenando todos no mesmo turno, 
apresenta mais possibilidades para interagirem. Mas também se eles 
quiserem que aconteça o contrário... depende muito do grupo”(Diretora). 

                                                 
32 Os professores do DF contam com uma jornada de trabalho semanal de 40h, sendo que 25h são de regência – o 
aluno possui 5h de aula diárias – e 15h são destinadas à Coordenação, ou seja, em um período o professor está 
em sala com seus alunos e no outro (3h diárias) ele está em coordenação. O período de coordenação é dividido 
entre a coordenação individual, a coordenação coletiva e o reforço escolar para o aluno em seu horário contrário 
de aulas. 
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Houve mudança também na coordenação pedagógica da escola a partir do segundo 

semestre. Quando os professores retornaram do recesso escolar de julho, encontraram a escola 

sem a coordenadora pedagógica, que a partir de então assumiu uma turma de 3ª série. Não 

compreendi bem o motivo que levou a coordenadora pedagógica a deixar seu cargo, visto que 

não foram dadas grandes explicações sobre isso. Apenas foi dito por ela mesma que não 

poderia continuar seu trabalho quando na escola existem pais que querem mandar mais que a 

direção e que havia ocorrido um fato muito desagradável no dia do passeio ao Zoológico com 

um pai de um aluno da Etapa III do BIA. A partir daí a “Escola Viva” já contava com uma 

nova coordenadora pedagógica que veio para a escola como contrato temporário33. Isso foi 

surpreendente, pois não é um costume mandarem substitutos tão rapidamente. Nesse caso, a 

escola não ficou descoberta, mas iria enfrentar outro problema, pois se tratava de uma 

coordenadora pedagógica que não conhecia as características da escola e nem do grupo. 

Além das mudanças na estrutura da escola, a turma da Etapa III do BIA, turma 

investigada nesta pesquisa, também sofreu mudanças. A professora da turma, a professora 

Carla, saiu da escola em junho de 2007, pois estava passando por uma gravidez de alto risco. 

Sua licença para cuidar de sua saúde e da saúde do seu bebê durou até o final do ano. Os 

alunos ficaram sem professor por duas semanas até a chegada da professora substituta. 

Durante o período sem professor, a escola organizou-se de forma que os outros professores 

das outras etapas do BIA e os da 3ª e da 4º séries fizeram a substituição. Sobre esse período 

comentarei mais adiante 

As mudanças ocorridas, uma seguida da outra, parecem ter causado um 

desvirtuamento na proposta pedagógica desenvolvida até então pela equipe docente da 

“Escola Viva”, pois esta série de desarticulações e rearticulações pode ter favorecido um 

clima de desânimo entre os professores da escola, no que diz respeito ao planejamento das 

aulas, à avaliação etc. Segundo a Diretora da escola,  

 

“No 2º semestre os professores começaram preocupados, todo mundo meio 
tenso, porque a escola novamente teve que fazer uma mudança que ninguém 
considerou positiva.” (Diretora). 
 

As mudanças na estrutura organizacional da escola só não interferiram nos cuidados 

com a aparência interna da mesma, pois os espaços eram freqüentemente limpos. As salas de 

                                                 
33 O contrato temporário refere-se ao professor que não é concursado para a SEEDF e assina um contrato de 
serviço com a instituição por tempo determinado, geralmente para a substituição de professores efetivos que se 
ausentam de suas funções por motivo de licença médica, licença prêmio etc. 
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aula estavam sempre varridas, os banheiros, o pátio, as paredes e os corredores eram lavados 

com bastante freqüência. 

Havia na escola uma proposta de recreio divertido, o Projeto AMI – Alunos Monitores 

no Intervalo, no qual eram disponibilizados brinquedos e jogos às crianças. A proposta 

contava com a participação de alunos-monitores, que ficavam, devidamente identificados por 

meio de um avental amarelinho, responsáveis pela distribuição e recolhimento dos brinquedos 

e dos jogos durante o recreio. Infelizmente não ficou claro como os alunos foram escolhidos 

para serem monitores no projeto, apesar de a Diretora em Reunião de Pais pedir o incentivo 

para os filhos participarem da iniciativa. 

Outra estratégia pedagógica desenvolvida pela escola era a do Conselho de Classe, 

prática realizada principalmente pelas escolas de Ensino Fundamental – Séries Finais. Embora 

a escola atendesse apenas à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental – Séries Iniciais, a 

estratégia do Conselho de Classe era uma boa oportunidade para uma avaliação da prática 

docente. Conforme Santos (2006, p. 34), o Conselho de Classe “se propõe a avaliar a ação 

pedagógica e a aprendizagem, para que o trabalho do professor e do aluno sejam 

reorganizados, a fim de detectar necessidades e buscar novos caminhos.”  

O Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2001) em seus 

parágrafos 1º e 2º esclarece que: 

§1º No Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries será constituída uma 
Comissão de Professores34 de uma mesma série, indicada pela Direção da 
escola com as mesmas competências estabelecidas para o Conselho de 
Classe.  
§ 2º Além dos professores, devem

 
participar do Conselho de Classe ou da 

Comissão de Professores, o Diretor ou seu representante, o Orientador 
Educacional, o Coordenador ou Gerente Pedagógico e o representante dos 
alunos (DISTRITO FEDERAL, 2001, p.20-21).  
 

A “Escola Viva”, em conformidade com o Regimento Escolar (Ibid), organizou um 

momento de avaliação da ação pedagógica e o intitulou de “Conselho de Classe”, embora para 

os anos iniciais do Ensino Fundamental o mesmo Regimento aponte este procedimento como 

sendo uma “Comissão de Professores”. Neste caso, a nomenclatura pouco importa. O que de 

fato deve ser levado em consideração é o efetivo trabalho pedagógico para o alcance dos 

objetivos estabelecidos para tal procedimento. 

O Conselho de Classe do BIA acontecia bimestralmente e com a participação das 

professoras e da coordenadora pedagógica. Não foi registrada a presença das professoras da 

                                                 
34 Grifos meus. 
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E.A.A.A., nem das professoras da Sala de Leitura e da Brinquedoteca, apesar de sua 

participação no trabalho pedagógico desenvolvido com as crianças do BIA. A Coordenadora 

Pedagógica ia perguntando à professora da turma sobre cada aluno, seguindo a ordem da 

chamada. A intenção do Conselho de Classe pareceu-me inicialmente bastante produtiva, pois 

constituía um momento propício para que a professora pudesse socializar junto à coordenação 

pedagógica e junto às outras professoras a quantas andava seu trabalho e quais intervenções 

estavam sendo realizadas em prol de cada aluno.  

Todavia, durante o Conselho de Classe não eram socializadas somente questões de 

cunho pedagógico, os relatos feitos, em sua grande maioria, relacionavam-se a questões 

comportamentais, o que não contribuía muito para o avanço dos alunos. Muitas vezes, eram 

feitas observações pejorativas quanto ao aluno e, inclusive, à sua família, era a avaliação 

informal dominando o contexto de forma negativa. Podemos observar um exemplo disso a 

partir das falas da Coordenadora Pedagógica e da professora substituta35 da Etapa III no 

Conselho de Classe que ocorreu no dia 03/7/07: 

 

Coordenadora Pedagógica: Aldo... Esse tem o pai chato, que não ajuda em nada, 
quem faz o que ele fez... 
Professora: eu sei que a pedagogia condena, mas eu acho que ele deveria fazer 
caligrafia; ele é muito desatento, é inteligente, mas... 
Coordenadora Pedagógica: Bárbara 
Professora: em termos de conteúdo é boa aluna. 
Coordenadora Pedagógica: Célia 
Professora: é um bebezinho, tem dificuldade na ortografia, faz as atividades 
direitinho. 
Coordenadora Pedagógica: Dimas 
Professora: o problema dele é a alfabetização. Ele é triste em relação à 
alfabetização. 
Coordenadora Pedagógica: ele vem para o reforço? 
Professora: mais ou menos, a mãe dele tem alegado que ele tem psicólogo no 
mesmo horário. 
Coordenadora Pedagógica: Flor 
Professora: é uma boa aluna, mas acho que ela tem um certo complexo de 
inferioridade, a mãe dela está na penitenciária. 
Coordenadora Pedagógica: Jonas 
Professora: lê bem, interpreta bem, possui dificuldade na ortografia, mas no 
comportamento... é debochado, agressivo, boca suja, sem limites. A sexualidade é 
muito aflorada na turma, palavras como estupro e de baixo calão são um 
costume. 
Coordenadora Pedagógica: Lucas 

                                                 
35Como já foi esclarecido anteriormente, a Professora da Etapa III, a Professora Carla, precisou ausentar-se da 
escola no 2º semestre. Após um período de substituições feitas pelos próprios professores da escola, inclusive os 
da 3ª e 4º séries, chegou uma professora substituta para a turma da Etapa III. 
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Professora: dificuldade na leitura 
Coordenadora Pedagógica: Márcia 
Professora: boa aluna, tímida... 
Coordenadora Pedagógica: Pedro 
Professora: só copia, não consegue somar 2 + 2, agressivo, mãe analfabeta, vem 
para o reforço, mas não faz as atividades em casa. 
 
 

  Os alunos eram avaliados pelo que não sabiam, constantemente eram apresentados 

fatos da vida pessoal dos alunos e de sua família. A avaliação centrava-se na pessoa do aluno 

e não em suas aprendizagens. É importante pensar que não está nas mãos da escola mudar as 

características de vida dos alunos ou de suas famílias. O que a escola pode e deve tentar fazer 

é mudar as estratégias e condições do trabalho pedagógico oferecido, conforme as 

características dos alunos. 

O Conselho de Classe “guarda em si a possibilidade de articular os diversos segmentos 

da escola e tem por objeto de estudo o processo de ensino, que é o eixo central em torno do 

qual desenvolve-se o processo de trabalho escolar”, segundo Dalben (1995, p. 16). As 

observações durante o Conselho, durante as coordenações coletivas e as falas das docentes 

não apontaram para isso. É indispensável ter clareza quanto ao objeto do Conselho de Classe, 

que é o ensino e suas relações com a avaliação da aprendizagem. 

Esta é uma concepção que exige considerar o aluno como um todo, inclusive o seu 

crescimento como pessoa. É importante, pois, que o Conselho de Classe conte com o coletivo 

de profissionais envolvidos no processo escolar. Na “Escola Viva” o Conselho de Classe do 

BIA refletia um trabalho fragmentado porque, embora contasse com a presença das 

professoras das três etapas do BIA e da coordenadora pedagógica, o processo resumia-se 

apenas a que cada uma expusesse a situação de cada aluno, geralmente classificando-o como 

bom, fraco ou mais ou menos para que a coordenadora pedagógica fosse registrando. As 

classificações sempre eram acompanhadas de uma explicação na tentativa de justificar o 

resultado apresentado. Percebi que a própria coordenadora pedagógica antecipava os 

comentários ao anunciar o nome do aluno que seria analisado naquele momento: 

 

“Aldo - esse tem o pai chato, que não ajuda em nada, quem faz o que ele 
fez...” (Coordenadora Pedagógica) 
 
 

Dalben (1992, p. 111) explica que o Conselho de Classe deve ocorrer no coletivo no 

qual existem diferentes óticas dos diversos profissionais envolvidos e que a soma dessas 
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óticas pode contribuir para um maior conhecimento do que se avalia e para, 

conseqüentemente, tomar-se decisões mais acertadas. Nesse sentido,  

 

ao Conselho de Classe caberia o papel de aglutinar as diferentes análises dos 
diversos profissionais, além de possibilitar o seu desenvolvimento, na sua 
própria capacidade de análise do aluno, do trabalho docente como um todo, 
numa perspectiva de auto-desenvolvimento de novas metodologias para o 
atendimento do discente. Portanto, o Conselho de Classe teria como papel 
fundamental dinamizar o processo de avaliação, por intermédio da riqueza 
das análises múltiplas de seus participantes, e estrutura os trabalhos 
pedagógicos seguindo essas análises coletivas, permitindo-se um fazer 
coletivo (DALBEN, ibid, p. 112). 
 
 

Constatei que o Conselho de Classe não foi uma estratégia planejada pelo grupo de 

professores. Embora a Diretora dissesse que 

 

 “É importante porque é o momento de reflexão com o professor e eu 
acredito que ao verbalizar isso amplia mais a visão do professor, nisso eu 
acredito que surgem não só sugestões, idéias para se trabalhar as 
dificuldades... é um momento de feed-back para o professor.” (Diretora) 
 
 

Não estava claro para a equipe pedagógica da escola que o Conselho de Classe era 

uma oportunidade para se obterem importantes estratégias para a superação de problemas 

pedagógicos e que é um momento de avaliação também da própria equipe.  

Embora as professoras do BIA e a Coordenadora se reunissem para o Conselho de 

Classe, este se desenvolvia individualmente, cada professora apenas relatava as condições 

percebidas de cada aluno. Não eram tomadas decisões conjuntas. Vale ressaltar que as 

professoras da Sala de leitura e da Brinquedoteca não participavam do Conselho de Classe, 

desperdiçando a oportunidade de transformar esses espaços em verdadeiras extensões da sala 

de aula. As professoras Dora e Eva da E.A.A.A. e nem a Orientadora Educacional também 

não estavam presentes nesse momento.  

Quando perguntei à professora da turma observada se havia um momento para 

discussão com os colegas a respeito do desempenho dos alunos, ela disse que 

 

“Sim. Sempre que aparece um problema a gente pede opinião aos colegas.” 
(Professora Carla) 
 

E continuou dizendo que um momento específico para isso: 
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“Não, não tem. E isso faz falta. Só tem o Conselho.” (Professora Carla) 
 

E disse ainda que as discussões que ocorrem no Conselho de Classe a partir do que se 

percebe de cada aluno não são retomadas posteriormente para buscar soluções ou melhorias 

para as questões apresentadas:  

 

“Não. Que eu me lembre, não. É porque tivemos o 1º Conselho e já vai ter o 
2º e o 1º não foi retomado. É um erro, assim, gravíssimo.” (Professora 
Carla) 
 
 

Ao que me parece, o Conselho de Classe do BIA na “Escola Viva” era uma estratégia 

burocratizada, voltada apenas para o cumprimento de um calendário de atividades propostas 

aos professores e que, talvez, existisse apenas para confirmar a avaliação já realizada em sala 

de aula. 

As observações sobre cada aluno fariam sentido se após este momento houvesse uma 

retomada de ações. Embora não tenha sido observada nenhuma ação pedagógica após o 

Conselho de Classe, em depoimento, a Diretora disse que após o Conselho  

 

“A gente chama um pai, se for preciso, como já foi feito...” (Diretora) 

 

Há na “Escola Viva” uma gama de boas estratégias organizadas pela escola, mas, 

infelizmente, estas estão desarticuladas. Talvez isto se justifique pela ausência de uma 

Proposta Pedagógica atualizada e organizada coletivamente. 

Uma boa oportunidade de discutir as perspectivas de trabalho a serem desenvolvidas 

em 2007 ou um balanço do trabalho realizado no ano anterior, com vistas a organizar 

coletivamente o Projeto Político-Pedagógico da escola, foi desperdiçada. O meu primeiro 

contato com o grupo da “Escola Viva” foi muito importante para a compreensão de atitudes e 

de comportamentos futuros. O contato inaugural ocorreu no primeiro de dia de trabalho dos 

professores após o período de férias coletivas e vêm logo abaixo, transcritos do Diário de 

Bordo, os primeiros fatos observados do grupo:  

Quando cheguei à escola já me dirigi à Sala dos Professores onde já havia um 

pequeno grupo aguardando que se iniciasse a programação da Semana Pedagógica. Às 8h30 

o grupo já estava completo e a Diretora veio juntar-se ao grupo. Sentou-se na cabeceira da 

mesa e soltou um “bom dia” tímido, comparando-se ao que se espera após um período longo 

de recesso escolar. O seu “bom dia” foi apenas um sinal do que nos aguardava. A Diretora, 
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sem muitas delongas, foi apresentando ao grupo as mudanças no planejamento para a 

Semana Pedagógica36, pois haveria Assembléia dos Professores e esse fato inviabilizou que 

as estratégias pensadas fossem canceladas. Assim, ela deu prosseguimento dizendo que 

iniciaria com uma “notícia chata e que todos ali a conheciam e sabiam que ela era de falar 

exatamente o que ocorria; disse que nem a minha presença iria fazê-la se calar, pois o 

momento era de muitas mudanças e de muitas cobranças sobre as direções das escolas. Neste 

momento, os professores começaram a me perguntar quem eu era, se eu iria pegar turma, o 

que eu fazia ali. Fui obrigada a me apresentar como pesquisadora, expliquei-lhes 

rapidamente os motivos por estar acompanhando o grupo, diferentemente do que eu havia 

pensado e combinado com a Vice-Diretora, pois a minha vontade era estabelecer um vínculo 

afetivo com o grupo antes de expor meus objetivos ao permanecer com eles. Em seguida, a 

Diretora prosseguiu: “temos turmas difíceis e acredito que não haja professores com o perfil 

para pegá-las. É ordem da DRE devolver aqueles que não queiram pegar. Aquele que pegar 

a turma tem que dar conta (...)”. Fiquei aguardando que alguém do grupo se pronunciasse a 

partir daquela fala, porém ninguém se candidatou a defender os demais. A diretora  avaliou 

o trabalho dos professores, expondo pontos negativos que precisavam ser melhorados, 

incluindo as coordenações coletivas e individuais que deixaram a desejar no ano anterior. 

(Diário de Bordo) 

Fiquei constrangida com a fala da diretora, que não se intimidou em nenhum momento 

ao tecer suas considerações sobre o grupo crua e duramente, e me pergunto: como trabalhar 

com uma proposta inovadora, como o BIA, com uma diretora com esse humor e falta de tato? 

Fiquei também muito incomodada com a postura do grupo, que em nenhum momento 

se manifestou em defesa de seu trabalho. Foi um início desanimador! 

 

4.1.4 A avaliação na “Escola Viva” 

 

Em entrevista, a coordenadora pedagógica disse que a avaliação formal na escola não 

existe apenas na sala de aula, disse que há momentos específicos para isso, como o que 

ocorreu na 1ª reunião do ano, comentada no item anterior. A Diretora avalia o grupo e o grupo 

também avalia a Direção,  

 
                                                 
36 A Semana Pedagógica ocorre sempre na 1ª semana do ano, quando os professores retornam do período de 
férias coletivas. Embora receba o nome de Semana Pedagógica, esta resume-se a dois ou três dias. Esse período 
foi pensado para ser dedicado à formulação do P.P.P. e às discussões para a organização do trabalho pedagógico 
na escola. 
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“Porém, é aquela coisa, você tem um grupo de quinze, mas só dois falam; o 
resto se cala... o que é normal, todo lugar a gente vê.” (Coordenadora 
pedagógica) 
 
 

Nota-se que não há uma avaliação formal dos trabalhos desenvolvidos na escola e a 

Diretora confirma isso, quando focaliza a avaliação somente no aluno, mostrando que o papel 

da avaliação na organização do trabalho pedagógico não está claro. Se não está claro nem nas 

práticas da escola com um todo, quem dirá dentro dela. É uma contradição que se revela. Para 

a Diretora,  

 

“avaliação é uma coisa muito ampla. É uma observação direta ali no dia-a-
dia. É você valorizar o crescimento do aluno independente da turma, o 
crescimento dele comparado com ele mesmo, ou seja, o progresso daquele 
aluno, e que muitas vezes não se faz isso. Outra coisa, você usa um 
instrumento hoje e pode ser que nesse dia o aluno esteja com um problema 
‘x’ ou ‘y’ e o professor não sabe e ele, às vezes, não se sai bem naquela 
avaliação que foi feita, seja dado o nome que quiser, teste, prova ou 
avaliação mesmo, e ele não vai evidenciar ali que o que ele realmente 
aprendeu. É um tipo de instrumento que não pode ser único a ser seguido. E 
falha muito. Aqui não. Acho que aqui na escola não seja tanto. Mas já vi 
muito acontecer.” (Diretora) 
 
 

Quando interrogada acerca do que entende por avaliação, a Professora Bete mostra a 

necessidade de uma formação continuada na qual a avaliação seja o tema central: 

 

“Avaliação do quê?” (Professora Bete) 

Em seguida, depois de um esclarecimento acerca da pergunta, embora já estivéssemos 

conversando sobre o desenvolvimento do seu trabalho, disse:  

 

“Eu entendo, assim: verificar o desenvolvimento acadêmico da criança. 
Então, assim, avaliação num todo, não só aquela prova, aquela coisa. Mas, 
o que o menino está aprendendo, se o que ele está aprendendo tem 
significado, se vai servir para a vida dele, que importância tem aprender 
determinadas coisas. Então, eu acho que avaliação é coisa que tem que ser 
muito estudada e bem criteriosa, porque muitas vezes você avalia de um 
lado e... para que avaliar?” (Professora Bete) 
 
 

A avaliação é vista apenas como instrumento de medição de saberes e não se relaciona 

com o próprio trabalho docente, restringe-se ao aluno. 

De modo geral, as professoras entrevistadas para esta pesquisa demonstravam haver 

um distanciamento entre a compreensão do trabalho no ciclo e a prática pedagógica 
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desenvolvida. Apesar de a Professora Ana, da Etapa I, argumentar que a avaliação serve para 

que ela possa  

 

”(...) trabalhar com eles (alunos).” (Professora Ana) 

 

Mas, não explicita de fato o que compreende por avaliação, pois se refere a ela 

limitando-se a um tipo específico de avaliação formal:  

 

“Porque eu dou, eu sempre dou um auto-ditado37 para eles.”(Professora 
Ana) 
 
 

Assim, a formação do professor que atua no BIA, ou em qualquer outro segmento, 

deve partir de situações cotidianas concretas articuladas às diversas concepções teóricas que 

fundamentam o processo educativo, apoiando-se na reflexão sobre a prática, abrindo espaço 

ao conhecimento, à reflexão, à experiência e à criatividade e oferecendo orientações sobre 

princípios, fundamentos, condições e procedimentos para o planejamento da ação educativa.  

É importante que se articulem os conhecimentos em torno dos fundamentos teórico-

metodológicos e históricos da alfabetização, da organização da escolaridade em ciclos no 

Brasil e no DF e, conseqüentemente, da avaliação, os quais permitam ao professor o 

conhecimento das bases epistemológicas presentes na construção do saber pedagógico que 

garantam a apropriação crítica do conhecimento disponível acerca desses temas. Além disso, 

procedimentos para a  prática profissional e investigação científica que garantam tanto o 

domínio de procedimentos e estratégias de avaliação e de intervenção, quanto a competência 

para selecioná-los, avaliá-los e adequá-los aos problemas e contextos específicos de 

investigação da ação docente.  

O período do recreio dos alunos, também observado nesta investigação, suscitou 

algumas reflexões. Como já descrito antes, a “Escola Viva” organizou o Projeto A.M.I., no 

qual alunos-monitores se responsabilizam pela distribuição e recolhimento de jogos e 

brinquedos durante o recreio. As crianças contam com alternativas lúdicas que incrementam 

esse momento. Não obstante, o projeto não poderia inviabilizar a participação e/ou 

responsabilidade do professor de cada turma durante o período do recreio. Em um dos 

momentos de recreio “uma criança de 4 anos da Educação Infantil se machuca e chora 

                                                 
37 O auto-ditado consiste em uma atividade pedagógica na qual a criança recebe uma cartela (geralmente 
mimeografada) com desenhos e espaços em branco em frente ao desenho para que escreva o nome 
correspondente à figura. 
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muito. Os alunos-monitores do recreio vêm em busca de auxílio, contando o fato à professora 

da crianças, porém esta é categórica em dizer: “durante o recreio não é comigo... é com a 

Direção!”. O que se pode observar em uma situação como esta, tão corriqueira em escolas 

que atendem crianças, é o distanciamento entre os docentes e os alunos, como se o ofício de 

professor pudesse ser caracterizado como uma atividade burocrática qualquer, na qual há 

hora e local definidos para sua atuação. Contraditoriamente ao que se percebe, a atividade 

docente exige, além de seu sentido educativo, um sentido social.” (Diário de Bordo). Embora 

a professora de que trata a situação não faça parte do corpo docente do BIA, faz parte da 

escola e por isso entrou nesse estudo por meio das observações ocorridas nos espaços comuns 

da “Escola Viva”. 

Comportamentos docentes como este exemplo fazem-nos pensar acerca do que diz 

Sacristán (2001):  

 

deixa de ser visível porque o ‘para quê’ do ensino obrigatório se 
esvanece e se oculta, ao mesmo tempo em que, a educação, tornando-
se mais complexa, estabelece os problemas e as dificuldades que 
estabelece podem fazer-nos perder de vista os valores fundamentais 
que representa. A necessidade de estabelecer o sentido da educação é 
essencial para que esta resulte em um conceito e em um projeto 
transparentes para a mais ampla base da população, renovando, dessa 
forma, o compromisso com a mesma.  (p. 13) 
 
 

Existe, portanto, um distanciamento entre o trabalho do professor e o que de fato é 

função da escola - inclusive como instituição que produz e reproduz nossa sociedade - de 

trazer para seu cotidiano o exercício de cidadania consciente.  

Maior ainda é o espaço que existe entre a avaliação e a organização do trabalho 

pedagógico; não está claro para o professor o porquê da avaliação no contexto escolar, o que 

pode ser percebido no depoimento da Professora Bete sobre o que ela fazia com os resultados 

da avaliação: 

 

 “Bom... na verdade... faz o quê? Faz nada! Não tem nada pra fazer! O que 
que você quer saber?!  Não... não sei... Não. Não sei o que fazer com o 
resultado. Porque pela lógica seria um gráfico, tabular, divulgar ..., seria 
assim, mas, na verdade, não se faz nada disso.”  (Professora Bete) 
 
 

Fernandes (2003, p 252) diz que a avaliação ainda não é compreendida e que “de um 

modo geral, as etapas do processo de avaliação restringem-se à aplicação de um instrumento 

de avaliação”, revelando que a prática docente não apresenta uma decisão clara e explícita do 
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que se está fazendo e, especialmente, para onde se pretende que os resultados das ações sejam 

encaminhados. 

A professora Bete acreditava que avaliação “é uma coisa contínua”, porque “Todo 

dia você está avaliando a criança,  porque todo dia a criança tem um crescimento. Então 

todo dia você está avaliando a criança. Tem que avaliar e reavaliar. Todavia, não fica clara 

qual é a relação da avaliação com o trabalho pedagógico que se desenvolve no espaço escolar, 

levando-nos a entender que a avaliação restringe-se a medir o conhecimento do aluno: 

 

 “Tem uns que já estão, como eu falei, lendo, então eu tenho que partir para 
outro tipo de avaliação, só que eu trabalho com eles... todo dia eu trabalho 
uma avaliação... toda semana eu trabalho com eles na avaliação, todos 
aqueles que já estão lendo... A mesma coisa que eu dou eu avalio de uma 
maneira e os outros que ainda não estão lendo, eu tenho outra visão. 
(Professora Bete) 
 
 

No que se refere ao tipo de avaliação desenvolvida, concorda que realiza apenas um 

tipo de avaliação, embora diga, em seguida, que a avaliação é 

 

 “De acordo com cada criança. Fazer várias avaliações, várias coisas 
diferentes, não. Eu faço a mesma, porque senão, eles ficam preocupados. Eu 
dou uma mesma coisa só que na hora de cobrar eu cobro diferente. Tenho 
outra visão, outro olhar”.(Professora Bete) 
 
 

O que se pode notar é que a ausência de um espaço de reflexão e estudo na escola, no 

qual o tema avaliação também esteja presente, reforça uma prática pedagógica vazia, sem 

objetivos claros e direcionadores do trabalho. O estudo na escola favorece a ampliação dos 

conhecimentos, colabora efetivamente para a retomada de ações e concepções e, certamente, 

proporciona ao grupo a necessidade de um planejamento organizado, como é o caso do 

Projeto Político-Pedagógico. 

 

4.1.5 O Projeto Político-Pedagógico da escola 

 

Por diversas vezes perguntei à Coordenadora Pedagógica e à Diretora quanto ao 

Projeto Político-Pedagógico. do corrente ano, mas a resposta era sempre a mesma:  

 

“A gente está revisando o do ano passado, mas ainda não está 
pronto.”(Diretora) 
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Fiquei me perguntando o que direcionava, então, o trabalho realizado na “Escola 

Viva”, pois é o Projeto Político-Pedagógico que norteia o trabalho da escola, encaminhando 

ações futuras baseadas na realidade atual e na sua história. O projeto é um documento 

facilitador e organizador das atividades, sendo um fio condutor nas decisões, nas ações e na 

análise dos resultados, convertendo-se em um verdadeiro registro que permite à escola rever a 

sua historicidade e suas intencionalidades.  

Isto explica, então, a fragmentação percebida no Conselho de Classe, pois não há uma 

intenção coletiva nas ações da escola, o que pode significar que o grupo não se organizou para 

a construção do projeto e, conseqüentemente, para as estratégias pedagógicas desenvolvidas.  

O Projeto Político-Pedagógico deve envolver ativamente os diversos segmentos escolares e a 

comunidade onde a escola está inserida, pois a sua dimensão político-pedagógica pressupõe 

uma construção participativa e coletiva, caso contrário ele perde seu efeito. 

Veiga (2003, p.8) adverte que  

 

O projeto é um meio de engajamento coletivo para integrar ações dispersas, 
criar sinergias no sentido de buscar soluções alternativas para diferentes 
momentos do trabalho pedagógico-administrativo desenvolver o sentimento 
de pertença, mobilizar os protagonistas para a explicitação de objetivos 
comuns definindo o norte das ações a serem desencadeadas, fortalecer a 
construção de uma coerência comum, mas indispensável, para que a ação 
coletiva produza seus efeitos. 
 
 

 Minha presença na escola durante quase três bimestres possibilitou-me perceber que o 

Projeto Político-Pedagógico na “Escola Viva” era apenas para o cumprimento de uma 

formalidade, visto que este é exigido pela Diretoria Regional de Ensino. Mas surpeendeu-me 

o fato de que até o fim do primeiro semestre letivo ele ainda não havia sido cobrado pela 

DRE. Talvez por isso a escola não se mobilizou para organizar a sua construção com 

empenho e ligeireza. 

Pimenta (1994, p. 6) afirma que: 

 

Admitir um projeto significa ter consciência do que se quer, ou seja, se falo 
em projeto pedagógico tenho de ter, previamente, clareza de que estou me 
pautando em determinadas concepções de Educação e de ensino. Daí a 
necessidade do mesmo se pautar por alguns fundamentos epistemológicos e 
outros políticos. 
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Cabe ressaltar que a construção de um projeto traduz uma concepção de educação que 

se tem, daí a importância de os professores participarem efetivamente da elaboração do 

Projeto Político-Pedagógico e se comprometerem com seu desenvolvimento, trazendo para as 

discussões sua visão de educação e os rumos possíveis de serem tomados para melhorar a 

qualidade da educação na escola. 

No início do segundo semestre de 2007 perguntei mais uma vez a respeito do Projeto 

Político-Pedagógico. A Diretora disse-me que procurasse a Vice-diretora que ela iria me 

mostrar, pois o projeto de 2007 já estava pronto. A Vice-diretora gravou o novo projeto em 

um diquete e falou que eu podia levar o diquete e ler o Projeto em casa. Diante disso, pude 

conhecer o projeto de 2007, intitulado “Projeto Educativo”38e observar que não havia no 

projeto um item específico para o BIA, ou melhor, ele sequer foi citado. O BIA só aparece no 

Projeto Político-Pedagógico da “Escola Viva” quando, no item “Ensino Fundamental Anos 

Iniciais”, é listada a distribuição das turmas nos turnos matutino e vespertino39.  

A avaliação é central na escola organizada em ciclos ou em um bloco como é o caso 

do BIA e, especialmente, nos projetos. No Projeto Político-Pedagógico da “Escola Viva” o 

item avaliação aparece de forma bastante resumida, embora haja no projeto a intenção de uma 

avaliação “processual e contínua” (Projeto Político-Pedagógico, p. 32). Ela aparece no último 

item, vindo antes somente das referências bilbiográficas. A avaliação do Projeto Político-

Pedagógico em si não é sequer mencionada. 

Durante todo o semestre a escola tentou realizar atividades que mudassem a rotina e 

incrementassem a aprendizagem dos alunos. Uma delas foi a comemoração ao Dia do Livro 

Infantil. A coordenadora pedagógica se fantasiou de Emília - personagem de Lobato - e trouxe 

consigo sua “canastra” cheia de livros. Conversou com a turma e deixou sua canastra para que 

os alunos, durante 45 minutos, lessem os livros. Foi uma atividade simples, mas que 

movimentou a sala de aula. Os alunos gostaram! 

 Percebe-se, então, que na “Escola Viva” há o desejo de um trabalho significativo que 

movimente a aprendizagem das crianças. Nesse contexto, porém, não ficou evidente como a 

avaliação se relacionava com os objetivos da escola diante das estratégias pedagógicas 

organizadas. Torna-se necessário, pois, compreender a quais objetivos a avaliação se atrela. 

                                                 
38 Algumas observações poderiam ser feitas a partir do P.P.P. da “Escola Viva”, porém detive-me apenas às 
questões relacionadas à avaliação e ao BIA. 
39 Percebi que o texto do P.P.P. ainda não estava adaptado à nova estrutura à qual a escola foi conduzida. As 
turmas ainda aparecem divididas entre os turnos matutino e vespertino, sendo que no 2º semestre a “Escola 
Viva” passou a funcionar a penas no matutino, cedendo o turno vespertino a outra escola da mesma R.A. 
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É indispensável a construção coletiva de um projeto pedagógico, no qual a avaliação 

seja encarada como “categoria do trabalho escolar que o inicia, o mantém no andamento 

desejável, por meio de contínuas revisões de percurso, e por oferecer elementos para análise 

do produto final“ (VILLAS BOAS, 1998, p. 180). Planejar uma ação para que outro a realize, 

inviabiliza a possibilidade de aqueles que executam a ação dominarem o processo e se 

comprometerem com ele e, principalmente, de sentirem prazer em realizá-lo. 

Um projeto pedagógico não pode se constituir em um plano fechado e a avaliação 

deve ser, portanto, prática presente permanentemente para que este seja de fato flexível e em 

constante reconstrução. É assim que a avaliação mostra sua característica mais ampla e 

democrática, na qual os envolvidos estabelecem uma relação de confiança e se enxergam 

como sujeitos de avaliação e verdadeiramente envolvidos no processo educativo. 

Esse pensamento acerca da coletividade na construção de uma proposta pedagógica 

pode ser facilmente relacionado à necessidade de reflexão teórico-metodológica - essencial a 

quaisquer discussões – para a formação de um grupo de profissionais docentes reflexivos e 

capazes de perceber a necessidade de a prática pedagógica ser objeto de reflexão contínua.  

 

4.1.6 O Projeto Interventivo da “Escola Viva” 

 

Os alunos com mais de 8 anos de idade são enturmados na Etapa III do BIA. Após 

uma avaliação diagnóstica, aqueles alunos que não apresentarem as aprendizagens necessárias 

para serem enturmados na 3ª série, serão atendidos por meio de um Projeto Interventivo que 

garanta sua efetiva alfabetização. 

Freitas (2004, p.14) comenta que as propostas de organização da escolaridade em 

ciclos adotam uma avaliação emancipatória, com vistas à “redução de reprovação e a ações de 

recuperação e reforço da aprendizagem do aluno, além de permitir que o estudante se veja 

como sujeito de um processo que visa construir o seu conhecimento”. Esta é também a 

intenção da SEEDF quando propõe como um dos princípios metodológicos do BIA o trabalho 

por meio de projetos interventivos para os alunos com defasagem idade/série. 

Na “Escola Viva”, até o final do mês de agosto, não havia Projeto Interventivo para os 

alunos com defasagem idade/série, como propõe a SEEDF (2006a) na Proposta Pedagógica. 

Durante todo o período que estive na escola perguntei sobre o Projeto Interventivo. Em 

conversa informal com a professora da sala de aula investigada, a Professora Carla, perguntei 

a respeito do Projeto Interventivo, se havia alguma proposta para sua construção. A resposta 

era sempre a mesma:  
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“Ainda não falaram nada a respeito.” (Professora Carla).  

 

O professor coloca-se na situação daquele que não domina o processo de trabalho. É 

como se ele desconhecesse a sua potencialidade e, exercendo a função de cumpridor de 

determinações, é como se ele não estivesse inserido no contexto e só devesse realizar aquilo 

que lhe for designado; não questiona, não vai em busca daquilo que acredita contribuir para a 

aprendizagem de seus alunos, não vai em busca do que realmente é importante na organização 

de seu trabalho pedagógico. O professor espera. Aguarda. Ou nem isso. Cumpre... cumpre 

horas.  

O Projeto Interventivo é um dos princípios metodológicos do BIA e tem como 

objetivo oportunizar “um ambiente dinâmico que atenda aos alunos da Etapa III com 

defasagem idade/série, proporcionando-lhes uma efetiva alfabetização numa perspectiva 

inclusiva” SEEDF (2006a, p.24. sic.). Conforme o documento de orientações para o BIA 

(SEEDF, Ibid.), o Projeto Interventivo deve consistir em “ato pedagógico” com a finalidade 

de ampliar os conhecimentos dos alunos. 

Nesta perspectiva, observou-se que não estavam claras para a “Escola Viva” as 

propostas de trabalho com o Projeto Interventivo, visto que foi possível perceber que para a 

escola este trabalho deveria ser desenvolvido apenas pela Orientadora Educacional. Em 

entrevista, perguntei mais uma vez sobre o Projeto Interventivo da escola à Diretora, 

lembrando-lhe, inicialmente, que a Etapa III do BIA na “Escola Viva” abrigava alguns alunos 

que necessitavam do Projeto Interventivo, mas este não estava sendo desenvolvido conforme 

estabeleciam as orientações para o Bloco. Ou seja, o S.O.E. era visto como o responsável pelo 

Projeto, o qual realizava um trabalho típico de orientação educacional com as crianças que 

apresentavam defasagem idade/série, totalmente relacionado às questões comportamentais. 

Sobre minhas observações, a Diretora disse surpresa: 

 

Na realidade eu não estou sabendo que não está sendo realizado. 
E esse trabalho costuma ser realizado por quem?  
Veja bem, olha o que acontece: na realidade, eu vou ser sincera com 
você, eu não entendi que era separado do trabalho da Orientadora. 
Para mim era um trabalho conjunto. (Diretora) 

 

Durante nossa conversa, argumentei que o Projeto Interventivo é sim um trabalho de 

equipe. Por isso, a Orientadora Educacional não tem a obrigação de trabalhar sozinha 

questões de alfabetização; ela não poderia ser a única responsável pelo Projeto Interventivo. 

Conforme a SEEDF (2006a, p.25)  
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O Projeto Interventivo será elaborado pelo professor [da Etapa III] em 
parceria com a equipe pedagógica da escola: o coordenador, a direção e 
todos os demais envolvidos no trabalho pedagógico, observando-se os 
interesses e necessidades individuais dos alunos defasados idade/série das 
turmas da Etapa III do BIA. 

 
 

A diretora completou sua fala sobre o Projeto interventivo dizendo: 
 

 
Então, dessa forma aí não está acontecendo. Eu estive um período de 
férias e de atestado médico também, depois a Vice Diretora tirou 
férias... Mas, ela tirou no período de recesso para a escola ficar 
pouco tempo descoberta. Trocou a coordenadora...  Por um motivo e 
por outro, muita coisa teve que mudar, inclusive com a vinda da outra 
escola. Eu vou ser sincera com você, estou tentando abarcar da 
melhor maneira possível, levando o administrativo para casa para 
poder ter mais tempo para o pedagógico aqui. Mas, nessa parte aí eu 
ainda não fui atrás. O administrativo absorve muito. Nesse ponto aí a 
gente está em falta. (Diretora) 

 
 

A escola não assumiu o Projeto Interventivo, contribuindo inconscientemente, talvez, 

para o processo de “eliminação adiada” (FREITAS, 2005, p. 111-144). Percebe-se, então, o 

despreparo da escola no que diz respeito ao cumprimento dos princípios metodológicos do 

BIA, apontando para a necessidade de uma formação continuada que garanta a participação 

dos gestores da escola além de todos os professores envolvidos no contexto escolar. É sobre a 

formação continuada na “Escola Viva” que discutiremos no item seguinte. 

 

4.1.7 A formação continuada na “Escola Viva”  

 

É impossível falar de avaliação, de mudanças na organização da escolaridade ou de 

estratégias que garantam a aprendizagem, como é o caso do Projeto Interventivo., sem falar na 

formação do professor.  

A atualização profissional sistemática é defendida por Demo (1995) como decorrência 

natural do aprender a aprender e da moderna concepção de ciência como inovação em 

processo. O autor enfatiza ainda que a competência profissional traduz-se na capacidade de 

constante atualização, sendo que a falta desta gera a crescente obsolescência. 

Aqui não se defende a idéia de que a formação continuada do profissional da educação 

deva acontecer somente por meio cursos de formação, pelo contrário, a escola é o espaço 

privilegiado para esta formação. Nesse sentido, a “Escola Viva” iniciou o ano letivo com boas 

propostas de formação continuada na escola; foram propostas de estudo que tiveram início 
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desde a Semana Pedagógica e que ocorreriam pelo menos uma vez no mês, no período de 

coordenação pedagógica coletiva dos professores. No entanto, o grupo não aceitou muito esta 

proposta e constantemente reclamava dos estudos. Exemplo disso ocorreu na primeira oficina 

de estudos organizada pela Orientadora Educacional na Semana Pedagógica. A oficina teve 

início a partir de uma dinâmica de sensibilização, da qual a coordenadora da oficina extraiu 

“o melhor do grupo”. Em seguida, foi exibido o programa de vídeo “O saber e o sabor na 

educação” de Rubem Alves. Foram levantadas questões tais como o que é ensinar/educar; 

qual a função da escola; o que é ser professor; qual o maior desafio da educação; entre outras. 

Os professores não aceitaram muito bem as idéias apresentadas pelo filme e argumentaram 

que aquilo era uma verdadeira “ilha da fantasia”(Professor da 3ª série). Os professores 

ficaram insatisfeitos e demonstravam indignação com a proposta da oficina.  

Em depoimento, a Diretora desabafa sobre os estudos nas coordenações coletivas, 

dizendo: 

 

“colocamos uma 4ª feira para cada discussão e ainda colocamos um dia 
para descontração que é o ‘Professor em Ação’. Então ficou apenas uma 4ª 
por mês para estudo e eu não acho muito, porque a maioria, me desculpe 
falar assim, mas a maioria praticamente não lê nada. É uma vergonha falar, 
mas é assim.” (Diretora) 
 
 

A coordenação pedagógica coletiva dos professores realizada sempre às quartas-feiras, 

foi planejada para ocorrer conforme o Quadro 19: 
Quadro 19 – Cronograma de Coordenações Coletivas 

 
 

4ª feira Tipo de Discussão  

1ª Administrativa 
2ª Professor em Ação 
3ª Estudo (organizado pela E.A.A.A.) 

4ª Estudo (organizado pelo S.O.E.) 

5ª Quinzenalmente por série 
 

 

A 1ª quarta-feira do mês era destinada à reunião administrativa, na qual não se 

discutiam questões pedagógicas; a 2ª quarta-feira era dedicada ao “Professor em Ação40”, o 

                                                 
40 O projeto “Professor em Ação” consiste em um momento de estudo desenvolvido na segunda 4ª feira de cada 
mês no período de coordenação coletiva dos professores, no qual o grupo socializa alguma habilidade que possa 
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qual, em princípio, dava a impressão de ser um momento de socialização de práticas 

pedagógicas produtivas. Porém, o “Professor em ação” significava a socialização de outras 

práticas, diferentes das práticas docentes. Poderiam ser socializadas quaisquer habilidades que 

o professor possuía e que pudessem ser ensinadas aos colegas, não precisavam ter relação 

com a sala de aula.  

 Um exemplo do “Professor em Ação” foi a Oficina de Sabonete, proposta por uma 

professora da Educação Infantil. Perguntei ao grupo se os alunos iriam aprender a fazer 

sabonete, já que a oficina mostrava que todas as áreas do conhecimento (matemática, arte, 

química etc.) poderiam ser trabalhadas a partir da atividade e esta não apresentava nenhum 

perigo às crianças. Seria um momento de aprendizagem bastante significativo e prazeroso. 

Mas, as professoras disseram que não haviam pensado nisso, apenas que elas iriam aprender 

para confeccionar a lembrancinha para o Dia das Mães. 

Pelo menos duas vezes ao mês, na 3ª e 4ª quarta-feira do mês, os professores deveriam 

participar de uma proposta de estudo e reflexão acerca da prática docente organizada pelo 

S.O.E. ou pela E.A.A.A. Era organizado pela equipe responsável daquela semana um 

momento de estudo sobre um determinado tema, geralmente temas relacionados aos trabalhos 

de cada uma das equipes responsáveis, indisciplina ou déficit de aprendizagem, por exemplo. 

Porém, essa prática não estava agradando ao grupo. Nas quartas-feiras de estudo, era 

muito comum a sala estar vazia com o grupo formado apenas pela coordenadora pedagógica e 

pelas professoras das equipes organizadoras do estudo. Foi possível ouvir os professores, por 

diversas vezes, reclamarem das leituras propostas e de tantas reuniões. Para eles, esse 

momento poderia ser aproveitado de outra forma, pois tinham muita coisa a fazer. 

O contexto de mudanças significativas na organização da escolaridade no DF exige 

essencialmente profissionais bem preparados intelectual, emocional e afetivamente. A escola 

que se espera para o BIA é a escola do acolhimento, que recebe e mantém sob seus cuidados 

todas as crianças, que favorece o acesso à cultura, à arte, à ciência, que educa para o convívio 

social e solidário, para um comportamento ético, para o desenvolvimento do sentido de 

justiça, para o aprimoramento pessoal e para a valorização da vida. Por isso, se faz necessário 

que se estimule a conscientização da importância e da necessidade do aproveitamento do 

espaço da coordenação coletiva na escola como o principal espaço de formação continuada. 

Há tempo disponibilizado para tal e, além disso, a formação continuada na escola deve ser 

organizada a fim de favorecer ao professor: 

                                                                                                                                                         
ser ensinada aos colegas. Não se trata necessariamente de habilidades pedagógicas. O professor pode ensinar 
qualquer coisa, como a oficina de sabonetes desenvolvida por uma professora da educação infantil. 
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• a compreensão da organização da escolaridade em ciclo e, principalmente, quais são 

as propostas educativas do BIA; 

• encarar a avaliação como categoria central na organização do trabalho pedagógico; 

• aliar o trabalho de fundamentação teórica às suas práticas;  

• sua atualização no que diz respeito ao uso das novas metodologias de ensino;  

•  organizar situações de aprendizagem e o enfrentamento das diversas contradições 

vividas nas salas de aula, por meio de um trabalho consciente e pautado nas teorias e 

pesquisas já realizadas acerca dos temas educacionais. 

• refletir continuamente sobre a prática profissional; 

• conhecer de modo apurado o contexto político da educação no DF; 

• sentir-se valorizado pela sociedade como um todo. 

A equipe pedagógica da “Escola Viva” – incluindo a Direção, a Coordenação 

Pedagógica e as equipes do S.O.E. e E.A.A.A. – acreditava na formação continuada sob essa 

perspectiva, porém ainda há uma lacuna entre o que se acredita e o que se faz, já que, segundo 

a Coordenadora Pedagógica, a escola não tem condições de promover um estudo mais 

específico em relação ao BIA:  

 

“Eu acho que precisa ter mais esclarecimento, mais curso direcionado... Ao 
Bloco mesmo, o que é o Bloco, qual é a proposta, por que legalizaram o 
reagrupamento, por que legalizaram a vivência? Então, assim, tudo ainda 
está muito obscuro. Houve, no ano passado, eu não vou dizer que não 
aconteceram reuniões a respeito disso, mas é um processo que se começou e 
ninguém deu fim.. e ele não tem fim porque a cada ano não tem uma 
continuidade também não, porque o curso que eles estão oferecendo hoje 
(...) é um curso direcionado para a prática dentro da realidade do 
GEEMPA. Então, assim, a respeito do Bloco mesmo está todo mundo meio 
perdido. O que a gente faz é o respaldo que a gente teve no ano passado” 
(Coordenadora Pedagógica) 
 
 

O que se pode concluir é que ainda há que se caminhar por longas trilhas a fim de que 

se possibilite ao professor enxergar objetivos e compreender alternativas para a organização 

do trabalho no BIA. Ademais, a formação continuada exige que se pratique um trabalho 

coletivo, no qual as necessidades e os problemas identificados sejam foco de reflexão e 

discussão da escola. Mas, para tanto, é fundamental que a equipe docente possa ter apoio de 

um referencial teórico capaz de subsidiar o desenvolvimento do trabalho. Neste caso, era 

imprescindível que a escola tivesse tido acesso à Proposta Pedagogia para o BIA desde o 

início do processo. Porém, até final de agosto a “Escola Viva” não havia recebido esse 
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material, então, não é difícil que as interpretações sobre da implementação do BIA sejam as 

mais diversas e controversas, como veremos no item seguinte. 

 

4.2 O BIA na “Escola Viva” 

 

A “Escola Viva”, como todas as escolas dessa R.A. que atendem crianças em fase de 

alfabetização, implantou o BIA em 2006. Então, este foi o segundo ano vivenciando a 

experiência da escolaridade em ciclo por meio do BIA. Contudo, esta experiência ainda não 

se mostra muito clara para as professoras. A Diretora refletiu sobre o processo de 

implementação do BIA dizendo que  

 

“Na realidade foram feitas várias reuniões... eles (referindo-se à equipe 
coordenadora da implantação do BIA)  começaram sem um documento 
específico para fornecer para a escola, todo mundo ficou muito ansioso 
pedindo um documento e eles falaram que ainda estava na fase de 
normatização, mas que já estava sendo implantado. Foram várias reuniões e 
em cada uma às vezes mudava a clientela, porque podia ser só direção, só 
coordenador, direção e coordenador e professor, e aos poucos eles foram 
mandando alguma coisa, mas nunca assim: tal lei criou o BIA, não. E todo 
mundo esperava um direcionamento mesmo.”(Diretora) 
 
 

Embora a SEEDF41 tenha se preocupado em realizar um processo de implementação o 

mais adequado possível, por meio de reuniões informativas, de fóruns para discussão sobre a 

implementação e sobre os elementos necessários ao sucesso do Bloco, além de cursos de 

formação continuada para os professores, por meio da Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação e do Centro de Referência em Alfabetização, não foi possível 

perceber na “Escola Viva” o resultado dessa formação. A escola mostrou-se alheia às 

propostas do BIA. 

Em relação à implementação do BIA a coordenadora acreditava que os professores 

encontravam dificuldade para trabalhar na perspectiva do Bloco, pois segundo ela o 

reagrupamento e o preenchimento do Diário de Classe eram fatores que geravam dúvida e que 

poderiam atrapalhar o andamento do trabalho pedagógico:  

 

“Acho que falta muita compreensão do que é esse reagrupamento. Na 
verdade, ele não tem funcionado como realmente deveria funcionar” e “Tem 

                                                 
41 A SEEDF, por meio da Diretoria Regional de Ensino a qual pertence a “EscolaViva”, ofereceu aos professores 
oficinas de Matemática e uma Palestra sobre a Teoria Geempiana, como subsídio para a aplicação da Avaliação 
Diagnóstica. 
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o diário, que é extremamente burocrático e demanda muito tempo pra 
preencher aquilo ali. Acho que eles deveriam ter facilitado um pouco mais o 
diário também. Acho que só.” (Coordenadora) 
 
 

Quando a professora Ana da Etapa I do BIA foi indagada a respeito de como vê o 

trabalho na escola em relação ao BIA, se é um trabalho diferente ou se acha que é como 

qualquer trabalho, inclusive comparado com ao da 3° e o da 4° série, e se existem reuniões 

específicas para discussões, estudo e reflexão do BIA, respondeu com insegurança:  

 

“Não..., olha..., até no primeiro semestre que a gente estava com a 
coordenadora, ela estava tentando fazer um trabalho sobre o BIA... Ela 
estava um pouco preocupada, mas ela não quis mais... Mas agora a menina 
(referindo-se à nova coordenadora pedagógica) está interessada...” 
(Professora Ana) 
 
 

A proposta pedagógica para o BIA (SEEDF, 2006a, p.13), como já foi dito em 

capítulo anterior, apresenta os princípios metodológicos do BIA, os quais são estratégias ou 

intervenções pedagógicas que possibilitam que os objetivos do Bloco sejam alcançados; são 

caminhos necessários que “podem assegurar às crianças o direito de aprender a língua escrita, 

pois é essa aquisição que lhes dará acesso ao conhecimento, fruto das transformações e dos 

avanços de uma sociedade em constante mudança.”(ibid. p. 9). 

O que se percebe é que o professor que atua no BIA ainda desconhece os objetivos e 

os princípios que norteiam o trabalho no Bloco ou não se sente suficientemente seduzido para 

buscar compreendê-lo. Desconhecer os fundamentos teórico-metodológicos do BIA amplia as 

chances de insucesso do projeto educativo. É fundamental, pois, que além de conhecer, o 

professor tenha oportunidade de questionar, analisar, intervir nas propostas que lhe chegam às 

mãos.  

O primeiro princípio elencado como importante para o sucesso do Bloco é o da 

enturmação por idade – aspecto que também causa dúvida, embora não tenha sido citado pela 

Coordenadora. Sobre isso a Professora Eva da E.A.A.A. depõe que: 

 

“o BIA é uma idéia inovadora, apesar de que nem é tanto assim porque é o 
CBA, só que mudou de nome, e acho que está caindo no mesmo erro de 
programas anteriores, colocam crianças de realidades completamente 
diferentes, de níveis cognitivos completamente diferentes, numa mesma sala 
só porque elas têm em comum somente a idade, são crianças que têm 
vivências completamente diferentes. Aí você chega lá e acha que porque 
todos têm 6, todos têm 7, todos têm 8, vão fazer a mesma avaliação.” 
(Professora Eva da E.A.A.A. 
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A enturmação dos alunos por idade parece ser um dos aspectos que sofrem rejeição 

por parte dos professores que não aceitam esta forma de organização das turmas. Não é de se 

estranhar tal comportamento, visto que as experiências de grande parte dos professores 

provêm de práticas pedagógicas tradicionais dentre as quais está o desejo de se trabalhar com 

uma turma homogênea.  A tradição docente consiste na prática de ensinar a mesma coisa do 

mesmo jeito a todos em um mesmo espaço de tempo e por meio das mesmas atividades, o que 

facilita o trabalho do professor. Esta tradição consiste na “indiferença às diferenças” 

(PERRENOUD, 2000, p. 9) o que acaba gerando desigualdades nas aprendizagens. 

Para Perrenoud (ibid, p. 10),  

 

a indiferença às diferenças transforma as desigualdades iniciais, diante da 
cultura, em desigualdades de aprendizagem e, posteriormente, de êxito 
escolar, como mostrou Pierre Bourdieu (1966). Com efeito, basta ignorar as 
diferenças entre alunos para que o mesmo ensino engendre o êxito daqueles 
que dispõem do capital cultural e lingüístico, dos códigos, do nível de 
desenvolvimento, das atitudes, dos interesses e dos apoios que permitem 
tirar o melhor partido das aulas e sair-se bem nas provas; provoque, em 
oposição, o fracasso daqueles que não dispõem desses recursos e convença-
os de que são incapazes de aprender, de que seu fracasso é sinal de 
insuficiência pessoal, mais do que da inadequação da escola. 
 
 

Se formos considerar todos os alunos para efetuar um trabalho único voltado para todo 

o grupo, efetivamente a enturmação por idade tornar-se-á um elemento frágil; por outro lado 

não podemos deixar de observar que há um certo padrão no desenvolvimento para cada idade 

e que pode constituir-se em um fio condutor do trabalho pedagógico, exigindo, é claro, que o 

professor esteja absolutamente atento às diferenças comuns entre os sujeitos, pensando o 

processo educativo como heterogêneo, baseado na ação recíproca dos sujeitos e pronto para 

reconhecer e trazer para o trabalho pedagógico a diversidade.  

Quanto a avaliação realizada no BIA, perguntei à professora da Etapa I, Professora 

Ana, se a avaliação nele realizada deveria ser diferente da avaliação realizada na seriação. 

Embaraçosamente, a professora respondeu: 

 

Olha..., não sei..., porque sempre... a minha prática de avaliação não 
mudou. Eu sempre tive esse..., propósito na minha prática pedagógica. Eu 
sempre tive essa preocupação com as crianças, nunca..., sempre..., nunca os 
avaliei por igual. Cada criança é diferente...” (Professora Ana) 
 
 

Já a Professora da Etapa II, Bete, disse que: 
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“Eu não sei... porque você só avalia o menino no dia-a-dia, ali o tempo 
inteiro e, muitas vezes, você perde a chance de avaliar o que realmente 
precisa. Porque na seriação a gente avaliava, tinha... uma provinha, tinha o 
registro daquilo ali tudo e hoje, não. Você não tem isso.” (Professora Bete) 
 
 

Logo em seguida a Professora Bete completou sua fala sobre a diferença entre o 

trabalho desenvolvido na seriação e o trabalho no BIA, dizendo que 

 

 “Sim.. existe diferença... só que eu ainda não percebo muita, não. Não sei se 
é porque eu estou atuando mesmo... Porque é diferente quando você está na 
direção42 e quando você está em sala. Em sala você está ali... pegando 
mesmo. Em direção, não, você está com o coordenador, com o professor...” 
(Professora Bete) 
 
 

Os depoimentos das professoras denunciam a importância de um processo de 

formação continuada desses professores, visto que, ao que me parece, todos que atuam no 

BIA tiveram mais experiência com uma prática avaliativa classificatória, que não estava à 

disposição das aprendizagens, do que com uma avaliação formativa. Ainda há um longo 

caminho a ser percorrido nesse sentido. Segundo Perrenoud (1999), a avaliação da 

aprendizagem apareceu no contexto da escola organizada em séries, em meados do século 

XIX, por isso realizar mudanças na prática avaliativa requer uma mudança na cultura de todos 

os envolvidos. Mas, mudar uma cultura é difícil. É difícil, não impossível. A mudança vem 

lentamente, porque “nada se transforma de um dia para o outro no mundo escolar (...) a 

inércia é por demais forte nas estruturas, nos textos e, sobretudo nas mentes, para que uma 

nova idéia possa se impor rapidamente.” (PERRENOUD, Ibid., p.10). 

 Em relação à mesma pergunta, a Professora Carla da Etapa III, sala de aula investigada 

nesta pesquisa, disse que: 

 

“Sim. A avaliação no regime seriado é uma coisa, assim, mais... primeiro 
porque no regime seriado, eu o vejo como uma coisa isolada, é um sistema 
isolado. É por série. O próprio nome já fala: seriado, a 1ª série, a 2ª série. O 
conteúdo era dividido por série, fragmentado. Então tinha aquele conteúdo 
ali, avaliava ali e morria, ia para o ano seguinte. E no BIA não, é uma 
continuidade, né? Por exemplo, a Etapa I... deixa eu ver se eu consigo te 
explicar... não é aquela coisa fragmentada. É uma coisa que é assim ... um 
processo que vai passando de uma Etapa para outra e que não morre ali. É 
uma avaliação diferente. É uma avaliação continuada, ao meu ver.” 
(Professora Carla) 
 

                                                 
42 A professora Bete atou como diretora em outra escola nos últimos 10 anos. Ao deixar a direção assumiu a 
Etapa II do BIA em 2007 na “Escola Viva”. 
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Percebe-se a insegurança ao tratar do tema, visto que avaliação é um tema complexo 

porque pode apresentar concepções diversas que traduzem interesses e intenções também 

diversos. Há professores que continuam utilizando as mesmas práticas avaliativas pelas quais 

foram avaliados quando eram estudantes, em detrimento de uma avaliação formativa, 

preconizada na organização da escolaridade em ciclos e no BIA, efetivamente. 

Perguntei também às duas professoras da E.A.A.A., Dora e Eva, se a avaliação 

realizada no Bloco deveria ser diferente da avaliação realizada na seriação e uma delas disse 

que  

“Deve ser na realidade a mesma, porque você tem 6 anos, então vai passar 
para a série seguinte, a gente viu muito isso ano passado. Não é permitida a 
retenção das crianças dentro do BIA para evitar essa distorção de idade, só 
que tem casos que não dá para passar essa criança só porque ela está 
passando da idade. A gente teve um caso aqui de uma criança que não era 
alfabetizada, não reconhecia as letras, não vivenciou um ano escolar 
inteiro... então, se você tem 6 anos está no BIA I, se você tem 7 no BIA II, 
ano que vem sabendo ou não você estará no BIA III. Aí chega no BIA III, 
sobrecarrega muito o professor. O que acontece, fica sendo dele a 
responsabilidade de reter ou não um menino que não deveria estar na sala 
dele, fica sendo uma sala de várias series ao mesmo tempo, uma mini classe 
de aceleração, aqui mesmo a gente vê isso com a Professora da Etapa III 
que tem um aluno que mal escreve, alunos que lêem bastante e alunos que 
não lêem nada. (Professora Dora da E.A.A.A.) 
 
 

De modo geral, as professoras consideravam um grande problema as crianças 

passarem pelas Etapas sem serem alfabetizadas, como foi possível ouvir várias vezes nas 

conversas na sala dos professores. Mas, reprová-las garantiria a efetiva alfabetização? Para 

Perrenoud (2004, p. 36) a reprovação não é um caminho promissor, ela “raramente coloca 

aquele que foi reprovado em igualdade com os alunos mais jovens entre os quais ele se 

encontra no ano seguinte”. O autor (Ibid), em nota de rodapé, chama a atenção dizendo que 

pesquisas como  a Psicogênese a Língua Escrita, de Ana Teberosky e Emília Ferreiro, já 

apontaram a ineficiência da reprovação. “A reprovação se mostra não somente inútil, mas 

injusta! Portanto, tem total fundamento suprimi-la ou limitá-la severamente, porque não é 

uma resposta eficaz e equânime às dificuldades de aprendizagem” (PERRENOUD, Ibid., p. 

37). 

Como já foi comentado anteriormente, havia também a dificuldade em lidar com a 

heterogeneidade, responsabilizando as não-aprendizagens aos problemas familiares, ao 

comportamento, à preguiça etc. Os comentários a esse respeito eram constantes. Mas, vale 

ressaltar que crianças nesse período etário dificilmente apresentam quadro de preguiça, via de 
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regra aquelas que se encontram com alguma patologia. Caso contrário, a criança está sempre 

ávida por aprender. Eu prefiro chamar de falta de motivação a famigerada preguiça. 

A Diretora via o trabalho pedagógico a ser desenvolvido no BIA diferente do trabalho 

nas 3ª e 4ª séries, pois segundo ela  

 

“É um trabalho mais individualizado. Não tem como o professor trabalhar 
como é na 3ª e 4ª série. O aluno precisa de uma assistência mais individual, 
precisa estar mais perto do aluno. Inclusive, em se tratando de reforço, tem 
aluno que recebe mais de um dia de reforço por semana por necessidade.” 
(Diretora) 
 
 

Mesmo acreditando que há diferenças, nota-se o distanciamento do professor das reais 

perspectivas do BIA, dos seus objetivos, bem como dos princípios que devem nortear o 

trabalho pedagógico. Essa lacuna revela que as ações desenvolvidas pela SEEDF não foram 

suficientemente esclarecedoras e tampouco incentivaram o professor a acreditar nas 

possibilidades do Bloco. Quando o professor se encanta por uma proposta naturalmente, ele 

quer saber mais sobre ela, ele quer compreender, o que facilita, inclusive, mudança de 

posturas e de concepções. 

Para a Professora Dora, da E.A.A.A., os primeiros passos para a implementação do 

BIA não contribuíram para o envolvimento do professor na proposta: 

 

“O problema é que não está havendo esse trabalho tão efetivo, um 
planejamento, não está havendo uma dedicação no primeiro passo. É aquela 
velha historia, não tem como você querer que sua casa tenha um telhado 
lindo se as paredes estão todas tortas, entendeu? Se a base não foi bem 
feita, não adianta, por mais que você invista em dinheiro nas paredes, no 
telhado, na pintura tudo, a base não está boa, aquela casa nunca vai estar 
boa. Então, a gente vê menino de quarta série que apresenta um problema 
que deveria ter sido trabalhado lá na primeira série e não foi trabalhado. 
Então eu acho que o que tem acontecido com o BIA é isso, a idéia apesar de 
não ser nova, ela é interessante e eu vejo um interesse da Secretaria de 
Educação para que ele funcione, tem havido cursos, capacitações, oficinas... 
Mas, tem havido uma certa desmotivação e uma acomodação dos 
professores com uma metodologia de 20 anos atrás”.(Professora Dora da 
E.A.A.A.) 
 
 

Ainda há que se caminhar por longas trilhas a fim de que se possibilite ao professor 

enxergar objetivos e compreender alternativas para a organização do trabalho no BIA. 

Ademais, a organização da escolaridade em ciclo exige que se pratique um trabalho coletivo, 

no qual as necessidades e os problemas identificados sejam foco de reflexão e discussão da 

escola. Mas, para tanto, é fundamental que a equipe docente possa ter apoio de um referencial 
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teórico capaz de subsidiar o desenvolvimento do trabalho. Neste caso, era imprescindível que 

a escola tivesse tido acesso às Orientações Gerais para o BIA desde o início do processo. 

Porém, até final de agosto a “Escola Viva” não havia recebido esse material, então, não é 

difícil que as interpretações sobre da implementação do BIA sejam as mais diversas e 

controversas. 

As práticas avaliativas a serem desenvolvidas no BIA, as quais devem pautar-se em 

uma concepção formativa de avaliação, defendida como princípio metodológico do Bloco, 

serão o foco do capitulo seguinte, onde será apresentada a prática avaliativa na sala de aula 

investigada. 
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CAPITULO V

Os arremates da pesquisa: a avaliação no Bloco Inicial de 
Alfabetização

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ideal é que, cedo ou tarde, se invente uma forma pela 

qual os educandos possam participar da avaliação.  É 

que o trabalho do professor é o trabalho do professor 

com os alunos e não do professor consigo mesmo.  

(FREIRE, 1997,  p. 71) 



 

 

136

 

A avaliação é um dos elementos vivos do trabalho pedagógico, ocorrendo a todo 

momento. Nesse sentido as práticas avaliativas foram o foco desse estudo no contexto do 

trabalho pedagógico como um todo. Neste item apresentar-se-á a organização do trabalho 

pedagógico da sala de aula observada, bem como as práticas avaliativas desse trabalho. 

 

5.1 O trabalho pedagógico na sala de aula  

 

A primeira questão que eu observei no primeiro dia de observação na turma 

pesquisada logo que entrei na sala foi a organização espacial das mesas dos alunos, elas 

estavam enfileiradas, dispondo os alunos a se sentarem separadamente e um atrás do outro. 

Fiquei incomodada, mas aguardei um momento oportuno para conversar com a professora 

sobre essa formatação. Fui apresentada à turma que me recebeu calorosamente e em coro com 

a expressão: 

 

Boa tarde! Seja bem-vinda! A senhora é linda! 

 

  Sentei-me no fundo da sala sob os olhares arregalados das crianças. Minutos depois, 

uma menina veio me perguntar: “é a senhora que vai anotar nossos nomes?” Fiquei surpresa 

com a pergunta e respondi que não, pois eu nem sabia os seus nomes! Ela, então, 

carinhosamente, se apresentou e logo senti que eu havia ganhado uma nova amiguinha.  

Havia poucos alunos em sala. Mas o número de alunos já era suficiente para o barulho 

que faziam. Todos já se conheciam, pois estudavam juntos no ano anterior e, talvez por esse 

motivo, estivessem tão agitados; eles conversavam muito, mas havia um aluno que era mais 

recorrentemente chamado a atenção pela professora. Ele se levantava o tempo todo e não dava 

muita importância para o que estava sendo dito por ela. 

A turma era composta de 35 alunos no início do ano letivo, era a maior turma dentre 

todas da escola. Mesmo sendo tão numerosa, continuou recebendo alunos ao longo do ano, 

pois na escola só havia uma turma de cada etapa do BIA. Sendo assim, aquele que viesse 

transferido de outra escola ou até mesmo de outro estado e tivesse 8 anos ou mais de idade 

deveria ir para aquela sala, que era a Etapa III do BIA. 

Os alunos da Etapa III não estavam todos alfabetizados, pelo contrário, havia uma 

diversidade de saberes significativa, o que revelava que muitos alunos ainda necessitavam de 

intervenções pedagógicas produtivas que contribuíssem para sua efetiva alfabetização. Foi 

pensando justamente na riqueza da heterogeneidade que inevitavelmente existe nas salas de 
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aula, que o BIA propõe o trabalho com os reagrupamentos, já comentados em capítulo 

anterior.  

Em depoimento, a Professora Carla comenta da sua dificuldade em realizar um 

trabalho que considere as reais necessidades das crianças, pois se sente só e diz que: 

 

“Depois que nós fizemos o teste diagnóstico, nós tentamos... Apesar de que 
eu acho que foi um pouco falho esse ano... Um pouco, não, foi muito falho... 
No ano passado, tinha assistente, mas uma assistente voltada mais para o 
pedagógico... Então eu acho que funcionou melhor no ano passado, porque 
a assistente estava ali nos orientando. Funcionou no passado o Interventivo, 
o reforço, se bem que tá muito no início agora, mas, por exemplo, eu 
trabalhava junto com a professora da 3ª Etapa e eu fiquei com a 2ª. Então 
nós trabalhamos juntas. Nossa! Foi muito bom! Esse ano eu tô sentindo uma 
falta a L. ficou com a Etapa I, a A... eu acho ela um pouco mais assim... 
individualista. Então, prejudicou demais o trabalho.” (Professora Carla) 
 
 

  Além das necessidades de aprendizagem muito diversas, a turma investigada era 

constituída por alunos com vivências muito díspares. Conversei com um grupinho de alunos 

durante o período do lanche, e vi o quanto é dura e cruel a realidade de suas vidas fora da 

escola. Drogas, ladrão, violência, bandidos são exemplos de palavras corriqueiramente 

presentes em seu vocabulário. Foi-me relatado que os dois alunos mais evidentes na turma, no 

que se refere à indisciplina, fumam cigarros; o mais velho fuma rotineiramente e o menor 

aproveita os restos de cigarros que acha no chão para fumar. Fiquei impressionada. Eles são 

muito pequenos! A indisciplina tão referendada pode ter uma relação com essa vivência. A 

escola não pode fechar os olhos para isso, negando a esses alunos a possibilidade de viver 

outra realidade. 

A sala de aula era pequena e por isso os alunos estavam enfileirados, segundo a 

Professora Carla. Sugeri que tentasse acomodá-los de dois a dois, pois garantiria um espaço 

maior e mais adequado para algumas atividades e, quando fosse necessário, ela poderia 

colocá-los em círculo, por exemplo. A idéia foi logo aceita pela professora. Quando eu voltei 

à sala para a minha segunda visita, ela já estava com outro formato. 

Além de pequena, a sala de aula era pouco ventilada e recebia a luz forte do sol da 

tarde. Havia uma cortina de TNT43 que não vedava o sol, então alguns alunos brigavam com a 

claridade durante suas atividades. O ar abafado e o barulho contribuíam para a agitação 

daquelas crianças, que não conseguiam permanecer como lhes era pedido: sentadas e caladas. 

                                                 
43 O T.N.T. (tecido não-tecido) é um tecido não texturizado, 100% polipropileno, de baixo custo, utilizado para 
os mais diversos fins. Disponível em: http://www.poly-jep.com.br/ 
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Vale observar que os alunos da rede pública de ensino do DF permanecem cinco horas por dia 

na escola44. 

A professora Carla já havia sido professora desta turma no ano anterior, em 200645, 

quando a turma estava na Etapa II, o que é um fator positivo, quando se pensa em uma escola 

organizada em ciclos, como é o BIA. Para Perrenoud (2004, p. 139-140) “Pode-se estender a 

responsabilidade individual de um professor ao acompanhamento dos mesmos alunos por 

mais de um ano”, mas isso, além de não ser uma inovação, não é garantia da continuação de 

um trabalho. Para o autor (Ibid.), pode ser frutífero desde que seja garantida a coletividade 

entre todos os profissionais da escola. Não basta, portanto, acompanhar os alunos no ano 

seguinte, é fundamental haver interação na equipe pedagógica, pois “uma equipe constrói a 

realidade diferentemente de cada um dos seus membros individualmente e se sente, em geral, 

menos desamparada e menos angustiada” (Ibid. p, 147). 

As atividades em sala obedeciam sempre ao mesmo ritual: os alunos entravam em fila 

na sala se aula, as meninas primeiro, depois os meninos; corrigiam-se as tarefas de casa, 

geralmente do livro didático, realizavam-se outras tarefas, também no livro; no meio do 

período os alunos saiam para o lanche, que era servido no pátio e depois iam para o recreio; 

quando voltavam, mais tarefas no livro, agora de outra área do conhecimento e, ao final do 

período, os alunos anotavam a próxima tarefa de casa. As atividades realizadas nos espaços 

fora da sala de aula ficavam sob a responsabilidade de outras professoras, com exceção da 

Sala de Vídeo. A Sala de Leitura e a Brinquedoteca possuíam, cada uma, uma professora 

responsável. Não foi possível observar, no entanto, uma integração entre os trabalhos 

realizados em sala de aula e nos espaços fora dela. Esses espaços não se constituíam como 

extensão da sala da aula e desenvolviam atividades isoladas. 

O trabalho pedagógico da sala de aula desenvolvia-se a partir do livro didático com 

algumas variações, quando eram utilizados exercícios mimeografados. A situação abaixo, 

transcrita do Diário de Bordo, embora longa, é um bom exemplo: 

”Como primeira atividade do dia, a professora propôs que os alunos abrissem o livro 

de matemática na página 20 – medidas de comprimento. O exercício do livro trazia a 

comparação do tamanho da língua da girafa com a do camaleão e a do tamanduá. A 

professora propôs uma reflexão mais concreta quando solicitou que as crianças medissem 

seus lápis, demonstrando entusiasmo a cada participação dos alunos. Após discutir com as 
                                                 
44 Turno Ampliado - A partir do ano de 2000, todos os alunos da rede pública do Distrito Federal, são os únicos 
do país a estudar 5 horas por dia. Com o Turno Ampliado eles têm uma hora a mais de aula. Disponível em: 
http://www.se.df.gov.br/antigo/subsecretarias/subip/Solida.swf 
45 Primeiro ano de implementação do BIA em Taguatinga, R.A. onde está localizada a “Escola Viva”. 
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crianças as medidas encontradas nos lápis, passou de uma atividade/área do conhecimento à 

outra de repente: saiu do livro de matemática sem sistematizar as reflexões e aprendizagens 

daquele assunto para outra completamente diversa e propôs uma atividade mimeografada 

envolvendo ortografia. Essa troca descontextualizada nas propostas apresentadas aos alunos 

evidencia a ausência de um planejamento organizado com vistas ao par avaliação/objetivos. 

(...) Na primeira parte da aula, a turma trabalhou no livro didático de matemática e, em 

seguida, realizou uma atividade mimeografada sobre ortografia. Após o recreio, os alunos 

produziram um texto a partir da colagem e montagem de um coelhinho – comemorando a 

Páscoa. Durante esta atividade, minhas reflexões se prenderam ao modo como determinados 

alunos estão fazendo uso da linguagem escrita. Alguns ainda necessitam de intervenções 

produtivas para que possam avançar mais rapidamente e, principalmente, possam avançar 

por meio de uma aprendizagem sólida acerca dos usos da língua escrita. No entanto, tais 

intervenções não têm ocorrido; os alunos participam de atividades direcionadas a todo o 

grupo sem que sejam consideradas as necessidades de cada um, o que não contribui, muitas 

vezes, para a sistematização do código lingüístico, tão importante no período de 

alfabetização. Fico me perguntando: qual o motivo ou o objetivo do Teste Diagnóstico? O 

que foi feito a partir dele? 

Há na turma um aluno circense. Ele veio compor o grupo de alunos há pouco mais de 

um mês, mas irá deixar a cidade, portanto a escola também, quando o seu circo irá para 

outra cidade. Por isso, a professora, sensivelmente, teve a idéia de sugerir às crianças que 

elaborassem cada uma um bilhetinho de despedida para o garoto, o que foi muito produtivo. 

Além de os alunos realizarem uma atividade garantindo a função social da escrita, tiveram a 

oportunidade de desenvolver o espírito de solidariedade e companheirismo, fundamental na 

formação dos sujeitos. Mas, a atividade que daria margem para uma série de outras 

discussões e reflexões, quem sabe até projetos de leitura, ou qualquer outro, não passou da 

escrita e entrega dos bilhetes. A professora até tem boas idéias, porém ela precisa organizar 

suas iniciativas com vistas ao desenvolvimento organizado e planejado de seu trabalho 

docente.”(Diário de Bordo) 

  Havia momentos separados para Português e Matemática, por exemplo, assim como 

havia também um caderno para cada uma das disciplinas. Não foi possível observar a 

tentativa de um trabalho pedagógico interdisciplinar, embora uma das premissas de trabalho 

no BIA sugira que haja “uma abordagem interdisciplinar do currículo, centrada no sucesso 

escolar, se efetive no interior da instituição educacional e na sua prática.” (SEEDF, 2006, p. 

6). 
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A interdisciplinaridade é questão de concepção, de atitude. É até fácil falar em 

interdisciplinaridade, mas é difícil praticá-la. Fazenda (1993, p. 35), nos leva a refletir, 

dizendo que  

 

A construção de uma didática interdisciplinar pressupõe, antes de mais nada 
a questão de perceber-se interdisciplinar. Quando se pára a fim de observar 
os aspectos em que caminhou, resulta mais fácil perceber a necessidade de 
caminhar em aspectos ainda duvidosos, seja no pensar, seja no fazer à 
didática. 

 

Como podemos exigir do professor perceber-se interdisciplinar quando 

experimentamos o ranço de uma prática compartimentalizada? Ser interdisciplinar vai além 

do cumprimento de currículo, “se constitui em um movimento a ser assumido e construído”, 

segundo Câmara (1999, p. 91). Para a autora, é necessário assumir-se interdisciplinar, pois a 

interdisciplinaridade não se faz por decreto ou por encanto. 

  A visita dos alunos à Sala de Leitura constituía um momento de “descanso” para a 

professora da turma, pois ela não se envolvia nas atividades realizadas lá. Quem direcionava o 

trabalho era a professora responsável pela Sala de Leitura. Em uma das visitas, os alunos 

seguiram afoitos às prateleiras. Algumas crianças correram aos gibis e foram para as mesas da 

Sala de leitura com vários exemplares nas mãos. Mas, a professora responsável pela Sala de 

Leitura, em um sobressalto, disse com voz áspera: 

 

“Vocês não têm cinco pares de olhos! Voltem e devolvam tudo. Só peguem 
quando eu mandar e um de cada vez! Onde já se viu?!”  (Professora da Sala 
de Leitura) 
 
 

 E disse-lhes que precisava conversar com eles primeiro. Então, ela leu para as crianças 

a história encadeada “A mosca e a moça” e logo após os alunos puderam pegar os livros 

desejados nas prateleiras. Mas, ainda assim, houve outra regra: primeiro as meninas, depois os 

meninos. 

Quando a proposta de levar os alunos à sala de leitura tem como objetivo a formação 

do leitor, algumas atitudes inocentes podem desencadear uma série de outras nem tão 

inocentes assim e destruir qualquer possibilidade de encantamento por aquele momento. No 

trato com o aluno que visita uma sala de leitura, considerando que o gosto pela leitura se 

constrói por meio de um longo processo no qual os sujeitos desejam encontrar uma 

interlocução prazerosa com o mundo, é imperativo que o professor seja um verdadeiro agente 

de mediação entre o aluno e o material de leitura; um impulsionador e um guia para um 
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contato intenso, desafiador e significativo entre o leitor e as obras. Para que isso ocorra é 

fundamental que o professor tenha um comportamento leitor, em outras palavras, que ele se 

veja como um sujeito-leitor, um sujeito que se sinta desafiado, seduzido, encantado diante dos 

materiais de leitura e diante das diferentes linguagens. 

Vale mencionar que a professora da turma não demonstrava também um 

comportamento leitor. Não lia para os alunos em sala de aula e não lia nada enquanto estava 

na sala de leitura. 

Dentre os princípios metodológicos do BIA, encontra-se o trabalho com as quatro 

práticas de alfabetização, propostas por Lígia Klein (2002, p. 34-38), o qual “se organiza na 

forma de unidades de trabalho pedagógico para o desenvolvimento do processo de 

alfabetização, a fim de que os alunos atinjam a condição de letramento” (SEEDF, 2006, p. 

28). Diante dessa perspectiva, observou-se também na prática da sala de aula a fragilidade que 

representa para a ação docente a ausência de planejamento sistematizado, comprometendo a 

relação dialética avaliação/objetivos no que se refere à aprendizagem da língua.  

 “Na primeira parte da aula, a turma trabalhou no livro didático de matemática e, em 

seguida, realizou uma atividade mimeografada sobre ortografia. Após o recreio, os alunos 

produziram um texto a partir da colagem e montagem de um coelhinho – comemorando a 

Páscoa. Durante esta atividade, minhas reflexões se prenderam ao modo como determinados 

alunos estão fazendo uso da linguagem escrita. Alguns ainda necessitam de intervenções 

produtivas para que possam avançar mais rapidamente e, principalmente, possam avançar 

por meio de uma aprendizagem sólida acerca dos usos da língua escrita. No entanto, tais 

intervenções não têm ocorrido; os alunos participam de atividades direcionadas a todo o 

grupo sem que sejam consideradas as necessidades de cada um, o que não contribui, muitas 

vezes, para a sistematização do código lingüístico, tão importante no período de 

alfabetização. Fico me perguntando: qual o motivo ou o objetivo do Teste Diagnóstico? O 

que foi feito a partir dele? (Diário de Bordo) 

A Avaliação Diagnóstica proposta pela SEEDF (2006, p. 31) “será a base para o 

planejamento do professor e subsidiará a construção de estratégias pedagógicas como os 

reagrupamentos, o projeto interventivo, bem como justificará possíveis avanços e outras ações 

didáticas cotidianas.” Nesse sentido, a DRET optou pela prova ampla da Teoria do 

GEEMPA46, conforme Circular nº 43/2007 – DRT/NCP, de 16/2/2007, nesse sentido é bom 

refletir sobre o registro dos resultados da Prova Ampla, pois a partir dela 

                                                 
46 GEEMPA - Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação. 



 

 

142

 

se constrói uma "escadinha dos níveis", onde cada aluno poderá 
acompanhar seu progresso na construção da própria alfabetização. 
Estas escadas permanecem na sala como fonte de orientação para a 
intervenção do professor e como instrumento que causa expectativa e 
desperta o desejo de aprender, pois "se os outros podem, eu também 
vou conseguir". (GROSSI e SECUNDINO In FARIA, 2003, p. 
60). 
 
 

Talvez esta seja uma boa estratégia a ser desenvolvida na alfabetização de adultos, 

mas no trabalho com crianças pode gerar ansiedade e angústia quando os resultados, ao serem 

comparados com os dos colegas, não forem positivos na visão do aluno. A comparação, no 

que se refere à aprendizagem, só é bem vinda quando ocorre em relação ao próprio aluno, ou 

seja, comparar o aluno com ele mesmo e não ele com os outros. O ato de comparar pode se 

caracterizar como uma ponte curta para a classificação e, conseqüentemente, para a rotulação. 

A Teoria Geempiana, sob a perspectiva Pós-Construtivista, sugere boas intervenções 

pedagógicas para a alfabetização, nas quais reúne práticas, não como um método, mas sim 

como um processo de aprendizagem da escrita, a partir de seus níveis e períodos para chegar à 

alfabetização de fato. Nesse sentido, é válido que tal teoria esteja sendo considerada como 

uma possibilidade de alavancar os avanços das crianças do BIA. No entanto, precisa-se 

observar que, embora não se trate de um método de alfabetização, a proposta do GEEMPA 

necessita de estudo e reflexão específicos para que o trabalho seja desenvolvido a contento e 

não de forma fragmentada, apenas aproveitando dele alguns aspectos, como é o caso da prova 

ampla.  

O professor, seja com a prova ampla ou qualquer outra proposta de avaliação 

diagnóstica, precisa ter consciência de seu trabalho a partir dos resultados obtidos por meio 

daquela avaliação. No caso da prova ampla, que sugere um tipo específico de registro, merece 

ainda mais cuidado por parte do docente.  

A Avaliação Diagnóstica na “Escola Viva” ocorreu mais como o cumprimento de uma 

determinação do que como procedimento avaliativo que cumpre seus fins, pois não foi 

aplicada aos alunos da Etapa III pela professora da turma e sim pela Coordenadora e de forma 

muito burocrática. 

 O fato de não ser a professora a pessoa responsável pela aplicação do teste torna esse 

momento mais difícil para o aluno, porque ele está sendo testado por alguém de fora e alguém 

considerado autoridade pelas crianças. A coordenadora pedagógica gritava muito durante a 

aplicação do teste. Como a turma é muito cheia e agitada, fazia com que ela elevasse a voz 

diversas vezes e soltasse apelos como: 
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“Espero e acho melhor você se colocar no seu lugar!” (Coordenadora 
Pedagógica) 
 
 

Além de ser aplicado pela coordenadora, o teste foi realizado coletivamente o que, em 

princípio, inviabiliza ou mascara os resultados, pois este teste diagnóstico só se torna 

produtivo quando a professora da criança, que já estabeleceu o mínimo vínculo afetivo com 

ela, propõe o teste como se este se tratasse apenas de um diálogo, não atribuindo a ele um 

caráter de prova, e solicita o registro das palavras que vão surgindo nessa conversa; “a idéia é 

ditar uma pequena lista de quatro palavras com as seguintes características: a primeira palavra 

deve ser polissílaba, a segunda trissílaba, a terceira dissílaba e a quarta monossílaba. Outra 

característica importante das palavras da lista a ser ditada é que nas sílabas contíguas não se 

repitam as mesmas vogais.”47 (O professor deve solicitar ao aluno que leia o que escreveu tão 

logo este der por terminada a escrita de cada item da lista. É esta leitura que permitirá ao 

professor averiguar se a criança faz ou não algum tipo de correspondência letra/som. Esse 

diagnóstico ajuda o professor a se situar em relação ao momento e aos caminhos de 

aprendizagem de cada um de seus alunos, o que lhe possibilita planejar adequadamente as 

atividades e organizar os reagrupamentos. Sendo assim, o teste perde muito de seu valor 

pedagógico quando não conta com a participação do professor da turma e, principalmente 

quando é realizado no coletivo da sala de aula:  

“A coordenadora pedagógica prosseguiu: “Eu preciso em cima da mesa só lápis, 

borracha e apontador”. E leu a história inicial apenas uma vez, sem tecer ou pedir qualquer 

comentário por parte dos alunos, se eles gostaram, se eles entenderam, se eles fariam a 

mesma coisa que a professora fez etc, nada foi discutido com as crianças. Após ler o texto ela 

partiu para o teste. Entregou a cada um uma folha em branco para que escrevesse as 

palavras que ela iria ditar: 1ª – nome completo. Palavras: professora, observar, bicicleta, 

pneu, monstro, fixo, jeito, dinheiro, andando, escrever. Frase: O pneu da bicicleta furou. 

Durante o ditado as crianças conversavam, perguntavam umas às outras como se escrevia, 

chegavam a mostrar o papel dando a resposta ao colega. Ao terminar o ditado, a 

coordenadora saiu da sala e a professora deu prosseguimento à sua aula.”  (Diário de 

Bordo). 

A reestruturação do ensino fundamental no DF para 9 anos, utilizando como estratégia 

o Bloco Inicial de Alfabetização, objetivou “efetivar a tão sonhada qualidade do ensino para 

                                                 
47  Fonte: Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA - Módulo 1, Unidade 4, Texto 5. 
Brasília: MEC / SEF, 2001.  
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todos” (SEEDF, p. 5). Essa qualidade do ensino do período de alfabetização significa garantir 

às crianças “oportunidades concretas de aprender” a ler e a escrever e desenvolverem o 

letramento, absolutamente fundamental para a real inserção do sujeito na sociedade 

contemporânea. Com isso, pode-se observar que uma escola que não se proponha a garantir 

essas oportunidades aos alunos contribui, mesmo que inconscientemente, para a exclusão 

social. É o processo de eliminação. 

A língua pode ser um fator de exclusão social. Por isso, é importante que as crianças 

do BIA possam ter acesso às mais diversas possibilidades de aprendizagem da nossa língua 

escrita por meio de estratégias pedagógicas que facilitem essa aprendizagem. É o que propõe 

a Proposta Pedagógica do BIA no princípio metodológico “As quatro práticas de 

alfabetização”, fundamentado na Prática Pedagógica na Perspectiva Histórica, da professora e 

pesquisadora Lígia Klein (2003, p. 49-59). “A alfabetização no BIA precisa garantir a 

sistematização dos recursos do código e seus princípios organizadores (codificação e 

decodificação), pois após a consolidação da alfabetização, essas competências e conteúdos 

estarão presentes na prática de produção de textos orais e escritos.” (SEEDF, p. 50). O aluno 

precisa ter contato, portanto, com a prática de leitura e interpretação de textos, com a prática 

de produção de textos orais e escritos, com a prática de análise lingüística e com a prática de 

sistematização do código. Tais práticas devem estar em consonância com a 

avaliação/objetivos a fim de que estejam presentes no planejamento na forma de atividades 

permanentes, seqüenciadas ou nos projetos didáticos. 

Assim, é válido acompanhar Freitas (2005, p. 144) quando diz que o binômio 

avaliação/objetivos oportuniza “compreender e transformar” a escola, pois é ele que regula o 

par conteúdo/método. 

“A professora iniciou conversando sobre tempo, perguntou quantos minutos eles 

gastavam para chegar à escola. Esta era uma atividade do livro didático que havia sido a 

tarefa de casa.(...) A turma está sempre muito agitada e barulhenta, os alunos não possuem o 

hábito de ouvir quando outra pessoa está falando, causando uma verdadeira balbúrdia na 

sala. A professora propôs: “vamos estudar um pouco de gramática?” E pediu que os alunos 

abrissem o livro de português na página 131 para que estudassem sobre plural. O uso do 

livro didático é extremamente presente na sala de aula, não como mais um recurso, mas 

como o principal material disponível para as crianças. Durante esta atividade a turma estava 

como antes: agitadíssima. Alguns alunos mais que outros, o que é absolutamente normal. 

Mas, a única alternativa encontrada pela professora para contornar a “indisciplina” é 

chamar as mães dos alunos.” (Diário de Bordo). 
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A indisciplina configura-se com um dos impasses vividos no cotidiano escolar da 

turma da Etapa III, apresentando os “alunos-problema” como uma das principais justificativas 

para tal impasse. Há na turma três alunos que são recorrentemente chamados a atenção: dentre 

os três há dois fora de faixa etária - um com 13 anos de idade, “aluno X”, e que veio compor 

esta turma porque era infreqüente na Etapa II, mas apresentava “habilidades suficientes para 

avançar para a 3ª  série” (Professora Carla); outro aluno, “aluno Y”, que também estava fora 

de faixa etária, mas que, diferentemente do primeiro, precisava de muitas intervenções na 

aprendizagem da escrita; e o terceiro aluno, “aluno Z”, que realizava as atividades com uma 

rapidez impressionante, fazia tudo que a professora propunha, mas como terminava tudo 

muito rápido, procurava outras alternativas que ocupassem seus tempo – é bem verdade que 

suas escolhas nem sempre eram bem-vindas – era, portanto, o mais recorrente nas falas da 

professora, seu nome era repetido inúmeras vezes na sala de aula e não só pela professora, os 

outros alunos absorveram a idéia de que toda a confusão que se configurava na sala é feita por 

ele ou por causa dele. 

A presença desses três alunos na sala de aula, cada um com suas características 

pessoais e com suas necessidades individuais de aprendizagem não contava com um trabalho 

voltado para essa heterogeneidade, o que também vale para os outros alunos. A providência 

mais substancial tomada pela professora em relação a esse trio foi encaminhar os alunos para 

um acompanhamento pelo S.O.E. e pela E.A.A.A.  

Os alunos tiveram, de fato, um acompanhamento planejado pelo S.O.E. e pela 

E.A.A.A, o que contribuiu para algumas tomadas de decisão, mas não contaram com um 

Projeto Interventivo desenvolvido exclusivamente pensando nas suas necessidades de 

aprendizagem. O “aluno X”, depois de ser muito criticado pela escola, não só pela professora 

da turma como também pelos outros professores e pela direção, passou por testes e, mesmo 

tendo a escola inteira contra, conseguiu, por meio da E.A.A.A. avançar para a 3ª série. O 

“aluno Y” continuou na turma e participando das mesmas atividades que os outros alunos, 

mesmo necessitando de intervenção mais individualizada em sua escrita; ele participava da 

lista de alunos que deveriam ter acesso ao reforço escolar, no entanto não freqüentava as aulas 

de reforço sistematicamente, e isso contribuiu para que ele obtivesse poucos avanços. Já o 

“aluno Z” acabou saindo da escola. 

A escola torna-se, nesse sentido, a promotora de uma política de exclusão, quando 

assume para si o poder de decisão sobre o sucesso ou não dos alunos, dividindo o grupo ente 

bons e os maus alunos. “Aparece a idéia de fracasso escolar como marca interna, tornando-se 

uma espécie de atipicidade que se transforma em uma forma de exclusão que afeta, agora, os 
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que permanecem dentro das escolas”, (SACRISTÁN, 2001, p. 79) e a indisciplina e a não-

aprendizagem são responsabilidade, principalmente, do aluno.  

Esses três alunos foram os que mais me chamaram a atenção durante o período de 

observação na sala de aula e parecem já fazer parte do grupo que tem sua “eliminação 

adiada”, segundo Freitas (op.cit., p.240). Eles retratavam o quadro geral da Etapa III no que 

diz respeito às diferenças e às necessidades de aprendizagem. Eram crianças como quaisquer 

outras, mas pelo fato de serem tão “famosas” na escola eu ficava sempre aguardando que lhes 

fosse proporcionada uma intervenção produtiva. A produtividade na ação didática depende da 

categoria avaliação/objetivos, isto é, de como se compreende e se pratica a avaliação atrelada 

a quais objetivos, e depende também de um planejamento voltado para a organização da 

escolaridade em ciclo, como é o caso.  

A turma da Etapa III era realmente uma turma agitada, a maioria meninos, 3 alunos 

com mais de oito anos de idade e cada um em um estágio diferente de aprendizagem da 

língua. Por isso, a turma exigia um trabalho que desse conta de todos esses fatores.  

Algumas questões são primordiais quando se pensa a respeito da indisciplina em uma 

turma de alunos de 8 anos de idade: 1º - a ausência de planejamento do trabalho pedagógico, 

2º - a ausência de diálogo sistematizado com a turma e 3º - a presença de preconceitos e falsos 

conceitos em relação ao aluno como, por exemplo, que o aluno não respeita o professor, que o 

aluno não tem limites, não respeita regras e que a culpa disso é dos pais, e que o aluno não 

tem interesse pela escola. Esses enganos sugerem a disciplina como pré-requisito para o 

trabalho pedagógico, quando na verdade é exatamente o contrário, a disciplina é fruto da ação 

pedagógica, especialmente quando se trata do envolvimento de alunos tão pequenos. 

Em conversa com a Professora Carla da Etapa III, perguntei se ela contava em seu 

trabalho pedagógico com uma rotina semanal e como organizava essa rotina. Ela respondeu 

que tinha um horário para as atividades de sala de aula e me mostrou um “horário”, no qual 

ficavam estabelecidos os dias e os horários das atividades fora da sala de aula:  

 
Quadro 19 – Horário das atividades fora da sala de aula 
 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

1º horário Sala de Leitura Videoteca Brinquedoteca Sala de aula Sala de aula 

2º horário Sala de aula Sala de aula Recreação Sala de aula Sala de aula 
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Depois da nossa conversa, a Professora Carla concordou que não possuía uma rotina 

semanal de trabalho pedagógico, até então para ela era suficiente determinar se seria 

Português, Matemática ou outra disciplina a ser trabalhada nos horários que as crianças 

deveriam estar em sala. Mais uma vez é possível perceber que a ausência de planejamento 

reflete no sucesso do trabalho e que, conseqüentemente, a avaliação que a professora defende 

como fundamental corresponde ao trabalho pedagógico por ela desenvolvido. Se ela não 

planeja o trabalho pedagógico, a avaliação também não é planejada.  

  “Conversei com a Professora Carla que estava em atividade de coordenação e lhe fiz 

algumas sugestões as quais poderiam contribuir na organização de seu trabalho pedagógico: 

quanto ao trabalho em sala de aula falamos a respeito da importância da organização de 

uma rotina semanal de trabalho – prática de leitura (leitura compartilhada diariamente, hora 

do conto etc), prática de produção de texto – oral e escrito - (hora da novidade, produção de 

textos individual e coletivamente), prática de análise lingüística (atividades que envolvam a 

análise lingüística como a revisão de texto – individualmente e coletivamente), atividades 

direcionadas para o avanço dos alunos (trabalho “diversificado”, formação de parcerias 

produtivas etc). Quanto ao trabalho em outros espaços na escola, falamos especialmente da 

Sala de Leitura, da importância de o professor apresentar um comportamento leitor e que ela 

poderia começar as atividades lendo para as crianças, pois esse já é um passo importante 

quando se quer formar sujeitos que gostem de ler. Durante nossa conversa, vi o interesse da 

professora em compreender algumas das minhas sugestões, ela anotava cada exemplo e cada 

proposta de intervenção que eu sugeria.” (Diário de Bordo) 

Mesmo com as sugestões feitas à Professora Carla no seu período de coordenação, o 

trabalho com o livro didático não teve alteração, mas a professora já demonstrou um 

comportamento diferente na sala de Leitura: 

  “Após chegarem à Sala de Leitura, os alunos já acomodados em almofadas e nas 

cadeiras, a professora leu para a turma um livro de Jonas Ribeiro, “Siricutico e faniquito do 

mosquito” (nossa conversa matinal já começava a surtir efeito). Após a leitura 

compartilhada e uma pequena conversa sobre a história, os alunos pegaram os materiais que 

quiseram (livros ou gibis) e aproveitaram o tempo lendo. Nem todos os alunos vão em busca 

de ler alguma coisa, muitos conversam, brincam, levantam-se, pedem para ir ao banheiro e 

beber água, qualquer coisa que possa tirar-lhes daquele momento, até então, desinteressante. 

Ainda falta alguma coisa: ir a uma sala de leitura só por ir, perde totalmente seu sentido 

pedagógico. 
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  Os alunos retornaram para a sala de aula e logo foram convidados a abrir o livro de 

português para estudarem o singular e o plural de palavras que terminam em “ao”. Um dos 

alunos, “aluno Z”, aquele cujo nome é o mais pronunciado em sala, não acompanha a 

explicação da professora acerca da atividade, levanta-se com freqüência, dança, mexe com o 

colega de trás. No entanto, quando chega a hora de fazer o exercício, ele acaba fazendo, e o 

faz com muita rapidez. Quando termina a atividade no livro, começa novamente a se remexer 

e mexer com os outros. O “aluno X” que também tem seu nome sendo pronunciado 

corriqueiramente, realiza esta atividade com facilidade e rapidez, mas não retorna para a 

sala após o lanche.” (Diário de Bordo) 

O processo de ensino e aprendizagem da língua escrita vem há muito inquietando 

profissionais da área e trazendo à tona a importância de se analisarem os materiais didáticos 

utilizados nesse processo.  

O ensino da escrita significa dar condições ao aluno para que se aproprie do 

conhecimento e se veja nessa construção como produtor desse conhecimento. Nesse sentido, 

levar o aluno a dominar o código lingüístico significa levá-lo a construir suas próprias 

hipóteses, por meio do diálogo entre seus conhecimentos prévios e os novos conhecimentos 

que vão se agregando, a partir de atividades planejadas com a intenção de levar o aluno a 

pensar sobre a língua escrita e a praticar os usos dessa língua, pois só se aprende a ler lendo e 

a escrever escrevendo. 

Somente o livro didático não é capaz de oferecer ao aluno condições de fazer uso das 

práticas sociais de leitura e escrita. É preciso, portanto, um planejamento que considere as 

diferenças e as reais necessidades de aprendizagem de cada aluno com vistas a oferecer-lhe 

um trabalho com as quatro práticas de alfabetização. 

Não foi possível perceber na sala de aula da Etapa III o trabalho com reagrupamentos, 

embora a turma apresentasse a necessidade desse trabalho pela sua heterogeneidade. Os 

alunos fora de faixa etária não tiveram a oportunidade de participar, até agosto, de um Projeto 

Interventivo, contaram apenas com aulas de reforço em horário contrário. 

As aulas de reforço mantinham o mesmo padrão das estratégias propostas em sala de 

aula, porém a Professora Carla em uma das aulas de reforço observadas utilizou letras móveis, 

o que certamente facilitou a reflexão dos alunos quanto à construção do código. 

  “A aula de reforço hoje iniciou com apenas dois alunos. A professora utilizou o 

“cartão conflito” (cartela que contém uma figura e espaços corretos para a escrita do nome 

da figura, letra por letra) para fazê-los pensar sobre a escrita. É uma pena que materiais 

como esse ou outros não estejam presentes também no cotidiano da sala de aula. 
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O aluno escrevia a palavra com letras móveis, mas a professora não lhe pedia que 

fizesse a leitura do que escreveu. Ler logo após a escrita é fundamental para que o aluno se 

situe quanto à sua hipótese, é por meio da leitura de sua produção que ele pode verificar até 

que ponto o que ele pensa sobre a escrita faz sentido ou não. Se ele apenas escreve, não há 

como pensar sobre.” (Diário de Bordo).. 

Mesmo com a formação continuada oferecida pela EAPE e pela DRT em 2006 e 2007 

e mesmo contando com o espaço da coordenação coletiva para o conhecimento, discussão e 

análise das propostas do BIA, ainda há que se caminhar muito para que o professor se sinta 

seduzido e possa compreender a avaliação como o eixo condutor do trabalho pedagógico e, 

acima de tudo, encare a avaliação como mola propulsora de seu planejamento com vistas às 

aprendizagens dos alunos. 

Outro evento que vale a pena ser compartilhado aqui é o da contação de histórias que 

transcrevo do Diário de Bordo: 

“De volta à sala de aula. A professora propõe a leitura de um texto no livro didático. 

Enquanto os alunos estão fazendo as atividades, a contadora de histórias da E.A.A.A. 

surpreende a turma com o som de um pandeiro e com sua voz suave começa a contar a 

história “O pescador e o anel do rei”. Os alunos participaram da história ativamente, pois 

esta continha um refrão de uma música e eles o cantaram entusiasmadamente. Esta história 

já havia sido contada aos outros alunos da escola em outra oportunidade e essa turma não 

participou desse momento na mesma data do restante das turmas. Por isso, a contadora de 

histórias enviou-lhes uma carta na qual ela informava que iria fazer uma visita à turma e lhes 

contar uma bela história e que nesta história havia uma música que eles deveriam ajudá-la 

cantar. Então, os alunos já a guardavam. Mas, tristemente, a professora não soube 

aproveitar as oportunidades que esta atividade proporcionou. Não aproveitou a carta, já que 

este tipo de texto possui uma função social e poderia desencadear uma série de intervenções 

pedagógicas produtivas. Não soube aproveitar o momento da contação de histórias, já ao 

final da história não foi suscitada nenhuma reflexão, nem mesmo foi perguntado aos alunos 

se eles haviam gostado da história. Quando a contadora terminou e saiu da sala a professora 

não se intimidou e retornou repentinamente às atividades do livro didático”. (Diário de 

Bordo)   

Vê-se o quanto o trabalho pedagógico desenvolvido era carente de um planejamento e 

de objetivos coerentes com a proposta pedagógica do BIA, na qual se espera um trabalho 

voltado para a alfabetização e desenvolvimento do letramento das crianças. 

Conseqüentemente, a avaliação também carecia de atenção especial, pois a avaliação ainda 
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não é vista como eixo condutor da organização do trabalho pedagógico,  não se percebe que 

ela delineia o trabalho a ser desenvolvido. 

 

5.2 Desfiando a realidade: a articulação entre a prática avaliativa e a organização do 

trabalho pedagógico 

O processo avaliativo na escola não pode ser analisado fora do contexto da sala de 

aula. Por isso, se faz importante refletir sobre o que professor pensa sobre sua própria prática 

e sobre o lugar da avaliação em seu trabalho. Esta parte pretende, portanto, analisar a situação 

encontrada na sala de aula da Professora Carla, da Etapa III, a fim de responder as questões de 

pesquisa, mas traz também algumas reflexões a partir do que pensam as outras professoras do 

BIA sobre a avaliação. 

 

5.2.1 Os fundamentos teórico-metodológicos da prática avaliativa  

 

O processo avaliativo desenvolvido pela professora da sala de aula investigada, 

percebido também na prática das outras professoras do BIA durante as entrevistas, 

desencadeia a reflexão de que o professor busca como base para as suas práticas pedagógicas 

e, conseqüentemente, para as avaliativas, as suas experiências, tornando a ação docente uma 

prática empírica. 

Quando perguntei à Professora Carla, professora da Etapa III, sala de aula investigada, 

se o curso de formação continuada, “Alfabetizando no BIA”, ofereceu contribuições para o 

seu trabalho pedagógico, respondeu: 

 

“Olha... pouca coisa. E não sei se é porque eu trabalhei muito tempo com 
turma de 6 anos e eu já alfabetizava, já fazia um trabalho parecido já. 
Aquela questão do lúdico, da rodinha, dos cantinhos em sala de aula... 
então, isso vem lá de Brazlândia, que eu trabalhava no Centro de Educação 
Infantil. (...) O curso pra mim não teve muita novidade, mas foi bom. Foi um 
curso bom para quem ainda não trabalhava nessa proposta. Teve muita 
coisa boa, muita palestra boa, teve bons encontros... a orientadora M. muito 
boa... pra mim não teve muita novidade, porque em Brazlândia eu me 
lembro das oficinas, o tempo todo tinha oficina, então a gente estava o 
tempo todo se reciclando. E lá era todo mundo trabalhando junto, então eu 
já trabalhava numa proposta parecida. Agora aqui, não, é todo mundo 
isolado, cada um no seu canto, cada um por si, deus por todos.”(Professora 
Carla) 
 
 

A Professora Ana da Etapa I tentou explicar sua prática avaliativa, dizendo: 
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“Olha... a minha prática de avaliação não mudou. Eu sempre tive esse 
propósito na minha prática pedagógica, entendeu? Eu sempre tive essa 
preocupação com as crianças, nunca os avaliei por igual. Porque cada 
criança é diferente.” (Professora Ana) 
 
 

Não foi possível perceber um direcionamento da escola para a avaliação a ser 

desenvolvida e nem quais eram de fato os pressupostos teórico-metodológicos das práticas 

avaliativas dos professores. O que se percebe é a incompreensão do professor que atua no 

BIA no que se refere à avaliação com caráter emancipatório preconizada no ciclo, na qual o 

aluno é considerado em todos os seus aspectos, evitando a classificação e a discriminação, 

com vistas à organização do trabalho pedagógico e, conseqüentemente, ao avanço dos alunos. 

Tal incompreensão está alicerçada na idéia de que as propostas do BIA são aquelas já 

conhecidas e já desenvolvidas e, por esse motivo, a prática não difere da realizada na antiga 

organização da escolaridade. 

 

5.2.2 As concepções avaliativas 

 

Todas as professoras entrevistadas disseram não encontrar dificuldade para avaliar, 

com exceção da professora da Etapa II, Professora Bete, que disse: 

 

“Encontro... até, talvez, por não saber mesmo”. (Professora Bete) 

 

A dificuldade da Professora Bete salta aos olhos. Em uma conversa com a professora 

Eva da E.A.A.A., sobre um aluno de 7 anos da Professora Bete e que estava sendo atendido 

pela Equipe eu percebi que a Professora Eva estava chateada e ficou até emocionada ao falar 

da situação do aluno, que era considerado “insuportável” pela Professora Bete, e que, por isso, 

sugeriu a transferência da criança para outra escola. A professora do aluno disse que era “eu 

ou ele na sala” e como não conseguiu resolver o “problema” na escola procurou a DRE, 

argumentando que “nós dois na mesma sala não dá”. A mãe do aluno se viu em uma situação 

sem muitas alternativas e acabou pedindo a transferência de seu filho e disse que não sabia o 

que dizer ao menino, quando chegou, no dia seguinte, a hora de ir para a escola. Vale a pena 

refletir junto com a Professora Eva da E.A.A.A. que disse emocionada: 
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 “Esta é uma escola inclusiva? O professor tem o direito de escolher com 
que tipo de aluno quer trabalhar? Se o aluno não estiver dentro de um 
padrão determinado por ele, não serve?”(Professora Eva). 
 
 

Há, portanto, um distanciamento entre a avaliação e a organização do trabalho 

pedagógico, o que pode ser percebido também no depoimento da Professora Bete, quando 

questionada sobre o que faz com os resultados da avaliação:  

 

“Bom... na verdade... faz o quê? Faz nada! Não tem nada para fazer! O que 
você quer saber?!  Não... não sei... Não. Não sei o que fazer com o 
resultado. Porque pela lógica seria um gráfico, tabular, divulgar... Seria 
assim, mas, na verdade, não se faz nada disso.”  (Professora Bete) 
 
 

A professora Bete demonstra com sua fala, além da total incompreensão acerca do 

tema avaliação, demonstra que sua prática pedagógica é vazia, não aponta para uma prática 

efetivamente competente, compromissada com as aprendizagens dos alunos. Concordando 

com Luckesi (2000), a prática docente deve apresentar uma decisão clara e explícita do que se 

está fazendo e, especialmente, para onde se pretende que os resultados das ações sejam 

encaminhados, racionalmente definidos dentro de um encaminhamento político-pedagógico.  

A professora B acreditava que avaliação “é uma coisa contínua”, porque  

 

“Todo dia você está avaliando a criança, porque todo dia a criança tem um 
crescimento. Então todo dia você está avaliando a criança. Tem que avaliar 
e reavaliar.(Professora Bete) 
 
 

 Todavia, a idéia de avaliação processual acaba não se relacionando com o trabalho 

pedagógico como um todo, restringindo-se ao aluno. Inclusive no que se refere ao tipo de 

avaliação desenvolvida, a Professora Bete concorda que realiza apenas um tipo de avaliação, 

embora diga, em seguida, que a avaliação é 

 

 “De acordo com cada criança. Porque tentando fazer várias avaliações, 
várias coisas diferentes, não. Eu faço a mesma, porque senão, eles ficam 
preocupados. Eu dou uma mesma coisa só que na hora de cobrar eu cobro 
diferente. Tenho outra visão, outro olhar.”(Professora Bete) 
 

Enquanto duas professoras defendem seu trabalho dizendo que fazem em sala de aula 

o que já faziam há muito tempo, a professora da Etapa II48 demonstra certo desconhecimento 

                                                 
48 Lembre-se que a professora Bete da Etapa II assumiu esta turma após mais de 10 anos atuando como diretora 
de escola. 
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da sua função como educadora e, principalmente, educadora atuante em escola organizada em 

ciclo, como o BIA. 

Para a Professora Carla da sala de aula investigada, a avaliação no BIA deve 

desenvolver-se de modo diferenciado das experiências avaliativas da escola seriada, porque 

ela acreditava que 

 

 “A avaliação no regime seriado é uma coisa isolada. É por série. O próprio 
nome já fala: seriado, a 1ª série, a 2ª série. O conteúdo era dividido por 
série, fragmentado. Então, tinha aquele conteúdo ali, avaliava ali e morria, 
ia para o ano seguinte. E no BIA não, é uma continuidade. Por exemplo, a 
Etapa I não é aquela coisa fragmentada um processo que vai passando de 
uma Etapa para outra e que não morre ali. É uma avaliação diferente. É 
uma avaliação continuada.” E esclareceu sua opinião dizendo que a 
avaliação “tem a função de orientar. Orientar o processo de ensino, o 
processo de aprendizagem do aluno, verificar até que ponto os objetivos 
foram ou não alcançados. (Professora Carla) 
 
 

Porém, contraditoriamente, acreditava que a avaliação serve apenas para  

 

“diagnosticar o nível de conhecimento do aluno. Avalio o grau de 
conhecimento. Até que nível esse meu aluno progrediu ou não... e a partir 
daí vou criar estratégias para melhorar ou para que esse aluno venha a 
melhorar.” (Professora Carla) 
 
 

Villas Boas (2001, p. 159) reflete sobre isso dizendo que é necessário que o professor 

trabalhe em busca de uma “avaliação que valorize o aluno e sua aprendizagem e o torne 

parceiro de todo o processo”. O professor deve trabalhar em busca de uma avaliação que 

conduza “à inclusão, e não à exclusão” (VILLAS BOAS, Ibid.). Esse é o papel da avaliação 

formativa.” E ainda completa afirmando que o trabalho deve pautar-se em uma avaliação:  

 

pela qual os professores analisam, de maneira freqüente e interativa, o 
progresso dos alunos, para identificar o que eles aprenderam e o que ainda 
não aprenderam, para que venham a aprender, e para que reorganizem o 
trabalho pedagógico. (VILLAS BOAS, Ibid.). 
 
 

De certa forma, a Professora Carla acreditava na avaliação a favor das aprendizagens, 

mas não apresentou clareza quanto aos critérios que leva em consideração quando avalia seus 

alunos, atendo-se somente aos procedimentos avaliativos presentes em sua prática:  
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“Seria observação. Primeiramente a observação diária. Seria a avaliação 
escrita também, que eu acho que também é importante, não só a observação, 
que é da parte de oralidade dele, da parte de escrita. É isso aí. A 
observação, a parte escrita, a leitura, a oralidade.” (Professora Carla) 
 
 

A observação, segundo ela, ocorria  

 

“constantemente, porque a avaliação, por exemplo, a questão da 
observação, você não tira um tempo só pra observar uma vez só. Você está 
ali observando o tempo todo... Então, não tem um momento específico.” 
(Professora Carla) 
 

Além da observação, a Professora Carla argumenta que a participação dos alunos 

também é levada em consideração quando realiza sua avaliação. Quanto a esse aspecto, vale 

uma reflexão, pois como essa participação pode ser avaliada? É pela participação oral do 

aluno? Nem todo mundo possui a habilidade de expor idéias verbalmente com freqüência. 

Muitas vezes, o fato de o aluno estar calado não significa estar ausente àquela discussão; ele 

pode estar participando mesmo sem contribuir com suas reflexões. Se para o professor o bom 

aluno é “uma criança dócil, paciente, que sabe calar-se e escutar o que o professor fala”, 

conforme Harper (1980, p. 47-48), como ficam aqueles mais agitados e que não permanecem 

com esse comportamento? A avaliação deve estar presente em todos os momentos do trabalho 

desenvolvido pelos professores e pelos alunos, por meio de diversos procedimentos, os quais 

devem considerar as mais diferentes linguagens. 

Com efeito, a participação do aluno também depende muito da estratégia utilizada 

pelo professor, que pode despertá-la e deve constantemente alimentá-la. 

A participação do aluno, portanto, depende muito das intervenções pedagógicas 

realizadas pelo professor e conta com as individualidades,  com a subjetividade de cada aluno. 

Nesse sentido, é válido preocupar-se com tais questões quando se propõe uma avaliação desta 

participação. 

Quanto aos aspectos que devem ser considerados na avaliação, estes não se mostraram 

claros durante o período de observação na sala de aula e tampouco estavam claros para a 

Professora Carla que, até então, ainda não havia pensado sobre isso:  

 

“Aspectos pra avaliação? (silêncio...) Ai, ai, ai... agora você me apertou! 
(risos)”. (Professora Carla) 
 

Por mais que a Professora Carla, em seus depoimentos, apresentasse uma concepção 

de avaliação processual e formativa com vistas à aprendizagens das crianças, não articulava 
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esta impressão à sua prática de sala de aula. Como exemplo, pode-se verificar este 

descolamento na proposta didática descrita no item seguinte: 

 

5.2.3 A prática avaliativa e a organização do trabalho pedagógico 

 

“Como primeira atividade do dia, a professora propôs que os alunos abrissem o livro 

de matemática na página 20 – medidas de comprimento. O exercício do livro trazia a 

comparação do tamanho da língua da girafa com a do camaleão e a do tamanduá. A 

professora propôs uma reflexão mais concreta quando solicitou que as crianças medissem 

seus lápis, demonstrando entusiasmo a cada participação dos alunos. Após discutir com as 

crianças as medidas encontradas nos lápis, passou de uma atividade/área do conhecimento à 

outra de repente: saiu do livro de matemática sem sistematizar as reflexões e aprendizagens 

daquele assunto para outra completamente diversa e propôs uma atividade mimeografada 

envolvendo ortografia. Essa troca descontextualizada nas propostas apresentadas aos alunos 

evidencia a ausência de um planejamento”. (Diário de Bordo) 

Buscando inspiração, mais uma vez, nos estudos de Freitas (2005, p.95-97), para 

haver coerência no discurso da avaliação processual é preciso construir uma outra lógica na 

forma ensinar/aprender/avaliar que recupere o sentido da práxis, dispondo a avaliação ao lado 

dos objetivos concebidos, formando um par ao qual se subordinam os conteúdos e o método.  

 

 

 
Diagrama 5 – Relação entre os pares avaliação/objetivos e conteúdos/método  

 

 

O autor mostra que a avaliação incorpora os objetivos, apontado uma direção. Não foi 

possível perceber explicitamente na sala de aula da “Escola Viva” com que objetivos a 

avaliação era conduzida. A avaliação na escola costuma ser descompromissada. Não se 

percebe quais objetivos estão sendo atingidos, isto é, quais aprendizagens estão sendo 

incorporadas. Planjam-se os procedimentos ou instrumentos a serem utilizados, mas não se 

Objetivos Conteúdos
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analisa: para que serve a avaliação que está sendo praticada? Quais poderão ser suas 

conseqüências? 

  Esses questionamentos relacionam-se diretamente com o papel da escola e, nesse 

sentido, cabe conversar com Bourdieu (2001) que, em sua obra “Escritos de Educação”, traz a 

expressão “exclusão branda” e explica  

 

A diversificação dos ramos de ensino, associada a procedimentos de 
orientação e seleção cada vez mais precoces, tende a instaurar práticas de 
exclusão brandas, ou melhor, insensíveis, no duplo sentido de contínuas, 
graduais e imperceptíveis, tanto por aqueles que as exercem como por 
aqueles que são suas vítimas. A eliminação branda é para a eliminação 
brutal o que a troca de dons e contradons é para o “dá-se a quem dá”: 
desdobrando o processo no tempo, ela oferece àqueles que têm tal vivência 
a possibilidade de dissimular a si mesmos a verdade ou, pelo menos, de se 
entregar, com chances de sucesso, ao trabalho de má-fé pelo qual é possível 
chegar a mentir a si mesmo sobre o que se faz. Em certo sentido, as 
“escolhas” mais decisivas são cada vez mais precoces (...) e o destino 
escolar é selado cada vez mais cedo (...) mas, em outro sentido, as 
conseqüências advindas dessas escolhas aparecem cada vez mais tarde, 
como se tudo conspirasse para encorajar e sustentar os alunos ou estudantes, 
em sursis, no trabalho que devem fazer para adiar o balanço final, a hora da 
verdade, em que o tempo passado na instituição escolar será considerado 
por eles como um tempo morto, um tempo perdido. (...) Eis aí um dos 
mecanismos que, acrescentando-se à lógica da transmissão do capital 
cultural, fazem com que as mais altas instituições escolares e, em particular, 
aquelas que conduzem às posições de poder econômico e político, 
continuem sendo exclusivas como foram no passado. E fazem com que o 
sistema de ensino, amplamente aberto a todos e, no entanto, estritamente 
reservado a alguns, consiga a façanha de reunir as aparências da 
“democratização”. (BOURDIEU, 2001, p. 223) 
 
 

Esse conceito de Bourdieu coaduna com o de “eliminação adiada” de Freitas (1991), 

que o apresenta como um processo velado que vai empurrando os alunos pelo sistema escolar. 

Esse processo de eliminação ocorre, muitas vezes, sem que a escola se dê conta disso, 

especialmente quando não tem consciência de sua função social.  

Concordando com Sacristán (2001), o óbvio precisa ser esclarecido, desvelado, a fim 

de ressignificar o papel da escola e do ensino público. É fundamental que a reflexão sobre a 

função social da escola esteja presente nas discussões entre nós educadores, para que 

possamos reafirmar os seus reais valores e para que, a partir disso, possamos discutir sobre a 

prática avaliativa, bem como todos os outros elementos da organização do trabalho 

pedagógico. 
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Durante todo o período de observação na sala de aula pôde ser constatado que a 

avaliação praticada não tinha o objetivo de promover as aprendizagens. Embora a Professora 

Carla argumentasse que ela ocorre  

 

“Constantemente, porque a avaliação... por exemplo a questão da 
observação, você não tira um tempo só pra observar uma vez só. Um 
momento só... observando ocorre o tempo todo... Então, não tem um 
momento específico.”(Professora Carla) 
 
 

 A professora não apresentou de que forma esta observação contribui no seu 

planejamento e nem como é feito o seu registro particular:  

 

“Os registros? Através de relatórios escritos...”. (Professora Carla) 

 

Os registros ficam restritos ao Relatório Bimestral exigido pela SEEDF, substituindo o 

boletim, pois não há notas. Tais registros se constituem como um fim e não como fonte de 

redirecionamento da prática. Além do mais, os Relatórios Bimestrais seguem uma formatação 

pré-determinada, sendo assim “nada mais natural que alguns professores não percebam o 

significado desses relatórios e os façam penosamente, apenas para cumprir o que lhes é 

exigido” (HOFFMANN, 1994, p.131). 

Os Relatórios Bimestrais não traduzem especificamente as reais necessidades de 

aprendizagens dos alunos. Por meio deles não é possível, por exemplo, diagnosticar quais 

intervenções pedagógicas já foram realizadas para garantir o avanço das crianças. Além disso, 

os relatórios parecem uniformizados, seguem inclusive ao mesmo número de linhas. Segue 

exemplo da formatação escolhida pela professora da Etapa III do BIA da “Escola Viva” para 

os Relatórios Bimestrais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relatório Bimestral de um aluno da Etapa III do BIA da “Escola Viva” 
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O registro permite ao professor uma reflexão sobre questões relevantes surgidas 

durante uma atividade e, nesse registro, é possível ao professor anotar sucessos e dificuldades, 

sentimentos e dúvidas, e a própria aplicabilidade da atividade proposta. Hoffmann (op.cit., p. 

133) delineia alguns aspectos que devem ser privilegiados na elaboração de relatórios: 

 

• Que áreas do conhecimento foram trabalhadas pelo aluno? 
• Quais os avanços que vem demonstrando nessas áreas? Exemplos? 
• Apresenta alguma área a ser melhor desenvolvida? 
• Que sugestões o professor oferece nesse sentido? Tarefas? Jogos? 

Leituras? Outros? Qual outro trabalho vem realizando junto ao aluno? 
• Como se trabalhou com ele as questões sócio-afetivas? Alguma sugestão 

aos pais? 
• Como o aluno se refere ao seu desenvolvimento nesse período? 
• Como os pais se referem ao seu desenvolvimento? 
 
 
 

A autora (op. cit., p. 134) alerta que “de forma alguma se delineiam tais questões para 

que sejam transformadas em roteiros, mas para sugerir aspectos que levem o professor a 

referir-se a cada aluno em sua individualidade”, pois os relatórios devem “expressar os 

avanços dos alunos, conquistas, descobertas, bem como relatar o processo vivido em sua 

evolução, em seu desenvolvimento.” 

A prática do registro não deve restringir-se aos Relatórios Bimestrais; é por meio do 

registro que o professor pode marcar o delineamento de sua ação educativa, o que contribui 

para uma melhor organização de sua práxis. Com a prática do registro é possível a ele 

investigar o próprio trabalho, pois embora focalize o aluno, inevitavelmente retrata o percurso 

também do professor. Nesta perspectiva, Madalena Freire (1992, p.32) aponta que é no 

“aprendizado permanente de escrever e socializar nossa reflexão, sedimenta-se a disciplina 

intelectual tão necessária a um educador, pesquisador, estudioso do que faz e da 

fundamentação teórica que o inspira no seu ensinar”. 

O registro, ainda, é um facilitador do trabalho com os reagrupamentos defendidos pela 

proposta pedagógica do BIA como um dos seus princípios, pois o professor tem a 

oportunidade de propor intervenções pedagógicas produtivas a determinados grupos de 

alunos, garantindo que as intervenções ocorram sistematicamente até atingir a todos em um 

espaço de tempo por ele determinado. Em uma turma com muitos alunos, como é o caso da 

turma observada – 35 alunos – é praticamente impossível que o professor acompanhe 

diariamente todos os alunos. 
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Por isso, a importância do trabalho com a formação de parcerias produtivas49 que 

conta com o hábito do registro como reflexão crítica aliado na organização do trabalho 

pedagógico. 

Não foi percebido na “Escola Viva”, especificamente na sala de aula investigada, esse 

tipo registro, apesar de a escola acreditar na importância desse hábito quando disponibilizou 

no início do ano letivo aos professores o caderno de “Planejamento Quinzenal”,  no qual é 

possível realizar anotações diárias acerca do trabalho desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prática do registro é salientada na Proposta Pedagógica para o BIA (2006a), pois 

“possibilita o resgate da memória. É uma forma de arquivo das vivências, retomá-las 

posteriormente significa revisitá-las e, a partir daí mantê-las, revê-las, mudá-las, ou ainda, 

compreender o que aconteceu no trabalho pedagógico para, de alguma maneira, intervir na 

realidade da ação educativa registrada.” (p. 32). 

Considerando a escola como espaço privilegiado para que os professores se vejam 

protagonistas na organização do trabalho pedagógico e não apenas como expectadores ou 

executores de tarefas isoladas, especialmente quando se espera que a avaliação ocupe lugar 

especial nas concepções de educação dos sujeitos envolvidos, o que pode ser constatado de 

forma geral por meio das observações feitas durante as aulas na Etapa III, nas outras 

                                                 
49 A expressão “formação de parcerias produtivas” é utilizada neste texto como sinônimo do trabalho com os 
reagrupamentos, pois estes só atingem seus objetivos quando o professor ao formar os grupos de alunos leva em 
consideração suas reais necessidades de aprendizagem e quando nessa parceria há troca efetiva de informações. 
O aluno precisa pôr em jogo tudo que sabe para descobrir o que não sabe por meio de atividades desafiadoras 
que permitam que haja avanço nos conhecimentos. Assim, os alunos daquele reagrupamento, daquela parceria, 
precisam sair ganhando. É importante que o professor forme esses reagrupamentos conscientemente a fim de 
provocar as aprendizagens. 

Caderno de Planejamento Quinzenal proposta pela “Escola Viva” 
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situações pedagógicas desenvolvidas na escola e por meio das entrevistas realizadas é que 

não houve nenhuma mudança na prática avaliativa do professor que atua no BIA e não se 

percebeu como a avaliação se articula com a prática pedagógica desenvolvida. 

Finalizo este capítulo e passo para as Considerações Gerais, mas acredito que outras 

leituras poderiam ser realizadas, haja vista a complexidade da temática e a numerosa gama de 

informações que depreendem do cotidiano de uma escola. As considerações aqui elencadas 

partiram do referencial teórico no qual me baseei e das questões nas quais acredito, mas 

podem ser ampliadas, quem sabe até, sob outra perspectiva. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Arrematando algumas reflexões: a avaliação no BIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para mim a realidade concreta é algo mais que fatos e 

dados tomados mais ou menos em si mesmos. Ela é 

todos esses fatos e todos esses dados e mais a percepção 

que deles esteja tendo a população neles envolvida. 

 (FREIRE, 1985, p. 35) 
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Mais do que provocar reflexões e apresentar propostas, esta pesquisa permitiu 

compreender sentimentos, ações, sucessos, dificuldades, enfim, as mais diversas 

manifestações avaliativas da professora que atua no BIA. Os indicadores que surgiram da 

análise das informações colhidas encaminham a possíveis respostas para o problema inicial do 

estudo. Algumas conclusões, no entanto, podem ser apresentadas não como conclusões de 

fato, mas como apontamentos que têm a intenção de compreender questões levantadas pela 

pesquisa, já que o conhecimento é sempre contínuo e, nesse caso, as conclusões serão sempre 

provisórias.  

A partir da implementação do BIA a escola buscou organizar-se a fim de receber o 

CRA e tornar-se diferente da organização seriada. Houve mudanças na sua estrutura e na 

organização do horário de coordenação coletiva dos professores, o que denotou a intenção de 

realizar um trabalho diferente. Porém, o trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula 

permaneceu de forma mecânica e fragmentada. 

No que se refere às práticas avaliativas, o uso de provas ou testes praticamente 

inexistia no BIA. A professora avaliava por meio da observação, tecendo comentários sobre o 

desenvolvimento das atividades e, principalmente, sobre os comportamentos. A avaliação 

informal, portanto, era a mais freqüente. Havia a prática constante de se avaliar a pessoa do 

aluno muito mais que suas aprendizagens. A avaliação realizada informalmente não se 

restringia à sala de aula. Eram comuns os comentários sobre os alunos e até sobre suas 

famílias, na sala dos professores e no Conselho de Classe.  

A professora pouco circulava pela sala de aula, o que não lhe permitia acompanhar 

mais de perto cada aluno individualmente. Costumava comentar publicamente o 

comportamento de determinados alunos de sua sala, os quais acabaram sendo rotulados como 

indisciplinados e conhecidos pela escola inteira, afetando a relação entre a professora e os 

alunos, o que certamente pode ter contribuído para um processo de exclusão branda. 

Vale refletir que o conceito de exclusão branda assemelha-se ao de eliminação adiada 

explicado por Freitas como uma das situações que geram o processo de exclusão das camadas 

populares do interior da escola, isto é, os alunos nela permanecem por algum tempo até serem 

dela excluídos (FREITAS, 2007, p. 7). Os ciclos ou o Bloco Inicial de Alfabetização do DF 

situam-se dentre as novas formas de exclusão apontadas pelo autor, as quais levam a uma 

 

redução da ênfase na avaliação formal e pontual do aluno em sala de aula 
(introduzem novas formas de organização escolar: progressão continuada, 
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progressão automática, ciclos etc., e novas formas de avaliação informais), 
liberando o fluxo de alunos no interior da escola e conduzindo ao 
fortalecimento do monitoramento por avaliação externa, avaliação de 
sistema centralizada (Prova Brasil, SAEB, SARESP, SIMAVE etc.). 
(FREITAS, Ibid., p. 8). 
 
 

No caso do DF, o BIA teve o propósito de reduzir os índices de reprovação nos anos 

iniciais da educação fundamental. Contudo, reduzir ou eliminar a reprovação significa 

substituí-la pela aprendizagem dos alunos e de professores. A avaliação cumpre papel 

importante nesse processo. O que se observou é que ela continua sendo conduzida no BIA da 

mesma velha forma: classificatória e excludente, com o agravante de a professora da turma 

investigada pouco ter investido na avaliação formal. A intenção de adoção da avaliação 

formativa tem afastado o uso da prova, como se ela fosse a principal responsável pelos 

problemas da avaliação. Ledo engano. Os alunos da turma investigada passavam por muitas 

situações de avaliação informal, o que confirma a afirmação de Freitas. 

A avaliação presente no BIA ainda carece de estudo e de reflexão no interior da escola 

por todos que interagem com as crianças, para que possa atingir sua verdadeira dimensão na 

organização do trabalho pedagógico. O desenvolvimento do trabalho pedagógico 

fragmentado, assim como a ausência de reflexão coletiva sobre a avaliação escolar podem ter 

contribuído para uma prática avaliativa burocrática, servindo apenas para preencher o 

Relatório Bimestral.  

A escola, por meio de seus diversos segmentos, demonstrou preocupação em 

desenvolver um ensino de qualidade para todos, mas a grande dificuldade ainda era a de 

aceitar a heterogeneidade50 presente em cada uma das etapas do BIA e realizar um trabalho 

diferenciado voltado para as necessidades individuais dos alunos, o que revela a fragilidade da 

concepção do processo de ensino e aprendizagem, mais especificamente em relação à 

aprendizagem da língua escrita e ao uso de procedimentos didático-pedagógicos diferentes em 

sala de aula para suprir as necessidades de aprendizagem de cada aluno. 

Embora a escola tivesse a intenção de ampliar as possibilidades pedagógicas, criando 

outros espaços como a Brinquedoteca e a Sala de Vídeo, as quais poderiam ser vistas como 

extensão da sala de aula, não houve a interação entre esses espaços e desses com o trabalho 

pedagógico desenvolvido em sala de aula. Esta situação pode estar relacionada à dificuldade 

que a “Escola Viva” demonstrou em perceber a importância do Projeto Político-Pedagógico, 

finalizando a sua elaboração somente no segundo semestre de 2007. 
                                                 
50 A heterogeneidade é presente nas turmas do BIA visto que, apesar da enturmação ocorrer pela idade da criança 
– 6, 7e 8 anos – cada turma reúne aprendizagens, histórias de vida e interesses diferentes. 
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A “Escola Viva” demonstrou dificuldade também no que se refere à organização do 

trabalho pedagógico no BIA, principalmente em relação à realização do trabalho com 

reagrupamentos e com o Projeto Interventivo, o qual fora interpretado de forma errônea sendo 

desenvolvido apenas pela Orientadora Educacional, por meio de um trabalho voltado para as 

questões comportamentais dos alunos e não em função de sua alfabetização/letramento. 

As informações colhidas durante a pesquisa revelaram que a escola procurou uma 

forma de se adequar às novas demandas surgidas com a implementação do BIA e, para isso, 

trabalhava de acordo com suas possibilidades, no que diz respeito ao trabalho pedagógico. No 

entanto, a escola ainda não vê a avaliação como eixo condutor do trabalho pedagógico. 

Ademais, a prática pedagógica das professoras que atuam no BIA, assim como a de 

qualquer professor, possui um conjunto de idéias que as orientam, porém, querendo inovar ou 

não, as professoras não procuraram compreender suficientemente as questões que dão 

sustentação à proposta da organização da escolaridade em ciclo e, por isso, acabavam 

mesclando práticas pedagógicas, acreditando que o que faziam há muito tempo era suficiente 

pela larga experiência que tinham com alfabetização. Nesse contexto, a avaliação não entra 

como categoria fundamental do trabalho pedagógico e não se mostra, especialmente na 

avaliação informal que ocorre nos diferentes espaços da escola, como elemento de inclusão. 

Então, podem-se indicar respostas para a questão principal formulada para esta 

pesquisa, ou seja, o processo avaliativo realizado pela professora do BIA apresenta desafios a 

serem vencidos. A experiência da professora com a avaliação classificatória e estática parece 

persistir em sua prática pedagógica. Embora ela conhecesse as necessidades de aprendizagem 

de alguns de seus alunos, as atividades em sala de aula transcorriam no coletivo, isto é, não 

havia uma preocupação em desenvolver um trabalho voltado para as necessidades individuais, 

mesmo que o BIA apresentasse como um dos seus princípios metodológicos o trabalho com 

os reagrupamentos. A avaliação desenvolvida na sala de aula da “Escola Viva” não estava a 

serviço das aprendizagens. 

A gestão da escola mostrou-se desvinculada do trabalho realizado na sala de aula, 

desconhecendo, inclusive, a prática pedagógica desenvolvida, o que revela um enfoque 

limitado de administração, carente de liderança clara e competente, no que se refere à 

organização, à mobilização e à articulação das questões materiais e dos professores, 

fundamental para garantir a melhoria do trabalho pedagógico na escola, voltado para a efetiva 

promoção da aprendizagem dos alunos. 

Segundo a Proposta Pedagógica para o BIA (2006, 32), “a avaliação deve ser realizada 

de forma a fazer cumprir a função social da escola, que é oportunizar aos sujeitos a ampliação 
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dos seus conhecimentos tornando-os críticos, questionadores e autônomos, considerando seus 

saberes e as diversas culturas e, dessa forma, se emanciparem e intervirem na sociedade.” 

Nesse sentido, pretende-se que a avaliação assuma sua função formativa e que a partir de seus 

resultados os reagrupamentos e o Projeto Interventivo possam ser organizados, assim como 

todo o trabalho pedagógico. 

Embora haja quatro versões do documento de orientação para o BIA, de 2005 até 

2007, essas orientações não foram suficientemente disseminadas entre os professores, 

permitindo que o BIA fosse implantado sem uma crença e sem o real entendimento da 

organização da escolaridade em ciclos. 

Outro aspecto dificultador do trabalho no BIA é o fato de na escola funcionarem 03 

turmas do BIA, apenas uma de cada etapa, e 03 turmas em regime seriado, o que dificultou o 

diálogo das professoras. De fato, se toda a escola deixasse de ter o regime seriado o trabalho 

seria facilitado porque todos os educadores se voltariam para o mesmo alvo. 

Diante do contexto, observou-se a necessidade de uma formação continuada sólida e 

renovada, que possibilite ao professor refazer-se, repensar-se. É preciso acreditar e fazer 

acontecer a formação continuada dentro da própria escola, no espaço destinado a ela, que é a 

coordenação pedagógica. Embora a direção tenha avaliado no início do ano que este espaço 

não estava sendo suficientemente aproveitado e organizasse uma proposta de estudo a ser 

realizada na coordenação pedagógica, esta ainda permaneceu subaproveitada. Os professores 

não viam como importantes os estudos sugeridos e reclamavam da proposta.  

Apesar de a escola funcionar durante o 1º semestre de 2007 como Centro de 

Referência em Alfabetização - CRA, no qual estava sendo desenvolvido um curso de 

formação continuada específico para os alfabetizadores do BIA, os professores da “Escola 

Viva” mostraram-se indiferentes ao curso e não participaram da formação proposta pelo CRA 

e nem da formação desenvolvida pela EAPE.  

Percebeu-se também durante a pesquisa que o planejamento para o trabalho 

pedagógico pautava-se na escolha de atividades retiradas de livros didáticos diversos e não 

havia uma preocupação com as necessidades individuais dos alunos no momento do 

planejamento. O ensino era coletivo. Além disso, não foi possível conhecer outras formas de 

registro da prática pedagógica, a não ser os Relatórios Bimestrais, os quais são uma exigência 

da SEEDF. 

Observa-se, pois, a importância de o professor tornar-se capaz de “aprender a 

aprender”. A formação continuada representa, nesse sentido, a mola propulsora para tornar a 

carreira de magistério o menos burocrática possível, constituindo-se em um caminho para o 
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redimensionamento da função da avaliação na prática docente, que é, afinal, uma atividade 

extremamente complexa e que se reveste de importância não somente para o BIA, mas para a 

escola e, naturalmente, para a sociedade como um todo. 

O BIA é a quarta experiência do DF com a organização da escolaridade em ciclos e 

nas três anteriores é possível que o tema avaliação tenha sido negligenciado, pois não há 

registros suficientes dos sucessos ou entraves dessas experiências, o que denota não haver 

compreensão dos reais objetivos da avaliação. 

Como já foi dito anteriormente, a avaliação é central no trabalho com ciclos. Assim, 

muitas são as questões que a avaliação coloca para o sucesso BIA, dentre elas: 

 Encarar a avaliação sob outra ótica, diferente da velha ótica classificatória e 

excludente que existe na escola apenas para saber o que os alunos não sabem. 

 Compreender que a organização da escolaridade em ciclos pressupõe o uso dinâmico 

dos tempos e dos espaços escolares, com vistas ao atendimento das necessidades que 

vão surgindo no contexto e que dependem de cada realidade, variam de escola para 

escola, de etapa para etapa etc. Ou seja, é fundamental que cada escola possa ter 

acesso ao documento de Orientações Gerais para o BIA e tenha oportunidade de 

estudá-lo, analisá-lo, questioná-lo, enfim, de refletir sobre os fundamentos teórico-

metodológicos apresentados para o Bloco, podendo construir sua própria proposta 

pedagógica no coletivo da comunidade escolar. 

 A enturmação dos alunos por faixa etária não é suficiente para garantir o trabalho no 

Bloco. É necessário preocupar-se com os avanços de todos os alunos, para tanto é 

fundamental observar os outros princípios metodológicos do BIA: a formação 

continuada dos professores, tendo a escola como espaço privilegiado para esta 

formação; o trabalho coletivo com os reagrupamentos, considerando cada aluno 

como sendo da escola e como uma preocupação de todos os docentes e não como um 

problema específico do professor daquela turma; o trabalho com Projeto 

Interventivo, no qual se explicitem as reais necessidades de aprendizagem dos alunos 

em defasagem idade/série e que tipo de estratégia será realizada especificamente com 

cada um deles e que este Projeto tenha a preocupação clara com as aprendizagens e 

não seja construído em torno de questões disciplina ou de “dificuldades de 

aprendizagem”; além disso, que o Projeto Interventivo possua um caráter provisório, 

evitando que os alunos sejam rotulados; as quatro práticas de alfabetização, com 

vistas à aprendizagem da língua em seus usos e funções sociais para um efetivo 
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desenvolvimento do letramento das crianças; e, especialmente, atribuir à avaliação 

seu real valor dentro da organização de todo o trabalho pedagógico no Bloco. 

 Enxergar o gestor como o responsável pelo objetivo central da escola: a 

aprendizagem dos alunos. É papel do gestor preocupar-se com os resultados das 

aprendizagens e, fundamentalmente, acompanhar o planejamento e o próprio 

trabalho docente, com vistas aos objetivos educacionais. O gestor não pode ater-se 

somente com às demandas administrativas em detrimento das questões pedagógicas 

da escola. É papel do gestor criar na escola um clima agradável e exigente – não ser 

um diretor burocrático, mas alguém cativante para professores e alunos – a liderança 

do diretor deve, inclusive, extrapolar os muros da escola. 

 Utilizar a avaliação informal e a formal de forma criteriosa e estritamente com 

função inclusiva, “devendo ser empregadas no momento certo e de maneira 

adequada. A avaliação formal é insuficiente para abranger todos os estilos de 

aprendizagem. A informal pode complementá-la.” (VILLAS BOAS, 2004, p. 28). 

A efetiva mudança em qualquer segmento educacional começa com a competência em 

administrá-la na própria escola. Exige esforço pessoal de cada um dos envolvidos e a crença 

substancial nas próprias potencialidades. Mudar é acreditar. É ousar. É fazer diferente e 

melhor o que naturalmente já se sabe fazer.  

Não houve, em momento algum, a intenção de apontar culpados ou criticar o trabalho 

desenvolvido pela escola. Pelo contrário, pretendeu-se revelar como as práticas avaliativas 

eram desenvolvidas no BIA e como estas se articulavam com a organização do trabalho 

pedagógico. 

Esta pesquisa, embora finalizada por agora, não significa que tenha terminado. Muitas 

foram as discussões que se criaram a partir dela, tanto na própria “Escola Viva” como fora 

dela, permitindo outras análises e reflexões acerca das práticas avaliativas e sua articulação 

com o trabalho pedagógico no BIA. Nesse sentido, o tema aqui abordado certamente permitirá 

novos questionamentos, pois o que se deseja é uma escola em efervescência, preocupada com 

os avanços de todos os alunos e preparada para as inovações e tensões da sociedade paradoxal 

do nosso século. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista semi-estruturada com as professoras do BIA 
 

 

1. O que você entende por avaliação? Para que ela serve? 

2. Que aspectos devem ser considerados na avaliação? 

3. Que critérios você usa para avaliar o desempenho de seus alunos? 

4. Você avalia todos os alunos da mesma forma? Por quê? 

5. Como seus alunos são avaliados? Quais instrumentos/procedimentos são utilizados? 

Por quê? 

6. Quando os alunos são avaliados? Quem os avalia? 

7. O que é feito com os resultados das avaliações dos alunos? 

8. Como você vê a avaliação no BIA? Ela é diferente da avaliação realizada no regime 

seriado? Quais são as diferenças? 

9. Como são registrados os resultados da avaliação do desempenho de seus alunos? 

10. Você discute com seus colegas a respeito da avaliação do desempenho de seus alunos? 

De que forma? 

11. Que dificuldades você encontra para avaliar? 

12. Como você gostaria de desenvolver a avaliação? 

13. Como você planeja a Avaliação no BIA? O que faz parte desse planejamento? Quando 

ele é feito? 

14. Como os pais recebem a avaliação realizada no BIA? 

15. A quais aspectos da avaliação você dedica mais tempo? Por quê? 

16. Você participou do curso Alfabetizando no BIA?  

17. O curso ofereceu contribuições ao seu fazer pedagógico? Quais? 

18. O curso ofereceu contribuições relacionadas à avaliação? Quais? 

19. Como você avalia o curso Alfabetizando no BIA? 

20. De quais outras propostas de formação acerca do BIA você participou ou tem 

participado? 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista semi-estruturada com Diretora 
 

 

1. O trabalho pedagógico desenvolvido no BIA se difere do trabalho realizado com os 

alunos das 3ª e 4ª séries? Em quê? Por quê? 

2. O que você entende por avaliação? Para que ela serve? 

3. Como a avaliação é desenvolvida em sua escola? Que procedimentos/instrumentos são 

usados? 

4. Como se insere a avaliação no trabalho com o BIA? 

5. Em que se difere a avaliação no BIA da avaliação realizada anteriormente à sua 

implantação? 

6. Como é planejada a avaliação na escola? Quem participa desse planejamento? 

7. O que se avalia? Quem é avaliado? Quem avalia? 

8. Quando se realiza a avaliação? 

9. Que dificuldades você enfrenta para conduzir a avaliação no BIA? Que dificuldades os 

professores enfrentam? E a coordenação? 

10. Como os pais recebem a avaliação realizada no BIA? 

11. Como você gostaria que a avaliação fosse desenvolvida na escola? 

12. O que é preciso melhorar na avaliação realizada na escola? 

13. De que forma sua atuação contribui para a avaliação conduzida na escola? 

14. Você participou do curso Alfabetizando no BIA?  

15. O curso ofereceu contribuições ao seu fazer pedagógico? Quais? 

16. O curso ofereceu contribuições relacionadas à avaliação? Quais? 

17. De quais outras propostas de formação acerca do BIA você participou ou tem 

participado? 
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APÊNDICE C - Roteiro de entrevista semi-estruturada com a Coordenadora 
Pedagógica 

 

 

1. Gostaria inicialmente que você apresentasse como é o seu trabalho, como você o 

planeja e como e desenvolve. 

2. Como você articula o seu planejamento junto aos professores e à direção? Você 

encontra apoio por parte de todos os segmentos da escola? 

3. O que você entende por avaliação? Que lugar ela ocupa no seu trabalho? 

4. Para que serve a avaliação? Como ela se insere no trabalho com o BIA? 

5. Como ela é desenvolvida? Que procedimentos/instrumentos são usados? 

6. O que é avaliado? Quem avalia? E quem é avaliado? 

7. Quando é feita a avaliação? 

8. Que dificuldades o professor do BIA enfrenta para avaliar na perspectiva do BIA? 

9. Que dificuldades relacionadas à avaliação você enfrenta para coordenar o trabalho 

pedagógico desenvolvido no BIA? 

10. Há participação dos alunos na avaliação desenvolvida no BIA? Como? 

11. Como os pais recebem a avaliação realizada na escola? 

12. Quais aspectos do trabalho pedagógico do BIA precisam ser melhorados? 

13. De que forma a sua atuação contribui para o desenvolvimento da avaliação no BIA? 

14. Que dificuldades você percebe que os professores encontram para avaliar? 

18. Você participou do curso Alfabetizando no BIA? 

19. O curso ofereceu contribuições ao seu fazer pedagógico? Quais? 

15. De quais outras propostas de formação acerca do BIA você participou ou tem 

participado? 
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APÊNDICE D - Roteiro de entrevista semi-estruturada com as professoras da Equipe de 

Atendimento e Apoio à Aprendizagem 

 

 

1. O que você entende por avaliação? Para que ela serve? 

2. Que aspectos devem ser considerados na avaliação? 

3. Qual a proposta de trabalho da EAAA? 

4. Como os alunos são selecionados para serem atendidos pela Equipe? 

5. Como se desenvolve o trabalho com os alunos? 

6. A equipe discute com o professor docente os resultados após a avaliação e durante o 

desenvolvimento do trabalho com os alunos? 

7. Quais dificuldades a Equipe tem enfrentado para realizar de forma satisfatória sua 

proposta de trabalho? 

8. Que critérios você usa para avaliar os alunos? 

9. Você avalia todos os alunos da mesma forma? Por quê? 

10. Quais instrumentos/procedimentos são utilizados para avaliar os alunos? Por quê? 

11. Como você vê a avaliação no BIA? Ela é diferente da avaliação realizada no regime 

seriado? Quais são as diferenças? 

12. Como você planeja o trabalho com os alunos do BIA? O que faz parte desse 

planejamento? Quando ele é feito? 

13. Como são registrados os resultados da avaliação dos alunos? 

14. Como os pais recebem a avaliação realizada pela Equipe? 

15. A quais aspectos da avaliação você dedica mais tempo? Por quê? 

16. Você participou do curso Alfabetizando no BIA?  

17. De quais outras propostas de formação acerca do BIA você participou ou tem 

participado? 
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APÊNDICE E - Roteiro de entrevista semi-estruturada com a orientadora educacional 
 
 

1. O que você entende por avaliação? Para que ela serve? 

2. Que aspectos devem ser considerados na avaliação? 

3. Qual a proposta de trabalho do SOE? 

4. Como os alunos são selecionados para serem atendidos pelo SOE? 

5. Como se desenvolve o trabalho com os alunos? 

6. Você discute com o professor docente os resultados após a avaliação e durante o 

desenvolvimento do trabalho com os alunos? 

7. Quais dificuldades você tem enfrentado para realizar de forma satisfatória sua 

proposta de trabalho? 

8. Que critérios você usa para avaliar os alunos? 

9. Você avalia todos os alunos da mesma forma? Por quê? 

10. Quais instrumentos/procedimentos são utilizados para avaliar os alunos? Por quê? 

11. Como você vê a avaliação no BIA? Ela é diferente da avaliação realizada no regime 

seriado? Quais são as diferenças? 

12. Como você planeja o trabalho com os alunos do BIA? O que faz parte desse 

planejamento? Quando ele é feito? 

13. Como são registrados os resultados da avaliação dos alunos? 

14. Como os pais recebem a avaliação realizada pelo SOE? 

15. A quais aspectos da avaliação você dedica mais tempo? Por quê? 

16. Você participou do curso Alfabetizando no BIA?  

17. De quais outras propostas de formação acerca do BIA você participou ou tem 

participado? 
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APÊNDICE F - Informações sobre a professora colaboradora da pesquisa 
 
 
1. Nome:_______________________________________________________________ 
2. Função: _____________________________________________________________ 
 
4. Idade: 
(    )  18 a 25 anos 
(    )  26 a 35 anos 
(    )  36 a 45 anos 
(    )  46 a 55 anos 
(    ) acima de 55 anos 
 
5. Atua em outra escola?  
(    )Não                  (    ) Sim . Qual? _________________________________________ 
6. Atividade exercida em outra escola: _______________________________________ 
 
7. Outra atividade exercida na mesma escola: __________________________________ 
 
8. Tempo de magistério: ___________________________________________________ 
 
9. Formação acadêmica: 
Ensino Médio – Curso: ___________________________________________________ 
Ensino Superior  –  (    ) Completo         (    ) Incompleto 
Nome do Curso: _________________________________________________________ 
Instituição: _____________________________________________________________ 
Ano de conclusão: _______________________________________________________ 
Outras habilitações: ______________________________________________________ 
 
10. De quais  cursos de formação continuada participou nos últimos 3 anos? _________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
11. Participação em Seminários, Congressos, Simpósios:  
__________________________________________________________ Ano: _______ 
__________________________________________________________ Ano: _______ 
__________________________________________________________ Ano: _______ 
__________________________________________________________ Ano: _______ 
 
Observações: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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