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RESUMO

O presente estudo trata da avaliação escolar tomando como referência o aluno 
que está concluindo a escola fundamental (último bimestre da 8a série) e, comparando 
aprovados e reprovados, procura investigar a existência de diferenças entre eles em 
relação ao domínio dos elementos fundamentais do currículo, nas áreas de língua 
portuguesa e matemática. As atividades realizadas pelos alunos, bem como as 
entrevistas individuais proporcionaram um quadro bastante aproximado da realidade 
da escola e mostraram o quanto ela está afastada tanto das expectativas dos alunos, 
quanto de seu próprio discurso. Na medida em que não se pôde observar diferenças 
significativas entre os alunos, no que tange ao uso que fazem dos conhecimentos 
escolares, é de supor que a retenção de alunos ocorra em tão grande escala porque a 
avaliação e o ensino não estejam centrados no que é essencial, e sim nos aspectos 
formais. A avaliação está aqui entendida como um dos componentes da educação 
escolar, dimensionada por uma concepção de mundo, contextualizada e determinada 
historicamente, e integrante das relações sociais que permeiam a sociedade capitalista, 
excludente por natureza. Por outro lado, contraditoriamente, a escola representa a 
possibilidade de conscientização (daí sua importância), se propiciar, pelo efetivo 
domínio das formas elaboradas do conhecimento, a superação do senso comum, a 
participação crítica e a intervenção na sociedade.

ABSTRACT

The present study is about the school evaluation taking as reference the student that is 
concluding the elementary school (last two months of the 7th grade). Comparing students 
who were approved and the ones who have failed, it tries to investigate the existence of 
differences among them in relation to the domain of the fundamental elements of the 
curriculum, in the Portuguese-speaking and mathematical areas. The activities accomplished 
by the students, as well as the individual interviews provided quite a close picture of the 
reality of the school and they showed how distant of the students' expectations, as of its own 
speech the school is. Since it was not possible to observe significant differences among the 
students, in relation to the use they make of the school knowledge, one can assume that the 
students' retention happens in such great scale because the evaluation and the teaching are not 
centered in what it is essential, but in formal aspects. Evaluation is here understood as one of 
the components of the school education, whose dimensiones are determined by a world 
conception, contextualized and determined historically, as part of the social relationships that 
permeate the capitalist society, with its excluding nature. On the other hand, in a contradictory 
way, the school represents the possibility of putting forward a conscious reflection through 
the effective mastering of elaborated forms of knowledge, the overcoming of common sense, 
the critical participation and the intervention in our society. Thus its importance.
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INTRODUÇÃO

"Aprender tenho, porque se não aprender vou ser um burro. Você é obrigado a
saber alguma coisa. Conhecimentos gerais. Muito de tudo, não. Um pouco de cada.
Se fo r saber muito de cada coisa, isso vai demorar um tempão." (Vitor)

A fala deste aluno, abrindo o presente trabalho, é emblemática e por si só 

antecipa e contextualiza o objeto de estudo: a avaliação na escola fundamental.

Vítor era, na ocasião em que foi entrevistado, aluno de 7a série e falava a 

respeito do que considerava importante aprender na escola, apresentando, como 

muitos educadores não seriam capazes de fazer sem recorrer aos compêndios da 

pedagogia, uma síntese do que é, em princípio, a função da escola básica: 

"conhecimentos gerais", ou seja, o fundamental das diversas áreas que compõe o 

currículo, tomando-o na sua totalidade, sem fragmentações, de modo a 

instrumentalizar o aluno com o que é essencial para lhe permitir o enffentamento 

das questões com que se vai deparar, seja no prosseguimento dos estudos, seja na 

inserção no mundo do trabalho.

Sem o saber, Vítor fala também de avaliação ao informar o que tem a 

aprender e mostrar de que modo o fará: "Muito de tudo, não. Um pouco de cada" e, 

lembrando que há um tempo determinado para isso "se fo r  saber muito de cada 

coisa, isso vai levar um tempão". Não se tem a vida toda para estar na escola.

-"Aprender tenho, porque se não aprender vou ser um burro". Aqui, está 

demonstrada a força e o peso da avaliação tal como é realizada na escola inserida 

em uma sociedade organizada sob o ideário liberal: a aprendizagem e a escola são 

para os competentes; quem não aprende, não serve para a escola e é logo 

classificado como incompetente, passando a acreditar que de fato o é. "Burro". O 

próximo passo será o afastamento, a exclusão.



Trabalhar no cotidiano das escolas municipais de Curitiba, lado a lado com 

professoras, alunos, pais e funcionários, tem produzido ao longo dos anos, algumas 

dúvidas, poucas certezas e grande responsabilidade:

É preciso garantir efetivamente a todos os alunos da escola pública a 

apropriação dos conteúdos culturais(l) histórica e coletivamente construídos pelos 

homens e, ao lado disto, levar adiante estudos que permitam verificar qual é a 

qualidade de ensino ofertada por esta escola aos alunos, filhos da classe 

trabalhadora, que têm na escola, sua maior oportunidade de acesso ao saber 

historicamente produzido, em sua forma mais elaborada.

Falar de qualidade de ensino, implica em estabelecer juízos de valor quanto a 

esta qualidade, para que se possa avaliá-la. Eis aqui o nó górdio da educação. Se as 

discussões até aqui desenvolvidas nos têm aberto alguns caminhos e colocado luzes 

sobre a questão, no que se refere à avaliação, ainda estamos a tatear. Até mesmo 

educadores apoiados nas mais progressistas propostas educacionais, tendem a 

inquietar-se ao realizar avaliação, principalmente porque ela está ligada à decisão 

quanto à promoção ou não dos alunos de uma série a outra. É comum encontrar 

professores que desenvolveram ao longo do ano, um trabalho consciencioso e 

honesto, inseguros porque não se consideram aptos a julgar os resultados obtidos 

pelos alunos.

As dúvidas são freqüentes, principalmente nos que têm por hábito a reflexão 

e a análise. É verdade que, para um outro grupo de profissionais a questão nem se 

coloca: avaliar significa somar o total de pontos obtidos pelos alunos e, aplicando a 

fórmula prevista, emitir o parecer - aprovado ou reprovado.

1} conteúdos culturais estão sendo utilizados com o sentido que G. Snyders lhes atribui: "o que há 
de específico na tarefe da escola: a cultura, cujo acesso e participação são permitidos aos jovens 
pela escola (...) No âmago toda a escola se define pelos conteúdos que seleciona, propõe, privilegia 
- os que ela silencia ". Ao longo deste estudo, com o mesmo sentido, se recorrerá ainda aos 
"conteúdos do saber", utilizados por Dermeval Saviani.
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Vez ou outra, alguém observa que a mesma nota, pode em uma escola 

significar aprovação e em outra, reprovação, mas de qualquer forma a decisão está 

tomada. Fatos como este são rotineiros no cotidiano da escola, e entre as dúvidas e 

reflexões "sofridas", de alguns, e as certezas inabaláveis de outros, segue a escola, 

ensinando, sem nem sempre saber o quê, como, quanto ou o porquê.

Não é difícil encontrar alunos considerados por alguns professores 

totalmente inaptos, e por outros, francamente capacitados. Serão os critérios de 

avaliação do rendimento tão vagos que permitem interpretações tão diversas? 

Estarão apoiados em aspectos apenas formais, desconsiderando os conteúdos 

essenciais das diversas áreas do conhecimento?

Existem diferenças significativas entre alunos reprovados e os aprovados ao 

final de um grau de ensino? Um dos grupos está realmente melhor preparado que o 

outro? Que conteúdos e características os distinguem?

A necessidade de procurar outras facetas da antiga e crônica questão da 

repetência, assim como o compromisso e o interesse genuíno por uma escola que 

responda à qualidade da educação necessária aos jovens, justificam este trabalho, 

que parte da suposição de que não há diferenças essenciais entre alunos aprovados e 

reprovados, no que diz respeito ao domínio dos elementos fundamentais para que 

possam prosseguir na vida com competência.

O desenvolvimento deste estudo pretende, tomando um grupo de alunos 

aprovados e outro de alunos repetentes da 7a série da escola fundamental como 

referência, investigar em que aspectos uns se diferenciam dos outros, e de que 

maneira as ações desenvolvidas pela escola aproximam-se ou distanciam-se do 

modo de agir e de pensar dos adolescentes.

Utiliza-se a pesquisa qualitativa, realizando entrevistas com alunos e 

professores de 7a série, de três escolas selecionadas, aplicando instrumentos por 

meio dos quais possa ser comparada a aprendizagem de conteúdos básicos da escola 

de Io Grau por parte de alunos aprovados e reprovados, bem como acompanhando o



desempenho destes alunos ao longo dos três meses de duração da pesquisa e em 

momentos determinados do ano letivo seguinte. Das entrevistas realizadas 

coletaram-se as falas dos alunos que aparecem destacadas em itálico, entre aspas, ao 

longo deste trabalho.

Sendo a avaliação um dos componentes do processo do ensino e da 

aprendizagem, ela está dimensionada por uma concepção de mundo e de educação 

traduzida em prática pedagógica e contextualizada pelo modelo sócio-econômico e 

político que vigora nesta sociedade capitalista, excludente por natureza. Como na 

sociedade dividida e hierarquizada não há posições superiores para todos, seleciona- 

se quem vai chegar a elas, sendo a escola, através da avaliação, uma das formas de 

que se vale o sistema para promover alguns e excluir outros.

Enquanto a escola pública atendia basicamente a alunos oriundos das 

camadas média e alta da sociedade, dotados por isso mesmo, de forte poder de 

pressão, tanto os objetivos a que se propunha a escola, quanto os recursos 

necessários à sua consecução, estavam em consonância. Vale dizer, o Estado dotava 

a escola de condições para que esta preparasse os alunos para o ingresso na 

Universidade ou para que assumissem ocupações médias no mercado de trabalho, 

garantindo desta forma que a qualidade esperada pelos grupos sociais a que se 

destinava, fosse atendida.

Com as pressões pela democratização do acesso à escola pública e a efetiva 

ampliação de vagas sem que se alocassem os recursos necessários à sua 

viabilização, ou que se revisse o projeto pedagógico a realizar, ocorre uma piora nas 

condições de funcionamento das escolas públicas e uma simultânea procura das 

camadas sociais mais altas pela rede particular de ensino, e a conseqüente perda “de 

vez e voz” por parte da escola pública. Esta, passa então a debater-se entre as muitas 

“faltas” : falta de verbas, falta de espaço, falta de pessoal e falta de definição quanto 

aos seus novos objetivos diante destes grupos sociais majoritários que começam a 

ingressar nas escolas, encontrando-as totalmente despreparadas.
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Nas duas últimas décadas, estudos e pesquisas educacionais vêm recolocando 

a importância da escolaridade para as camadas sociais majoritárias tomando 

inquestionável a afirmação de que todo indivíduo tem direito de acesso à cultura e à 

apropriação do saber universal, cabendo à escola o papel fundamental de promover 

a transmissão-assimilação deste saber. Entretanto, da afirmação do direito até que se 

assegure a sua efetivação, há uma grande distância!

Todos, sem exceção, afirmam a importância da educação. Das falas dos 

professores, aos discursos políticos, dos livros de teoria às discussões familiares, a 

necessidade de priorizar a educação é reafirmada a todo momento. Na prática, 

entretanto, em que pese o discurso sempre reiterado quanto a esta importância, 

encontramos para contradizê-lo (e em alguns casos confirmá-lo) um sistema escolar, 

na maioria das vezes, em descompasso tanto com o mercado produtivo quanto com 

as aspirações dos educadores, dos alunos e da população em geral. Nos períodos em 

que a escola parece ser a resposta para os anseios da economia, o assunto reaparece, 

recoloca-se, para em um outro momento político, calar-se novamente.

Do mesmo modo, a coexistência (discutível, mas de qualquer modo, neste 

momento, inevitável ) de um sistema escolar público e de outro privado, coloca 

também a questão da qualidade do ensino ofertado pelas escolas particulares aos 

seus alunos, a qual está longe daquela alardeada pelas mesmas, ainda mais se 

considerada a sua prática usual de pré-selecionar alunos por meio de testes de 

ingresso através dos quais podem "escolher" aqueles alunos mais adequados ao seu 

perfil de aluno ideal.

Atualmente, em que pese uma desvalorização da escola pública, desmontada 

e enfraquecida por políticas públicas que não a atenderam nas suas especifícidades, 

cresce a demanda por uma ampliação da escolarização tanto no sentido de 

ampliação da jornada diária de permanência na escola, como no sentido de que esta 

comece mais cedo (educação infantil), prolongue-se (maior procura pelo ensino 

médio) e acabe mais tarde (aumento significativo de instituições de ensino superior, 

notadamente na rede privada, e maior procura por cursos de pós-graduação). Além
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disto, tendo em vista o impacto das novas tecnologias (especialmente a 

microeletrônica) sobre as bases técnicas de setores significativos do processo 

produtivo, também as forças produtivas têm exigido uma melhor qualificação do 

trabalhador.

As pesquisas e discussões mais amplas sobre o papel fundamental da escola 

na socialização do saber, bem como sobre as políticas educacionais e as diferentes 

teorias pedagógicas, não se restringem aos meios acadêmicos disseminando-se entre 

os educadores em todos os níveis: nas universidades, nos conselhos, nos sindicatos, 

em diferentes instâncias do governo e nas escolas, possibilitando que se encontre 

em um pequeno, mas significativo número de escolas, práticas pedagógicas 

progressistas e críticas.

Se por um lado se afirma a necessidade e o valor da escola, por outro se 

esbarra em um dado de realidade que revela um paradoxo: apesar de todos os 

esforços observados nos trabalhos de muitos educadores, a escola parece 

incompetente para cumprir sua função de socialização do saber, o que é confirmado 

pela manutenção dos altos índices de evasão e de repetência e pela impressão 

generalizada que, mesmo os alunos que concluem os diversos graus de ensino, o 

fazem sem ter se apropriado dos conteúdos culturais, de forma a lhes permitir uma 

interferência efetiva na sociedade.

Embora taxas de repetência e de evasão escolar não sejam explicativas 

quanto à qualidade do processo educativo, não deixam de ser sua face exposta, e, 

portanto, mais sujeita a críticas. É com base nelas que, de uma hora para outra, uma 

profusão de testes passaram a ser aplicados à escola em todos os níveis, buscando 

aferir a qualidade do ensino, apontando-lhe as falhas e despertando insegurança 

entre alunos e professores. A questão é controversa, mas está na ordem do dia e 

merece algumas considerações.

De um lado está a preocupação legítima de muitos educadores, em buscar 

formas adequadas de avaliar o grau de qualificação que a escola está



proporcionando aos alunos, compatível com os objetivos de uma educação voltada 

para os interesses das classes trabalhadoras.

(...) tendo como foco de preocupação o atendimento à população prestado pela escola 
pública fundamental, considero imperioso que se comece por determinar claramente 
objetivos para esta escola que atendam aos interesses das camadas trabalhadoras, seus 
usuários atuais, a quem ela realmente precisa servir. Além disso, é urgente que se 
estabeleçam padrões mínimos de qualidade para serem alcançados por meio do 
oferecimento de conteúdos relevantes e de métodos pedagógicos consentâneos com os 
objetivos democráticos da escola, ao mesmo tempo em que se desenvolvem processos 
coletivos de avaliação de todo o processo escolar que permitam subsidiar e controlar a 
efetiva busca desses objetivos. (PARO, 1993, p. 34).

Por outro, supondo que os testes de avaliação do rendimento, tal como os 

propostos pelo MEC e Secretarias Estaduais de Educação, possam, sendo 

elaborados a nível central, levar em conta os conteúdos básicos trabalhados por 

todas as escolas, é preciso salientar que os resultados aferidos referem-se ao 

trabalho realizado em um determinado período de tempo, no qual os alunos tiveram 

acesso à escola. Considerando que os diferentes contextos sociais significam 

diferentes oportunidades de acesso à cultura elaborada, e, portanto, indicam pontos 

de partida diferentes para as diversas comunidades escolares, o tempo e os esforços 

despendidos para chegar a resultados semelhantes, não será igual, o que 

compromete os resultados.

Seu uso também causa apreensão entre os educadores, pois na medida em 

que os resultados não sejam satisfatórios, ao invés de constituírem instrumento de 

auto-avaliação e correção de rumos para as escolas, podem ser utilizados pelas 

administrações dos sistemas como justificativa para uma restrição de recursos, 

dentro da lógica do discurso que vem sendo alardeado por alguns setores do 

governo, de premiar competências e méritos com mais recursos. Estaria então 

invertido o caminho das necessidades, dando-se mais a quem mais tem e menos a 

quem mais precisa.

Saliente-se, que é pelo processo de ensino e de aprendizagem, e não pela 

medida do rendimento, que se estabelece a qualidade do ensino e da aprendizagem,
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sendo portanto mais proveitoso que se insista e invista na melhoria de todos os 

aspectos que influenciam a aprendizagem, ao invés de concentrar tantos esforços e 

recursos para apenas constatar o resultado de políticas educacionais equivocadas 

que vêm sendo adotadas há muito tempo.

De qualquer modo, o bombardeio de críticas coloca a escola em xeque e 

obriga os educadores a refletirem quanto aos seus conteúdos e procedimentos. 

Embora a avaliação seja motivo freqüente de preocupações, o assunto costuma ser 

sempre postergado e, quando o ano letivo se aproxima do final, repete-se, sem 

modificações significativas, o mesmo ritual de aprovação e reprovação, que 

acompanha a escola há muito tempo, sempre criticado, pouco modificado.

Neste sentido, a legislação educacional que por muito tempo impediu 

inovações, agora pode favorecê-las. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, n° 9394/96, apesar dos muitos percalços na sua elaboração e das falhas 

que ainda se lhe pode apontar, deixou à iniciativa das escolas e professores, as 

decisões sobre as melhores formas de organizar, acompanhar e avaliar o ensino, 

com abertura para implementação de novas idéias, ainda que de forma limitada, 

pois acontecem dentro do mesmo sistema social, econômico e político e por ele são 

circunstancializadas.

Tanto do ponto de vista pedagógico quanto do legal, a situação parece 

favorecer a assunção de um encaminhamento pedagógico mais adequado para a 

avaliação realizada na escola fundamental. Resta lembrar que, se por um lado é 

preciso empenho e vontade política dos profissionais da educação, estes por si só 

não bastam, pois mudanças radicais na educação somente serão possíveis em um 

outro contexto social, econômico e político. Afinal, como promover educação igual 

para todos em uma sociedade tão desigual?

A avaliação realizada na escola constitui fundamentalmente o objeto do 

presente estudo e para melhor compreendê-la tratou-se inicialmente de 

contextualizá-la, assim como à educação escolar de que é componente, em relação 

ao modelo socioeconômico e político vigente, procurando, no primeiro capítulo,
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traçar um rápido paralelo entre as formas que o trabalho humano e as relações 

sociais vão assumindo ao longo da história dos homens e o modo como ensejam 

formas de educação que lhes atendam às necessidades, até chegar ao papel 

indispensável atribuído hoje à escola .

No segundo capítulo busca-se entender, à luz da ideologia liberal que 

fundamenta o modo capitalista de produção, o aparente paradoxo entre a educação 

escolar que se tomou cada vez mais necessária e o seu distanciamento em relação à 

oferta de uma educação de igual qualidade para todos, expresso por uma 

seletividade muito presente nos processos de avaliação escolar.

Ao mesmo tempo em que a seletividade marca o processo de avaliação dos 

alunos, os índices de retenção e de evasão que a expressam são alvo de preocupação 

dos educadores e de vários setores da sociedade, provocando muitos 

questionamentos quanto à pertinência do processo de aprovação e de reprovação de 

alunos. Investigá-lo, comparando alunos aprovados e reprovados, ao mesmo tempo 

em que se verifica como os jovens se relacionam com diversos aspectos da 

organização escolar e da vida social, é o objeto do terceiro capítulo.

Finalmente, tendo lançado um olhar crítico sobre a escola real, através dos 

alunos, retoma-se a análise da avaliação escolar, contrapondo os dados de realidade 

obtidos aos referenciais teóricos sobre avaliação, na perspectiva de uma educação 

escolar que tem como utopia uma sociedade de iguais, e que tem consciência de seu 

espaço de atuação limitado, porém real, dentro desta sociedade em que a 

desigualdade ainda é a marca.

9



1 A CONSTITUIÇÃO DA ESCOLA

10

O mundo humano é o mundo do trabalho, o qual caracteriza a espécie 

humana, uma vez que, diferentemente dos animais, as pessoas são capazes de 

planejar suas ações segundo as finalidades pretendidas e de conceber o produto de 

seu trabalho antes mesmo de realizá-lo.

Através do trabalho o homem se relaciona com a natureza, transformando-a e 

construindo a si e ao mundo material. "O ato de agir sobre a natureza, adaptando-a 

às necessidades humanas é o que conhecemos pelo nome de trabalho." (SAVIANI, 

1994, p. 148)

O modo pelo qual os homens produzem a sua vida material determina a vida 

social, política e cultural, assim como a consciência. "Ao produzirem os seus meios 

de existência, os homens produzem indiretamente sua própria vida material". 

(MARX e ENGELS, s.d., p. 19)

"Os indivíduos fazem-se uns aos outros tanto física quanto espiritualmente, 

mas não se fazem a si mesmos." (MARX e ENGELS, s.d, p. 46 ).

Ao construir o mundo material em que vive como ser social, o homem 

constrói também as relações sociais e as circunstâncias, as quais por sua vez o 

constróem.

A educação é uma das circunstâncias que, tendo sido criada pelos homens, 

no bojo das relações sociais, os forma, e assim concebida, abrange muito mais do 

que a forma de educação que se processa no âmbito da escola. Tem função coletiva, 

consistindo em um modo pelo qual se forma a concepção de mundo. Sendo social, 

sua orientação e organização são determinadas socialmente. "Se o trabalho é parte 

integral e fundamental da formação do homem (... ), as diferentes formas de 

organização do trabalho darão como resultado diferentes tipos de homens, tanto na



história, como se considerarmos transversalmente a sociedade. " (ENGUITA, 1993, 

p. 14)

Na sociedade primitiva os homens produziam juntos a sua existência, 

dividindo as tarefas segundo critérios biológicos, aprendendo e educando os jovens 

no próprio processo de trabalhar na natureza.

Com os primeiros agricultores e criadores de animais, coloca-se, ainda que 

de forma incipiente, a questão da propriedade da terra, que divide a sociedade entre 

os que trabalham a terra e os que dela se apossam, e passam a viver do trabalho 

daqueles, configurando-se aí uma primeira diferenciação em relação à educação. Os 

primeiros, continuam a educar-se no próprio trabalho, lidando com a realidade, mas 

para os que não trabalham são criadas outras formas de educação: "A forma como a 

classe proprietária ocupava seu ócio é que constituía seu tipo específico de 

educação " (SAVIANI, 1994, p. 149 ). Esta situação mantém-se durante a Idade 

Média, quando, enquanto o povo continua a educar-se no trabalho, escolas mantidas 

por ordens religiosas se dedicam à educação dos filhos da classe dominante. 

"Ocupar o ócio com estudos significava não precisar trabalhar para suprir as 

necessidades da existência. Ocupar o ócio com dignidade, é ocupá-lo com 

atividades consideradas nobres e não com atividades consideradas 

indignas. "(SAVIANI, op.cit. 149).

O desenvolvimento do artesanato faz crescer a atividade mercantil que se vai 

concentrando e dando origem às cidades, deslocando o processo produtivo do 

campo para a cidade e da agricultura para a indústria.

Nas cidades, tanto a vida social como o modo de produção adquirem 

contornos muito diferentes daqueles vividos no campo; as corporações de ofício, 

organismos fechados constituídos por artesãos que dominam completamente seu 

ofício, são a expressão do tipo de divisão profissional então existente. A esta, se 

segue a separação entre os que produzem e os que comercializam, promovendo a 

troca de produtos entre grupos profissionais e cidades.
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Com o comércio, o modo de produção começa a especializar-se até que, pela 

concentração do capital comercial, desenvolve-se a manufatura que se caracteriza, 

na oficina, pela concentração dos meios de produção nas mãos do capitalista.

Na manufatura o artesão perde progressivamente sua autonomia, seu ofício 

vai sendo decomposto, até o ponto em que cada trabalhador passa a desenvolver 

apenas uma parcela do trabalho, perdendo o controle sobre o produto de seu 

trabalho.

O grande desenvolvimento da manufatura, a crescente concentração de 

capital e a parcelarização do trabalho prosseguem com a introdução da maquinaria e 

encontram seu pleno desenvolvimento na grande indústria.

"A indústria não é outra coisa senão o processo pelo qual se incorpora a 

ciência, como potência material, no processo produtivo" (SAVIANI, op.cit., p. 152). 

A necessidade da escrita e da escola para todos se generaliza, quando a produção 

passa a centralizar-se na cidade (onde as relações passam a ser contratuais) e na 

indústria (uma vez que a ciência nela incorporada, exige o domínio da leitura e da 

escrita).

Com a indústria, associada à ciência, a história do homem encontra um ponto 

de grande progresso material e científico. O capital que sabe muito bem apropriar-se 

do conhecimento científico e dele fazer uso para seu próprio crescimento, pode com 

a industrialização, reproduzir em larga escala todas as coisas de que a espécie 

humana tem necessidade, mas limita tais benefícios aos que podem pagar por eles, 

deixando à grande maioria o dever do fabrico e não o direito do usufruto.

No modo de produção industrial capitalista, o trabalho chega a seu máximo 

de simplificação e desqualificação, pois está tão fracionado que o operário não 

precisa conhecer mais que umas poucas tarefas para executá-lo, perdendo a visão da 

totalidade. A conexão entre as diferentes etapas do processo produtivo passa a 

existir apenas para o capital. Assim, para o trabalhador, aquele trabalho
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característico do gênero humano, porque planejado, concebido e realizado pelo 

homem, já  não existe. Ele trabalha, de forma alienada e desumanizadora.

A divisão do trabalho que na manufatura ocorria internamente, desenvolve-se 

agora no conjunto da sociedade - divisão social do trabalho - que separa e 

hierarquiza, tanto dentro da indústria como nos demais setores da sociedade, os 

trabalhadores intelectuais dos manuais, os que tomam decisões dos que as 

executam, os que detém o conhecimento sobre o trabalho, daqueles que apenas 

realizam operações parciais, os proprietários dos meios de produção dos que nada 

possuem a não ser sua própria força de trabalho, e por extensão, na sociedade, os 

que detém o poder político e econômico e podem portanto ditar as regras para a 

sociedade, dos que trabalham para se manterem vivos.

Pelo trabalho, na ação, na compreensão e na transformação da natureza os 

homens produzem o conhecimento. Trabalhando e exercitando simultaneamente 

teoria e prática - na práxis - o homem obtém uma crescente compreensão da 

realidade e elabora saberes. Entretanto, estes conhecimentos, frutos do trabalho 

coletivo dos homens em todas as épocas, acabam sendo apropriados por alguns, 

enquanto são expropriados da maioria, na medida em que a tarefa de registrá-lo e 

sistematizá-lo fica a cargo dos que dispõe dos recursos para fazê-lo e dominam os 

instrumentos intelectuais correspondentes. A imensa maioria, envolvida na tarefa 

cotidiana de trabalhar para produzir os bens requisitados pelas várias instâncias da 

sociedade e para garantir a própria sobrevivência, sem tempo nem recursos para 

produzir intelectualmente, fica cada vez mais alijada do conhecimento que ajuda a 

construir.

Nos primórdios da indústria era necessário educar trabalhadores para o 

trabalho, o suficiente para que aprendessem noções elementares da cultura (leitura, 

escrita e cálculo ), ao mesmo tempo em que se adaptassem à nova ordem social, 

sem atritos, bem como ao processo de produção taylorista/fordista caracterizado 

pela parcelarização, padronização e controle externo. Era também importante que 

desenvolvessem comportamentos necessários à organização industrial capitalista,



como silêncio, ordem, atenção, pontualidade, entre outros, os quais coube à escola 

ajudar a promover.

A expansão da industrialização e do capitalismo não se deu sem um longo 

processo de lutas, para que se conseguisse que os trabalhadores aderissem a 

processos de trabalho totalmente distintos do que estavam habituados a fazer, com 

modificações radicais em todos os aspectos da vida social (político, econômico, 

organizacional, etc.). A escola desempenhou um papel importante para que eles se 

integrassem mais facilmente ao mundo do trabalho industrial. Assim, a história da 

escola foi ligando-se cada vez mais intimamente ao desenvolvimento dos processos 

produtivos, chegando mesmo à adoção dos princípios da gestão científica do 

trabalho implementados pela indústria, e enfatizando a preocupação com a eficácia 

(dos métodos, dos testes, dos professores, e tc .).

A educação sempre esteve ligada ao modo de produção, mas é sob o 

capitalismo que se coloca para a escola a necessidade de formar trabalhadores. Até 

então a educação formal estava restrita aos que não precisavam trabalhar e 

representava um modo de transmitir idéias, princípios éticos, morais e religiosos, 

desvinculados do trabalho.

Com a transformação da indústria manufatureira em grande indústria, quando 

se passa a exigir conhecimentos de novo tipo, que não podem ser ensinados na 

fábrica e outras funções profissionais aparecem (especialmente no setor comercial e 

de serviços), a escola é chamada a responder pela formação de mão-de-obra. A 

resposta da escola, no entanto, vem marcada pela divisão de classes, com a oferta de 

formas diferenciadas de educação : o aparelho escolar distingue-se em escolas para 

ensinar teoria, e escolas para ensinar profissões, sendo a primeira destinada aos 

filhos da burguesia e a segunda, à classe trabalhadora. Confirma-se então a 

tendência tantas vezes evidenciada: ou a classe trabalhadora permanece excluída da 

escola, ou, quando o acesso lhe é permitido, este se dá de modo precário, seja pelo 

aligeiramento de conteúdos, seja pelas formas de organização interna da escola que
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desconsideram o aluno real que a freqüenta, seja pelo encaminhamento prematuro 

às habilitações profissionais.

A educação escolar “ofertada” pela burguesia, via Estado, ao trabalhador, 

sempre esteve longe de oferecer o que lhe é necessário, mas sim apenas o suficiente 

para que ele possa ajustar-se às demandas da sociedade e do mercado de trabalho, 

nos termos do modo de produção vigente.

Nesse sentido é exemplar a análise que Adam SMITH, faz em seu livro 

"Wealth of Nations", (citada por Marx em O Capital, 1983, p. 284 ) o qual depois 

de afirmar que a compreensão das pessoas se forma a partir de suas ocupações e de 

reconhecer que o trabalhador parcial parece adquirir a habilidade de seu ofício à 

custa de seu desenvolvimento mais geral, recomenda que o Estado propicie ao povo 

"ensino popular, embora em doses prudentemente homeopáticas".

Atualmente já  não há necessidade de lutar pelo reconhecimento do direito à 

escola, nem de provar a sua necessidade, que já  constitui um dado de realidade. O 

próprio processo produtivo, diante dos avanços tecnológicos obtidos, está 

solicitando a qualificação do trabalhador. Este espaço precisa ser ocupado pela 

escola, mesmo que o trabalho do operário, tal como se apresenta, ainda seja 

atividade limitada e unilateral.

Se a extensão da escolaridade a todos foi reclamada no século passado, para 

que os trabalhadores se integrassem às novas formas de trabalho e de vida trazidas 

com a expansão da industrialização, hoje a questão é ainda mais premente. A 

incorporação da ciência ao processo produtivo é cada vez maior, o que aumenta as 

exigências que este põe aos trabalhadores e consequentemente à escola que os 

forma.

A escola tem um papel a cumprir, uma vez que é a agência, por definição, de 

formação do homem, não se admitindo que continue, por incompetência ou 

omissão, à margem do processo de formação do cidadão, trabalhador por 

excelência. É preciso eliminar de vez a dualidade do sistema escolar, que oferece

15



16

um ensino intelectual e geral aos alunos oriundos das classes dirigentes e outro 

ensino, dito profissionalizante, aos filhos da classe trabalhadora, quando não os 

deixa completamente apartados do sistema escolar, através dos seus processos 

elitistas de ensino e de avaliação.

Desde há muito tempo a escola tem sido parceira orgânica do mundo do 

trabalho, ao ajudar a preparar os dois tipos básicos de trabalhador necessários ao 

processo produtivo: o operário comum do chão de fábrica, bom executor de ações 

planejadas por outrem, aluno da escola por alguns poucos anos, e o dirigente, 

planejador, mentor intelectual das atividades a serem executadas, aluno não apenas 

da escola básica, mas da universidade.

Entretanto mudanças drásticas em setores fundamentais do processo 

produtivo que representam uma ruptura com o modelo taylorista/fordista, e a 

emergência de um novo paradigma produtivo, caracterizado pela flexibilidade e 

pela crescente utilização da microeletrônica, vêm alterando a configuração das 

relações sociais, embora sem superar a divisão social e técnica do trabalho, posto 

que ocorrem no seio do capitalismo. O capitalismo passa por um novo padrão de 

acumulação decorrente da internacionalização da economia que acirra a 

competitividade aumentando a preocupação com a qualidade e com menores custos, 

o que acaba por colocar novas exigências para o trabalhador e, em conseqüência 

para a escola que o forma.

A descoberta de novos princípios científicos permite a criação de novos materiais e 
equipamentos; os processos de trabalho de base rígida vão sendo substituídos pelos de base 
flexível; a eletromecânica, com suas alternativas de solução bem definidas, vai cedendo 
lugar à microeletrônica, que assegura amplo espectro de soluções desde que a ciência e a 
tecnologia, antes incorporadas aos equipamentos, passem a ser domínio dos trabalhadores; 
os sistemas de comunicação interligam o mundo da produção. (KUENZER, 1998, p.4 )

Nos setores em que a reestruturação produtiva tem lugar, novos 

procedimentos de gerenciamento aparecem e novas exigências se fazem quanto à 

qualificação do trabalhador que passa a " ser simultaneamente operário de produção 

e de manutenção, inspetor de qualidade e engenheiro " (HOORATA, 1994, p. 126 ) .



Entre as capacidades que se espera deste novo tipo de trabalhador estão, 

segundo KUENZER (1998), a capacidade de comunicar-se adequadamente, a 

autonomia intelectual para resolver problemas práticos utilizando conhecimentos 

científicos, a autonomia moral para enfrentar novas situações e o comprometimento 

com o trabalho, através da responsabilidade, da crítica e da criatividade.

As pesquisas realizadas pelo Núcleo de Estudos sobre Reestruturação 

Produtiva e Educação, do Setor de Educação da UFPR em indústrias da região 

Metropolitana de Curitiba, constataram a permanência da polarização entre 

trabalhadores mais ou menos qualificados, e mais que isto, a importância tanto do 

saber tácito do trabalhador, como do acesso que ele tem ao conhecimento científico 

tecnológico, pois é isto que lhe dá condições de contribuir para maiores "ganhos de 

produtividade, através da redução do desperdício, dos tempos mortos e da criação 

de novos procedimentos, "viabihzando os programas de qualidade, os quais 

comumente esbarram em deficiências de formação escolar dos trabalhadores 

(KUENZER, 1998, p. 9 ).

r

E preciso salientar que as mudanças não atingem a toda a indústria de modo 

igual. Nas áreas em que vigora a organização taylorista/fordista, exigem-se 

destrezas específicas e naquelas em que o modelo flexibilizado se colocou há 

demanda por maior apropriação de conhecimentos científicos e tecnológicos, ainda 

que por um número menor de trabalhadores. A tendência concentradora e 

excludente do capitalismo se mantém, com uma quantidade crescente de 

trabalhadores sendo apartados do sistema produtivo formal, passando a integrar o 

quadro de desempregados ou de trabalhadores informais, nem por isto necessitando 

menos do conhecimento científico que a escola deve lhe proporcionar.

Diante deste quadro, e mesmo que não se estendam ao conjunto dos 

trabalhadores as oportunidades do trabalho menos parcial e fragmentado, é preciso 

que a escola esteja atenta à educação que propicia aos alunos, de modo a abrir a 

todos as possibilidades de uma aprendizagem básica de qualidade, que é o requisito 

mínimo para uma sólida formação profissional e para a participação competente no
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mundo social e do trabalho que continuamente incorporam mais ciência e 

tecnologia.

A educação tem uma função política que interessa contraditoriamente tanto 

às forças conservadoras, como às classes trabalhadoras. Às primeiras interessa que a 

escola forneça os elementos mínimos sem os quais os indivíduos não se podem 

inserir no mercado de trabalho, desde que não impliquem em quaisquer tipos de 

mudanças sociais, enquanto que para os trabalhadores a escola pública representa 

uma via concreta de acesso ao conhecimento, mediante o que ele terá condições 

mais efetivas de interferir e transformar a sociedade.



2 A EDUCAÇÃO E A AVALIAÇÃO ESCOLAR NO CONTEXTO DO 

LIBERALISMO

O conhecimento escolar ao qual o aluno tem acesso ao entrar na escola, e 

como ele, os demais integrantes do processo de educação escolar, são delimitados 

pelos condicionantes sociais mais amplos, que interferem nas ações da escola, 

mesmo que não explicitamente.

"A escola é simultaneamente reprodução das estruturas existentes, correia de 

transmissão da ideologia oficial, domesticação - mas também ameaça à ordem 

estabelecida e possibilidade de libertação (SNYDERS, 1977, p. 106).

A educação que se realiza dentro da escola é permeada pelas contradições 

postas pela sociedade capitalista. Está vinculada à prática social mais ampla, ou 

seja, ao conjunto de relações concretas que têm lugar em uma sociedade 

historicamente determinada, que estabelece finalidades e objetivos para a educação, 

de acordo com as idéias e o pensamento predominantes na sociedade.

Não se faz educação no vácuo histórico e social: ela é prática social 

construída, e como tal precisa ser entendida, sob pena de lhe ser atribuída toda a 

responsabiüdade pelas mazelas e virtudes encontradas na sociedade. Com vistas a 

aprofundar e a contextualizar a educação escolar e nela, a avaliação educacional, 

toma-se necessária uma rápida incursão pelo liberalismo, sob cujas bases se 

organiza a sociedade e a escola.

(...) "qualquer esforço de compreensão das formações sociais dominadas pelo 
capitalismo, das formas de pensamento que nasceram dentro delas para referendar ou 
negar suas bases estruturais, deve implicar na apreensão crítica do liberalismo que nasceu 
com o capitalismo, justificando-o e dirigindo sua plena consolidação. E, mais do que isto, 
deve implicar na admissão de que o liberalismo surgiu como expressão historicamente 
necessária do modo de produção capitalista, não só na sua fase de estruturação e 
consolidação - na qual o liberalismo foi imposto como visão de mundo, através da qual a 
burguesia dirigiu o processo de luta contra a antiga ordem e de construção da nova - 
como também nas fases seguintes, de crescente expansionismo, nas quais a burguesia 
precisou da disponibilidade subjetiva para que o capitalismo fosse aceito como natural e 
necessário, identificado a progresso, desenvolvimento, democracia, liberdade, etc." . 
(WARDE, 1984, p.26 )
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O início da sociedade moderna, marcado pelo desenvolvimento da indústria, 

que transformou a ciência em meio de produção e pela constituição da economia de 

mercado, alterou a estrutura da sociedade, que, dividida em classes, passou a 

organizar-se em tomo de relações sociais, regidas pelo Direito positivo e não mais 

por relações naturais e pelo Direito consuetudinário, fundado no uso e não escrito. 

"O que o homem perde pelo contrato social é a sua liberdade natural e um direito 

ilimitado a tudo quanto aventura e pode alcançar. O que ele ganha é a liberdade 

civil e a propriedade de tudo o que possui". ( ROUSSEAU, 1973, p.42 ) .

A doutrina liberal correspondeu aos anseios de poder da burguesia que 

consolidava sua força econômica ante a aristocracia e a monarquia absoluta, 

defendendo a ampla liberdade individual, a democracia representativa com 

separação e independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, o 

direito inalienável à propriedade e ainda, a livre iniciativa e a concorrência como 

princípios que harmonizariam os interesses individuais e coletivos e gerariam o 

progresso social. Ao Estado caberia garantir a livre - concorrência entre as empresas 

e o direito à propriedade privada.

Contrapondo-se à ordem social então vigente a revolução burguesa 

representou um avanço histórico significativo, ao romper com a total ausência de 

liberdade e possibilitar o crescimento das forças produtivas. Em relação à educação, 

a luta da burguesia incluiu a defesa da escolarização universal, pois tanto o Direito 

positivo, quanto o conhecimento científico precisavam da linguagem escrita, cuja 

aquisição é propiciada pela escola. Além de advogar a escola como local de 

aquisição da cultura letrada, também o ensino gratuito, universal, leigo, obrigatório, 

e público, a cargo do Estado foi preconizado pelos teóricos liberais. Entretanto 

assim como o lucro proveniente da expansão industrial não foi aplicado aos setores 

da sociedade que mais necessitavam e sim onde fosse possível a maior 

rentabilidade, a luta pela escolarização travada em nome da solidariedade, na 

verdade atendia aos interesses do capital.



21

Em A educação pública na conjuntura atual, SAVIANI (1991) cita 

algumas das orientações de teóricos do liberalismo relativas à educação, entre eles 

ADAM SMITH e CONDORCET.

SMITH, defendia que o processo produtivo seria beneficiado se fosse 
proporcionada aos trabalhadores uma instrução geral e elementar, que não 
ultrapassasse os aspectos rudimentares, o que poderia ser feito com poucos gastos e 
em pouco tempo, pelo Estado:

"Embora as pessoas comuns não possam, em uma sociedade civilizada, ser tão bem 
instruídas como as pessoas de alguma posição e fortuna, podem aprender as matérias 
mais essenciais da educação - ler, escrever e calcular - em idade tão jovem que a maior 
parte, mesmo daqueles que precisam ser formados para as ocupações mais humildes, tem 
tempo para apreendê-las antes de empregar-se em tais ocupações. Com gastos muito 
pequenos, o Estado pode facilitar, encorajar e até mesmo impor a quase toda a população 
a necessidade de apreender os pontos mais essenciais da educação." (In: SAVIANI, 1991, 
P-93)

CONDORCET dizia que a "instrução era necessária porque evitar o erro é 

condição essencial da liberdade", afirmando que a educação pública deveria limitar- 

se à instrução, que poderia ser graduada e dirigida de modo diferenciado aos 

diferentes segmentos da sociedade, pois considerava "impossível submeter a uma 

educação rigorosamente idêntica homens cuja destinação é tão diferente". 

(SAVIANI, op.cit., p.88).

A teoria liberal ao reconhecer a existência de uma pluralidade de sujeitos 

individuais autônomos supõe que os seus interesses sejam harmonizados pelos 

mecanismos reguladores do mercado capitalista, culminando em um bem - estar 

geral. Esta crença parte da suposição de uma igualdade real entre todos os 

indivíduos, a qual na verdade não existe, uma vez que, na sociedade de classes, 

alguns são proprietários dos meios de produção e outros possuem apenas sua força 

de trabalho, com condições de vida muito diversas.

Os postulados liberais da livre iniciativa, das liberdades individuais, da 

propriedade privada e da auto - regulação da economia de mercado constituem a 

base da sociedade capitalista ainda hoje.



WARDE (1984), utilizando a categorização de VACHET, define o 

liberalismo como uma mentalidade ou uma visão de mundo, como uma filosofia, e 

como uma sociologia. Entende que mesmo tendo sido alteradas as condições 

materiais do capitalismo, o liberalismo permanece como visão de mundo, tanto para 

filósofos, quanto para dirigentes e mais ainda no senso comum.

"Enquanto concepção de mundo determinada fincou um modo específico de apreensão do 
real. Por suposto, se a burguesia conseguiu tomar o liberalismo uma concepção de mundo 
dominante, fundado nos seus interesses específicos, é porque de algum modo absorveu (e 
absorve) das classes subalternas muitas das suas reivindicações, por mecanismos que vão 
desde a absorção nos limites de suportabilidade da burguesia à metamorfose pura e 
simples daquelas reivindicações". (WARDE, 1984, p.27)

Embora o liberalismo tenha sofrido modificações ao longo da história do 

capitalismo, tais momentos representam no dizer de WARDE a "descontinuidade do 

liberalismo para a continuidade do capitalismo ".

Se a doutrina liberal que justifica o sistema capitalista disseminou-se como 

visão de mundo no senso comum, no que diz respeito à educação sua influência é 

marcante.

Os educadores liberais defendem o ensino humanístico e intelectual, sem 

preocupação de relacionar os conteúdos e procedimentos com a realidade social. 

Atribuem ao mérito individual o sucesso escolar de todos os alunos indistintamente, 

estimulando a competição e a seletividade com repercussões evidentes nas relações 

do aluno com o conhecimento, com o seu grupo e com a sua vida na escola e fora 

dela.

Sustentam a igualdade de oportunidades, sem considerar que as condições de 

vida dos alunos são desiguais, o que leva à falsa conclusão que os que não se saem 

bem na escola, o fazem porque não tem dom ou inclinação para o estudo. A 

organização da escola, bem como seus procedimentos, são correspondentes aos 

valores culturais hegemônicos na sociedade capitalista, com os quais os alunos 

oriundos das classes mais desfavorecidas não estão familiarizados.
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Manifestam a idéia de que à escola cabe preparar os indivíduos para o 

desempenho de papéis sociais, de acordo com suas supostas aptidões individuais.

A este respeito é interessante assinalar que a aplicação de testes na população 

escolar tem suas origens em formas de gestão voltadas para o controle e a ordem 

social, fundamentalmente nascidas nos E.U.A, com a finalidade de garantir proteção 

às estruturas de poder e de riqueza da ordem capitalista liberal. Assim, foram 

criadas ou reorganizadas associações que passaram a estimular reformas políticas e 

educacionais e que financiaram pesquisas - o movimento dos testes - relatado por C. 

KARIER, (1982), cujos resultados serviram a causas tão variadas quanto a 

programas de esterilização de pessoas consideradas nocivas à sociedade, restrição à 

imigrantes de determinadas nacionalidades, justificativa para o racismo, proibição à 

miscigenação de raças, classificação e planificação da mão-de-obra. Também a 

definição de oportunidades educacionais foi por eles influenciada, na medida em 

que foi criada e aplicada uma grande variedade de testes à população escolar (testes 

de inteligência, teste de aptidão escolar, exames para admissão em alguns tipos de 

escolas, exames de colocação na universidade, além de exames profissionais 

específicos, entre outros).

( . . .)  "todos serviram para classificar, normalizar e racionalizar os seres humanos para 
melhor servir os interesses produtivos de uma sociedade essencialmente controlada pela 
riqueza, pelo privilégio e pelo estatuto social . Os testes, quer medissem a inteligência ou a 
execução, assim como a própria meritocracia, serviam para mascarar o poder, de forma a 
imobilizar efetivamente qualquer oposição revolucionária real. Se um homem acredita 
realmente que tem um nível de vida marginal por ser inferior, é menos provável que adote 
medidas violentas contra o sistema social, do que se acredita que a sua condição é produto 
de um privilégio social". (KARIER, 1982, p.242).

A influência do modo capitalista de produção e do pensamento liberal dele 

decorrente está presente tanto nas escolas da atualidade, sejam públicas ou privadas, 

com efeitos especialmente nefastos sobretudo nas escolas públicas, que atendem a 

grande maioria da população brasileira e onde a exclusão se faz sentir com mais 

força quanto em outros setores da sociedade (exemplos disto são a ênfase no
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individualismo e na competitividade, para não falar dos testes seletivos de admissão 

à Ia série, realizado pela quase totalidade das escolas privadas com a intenção de só 

admitir entre seus alunos aqueles que já  tem o perfil adequado à escola).

Do mesmo modo, a base técnica taylorista/fordista do processo de produção 

que se caracteriza tanto pela parcelarização, padronização e controle do trabalho, 

quanto pela nítida separação entre as ações intelectuais de planejamento e as de 

execução, por afinar-se perfeitamente às demandas da sociedade capitalista, 

influencia a educação escolar de modo que toda a pedagogia tradicional se baseia na 

divisão entre pensamento e ação e no escalonamento rígido de conteúdos.

Os currículos, baseados no positivismo e na lógica formal, são organizados 

em tomo de áreas de conteúdos atomizadas que estabelecem pouca ou nenhuma 

relação com as demais áreas e com as relações sociais e produtivas concretas. São 

repassados verticalmente pelo professor aos alunos, de forma mecânica, valendo-se 

principalmente da memória como habilidade, do mesmo modo pelo qual, no 

processo produtivo é exigida a capacidade de memorizar e repetir procedimentos 

em ritmo e seqüência determinados. "A pedagogia (...) tendo por meta a 

uniformidade de respostas para procedimentos padronizados, separa os tempos de 

aprender teoricamente e de repetir procedimentos práticos e exerce rigorosamente o 

controle externo sobre o aluno" (KUENZER, 1998, p.4), tal como na fábrica, os 

supervisores controlam o trabalho dos operários.

A escola, grande reivindicação de todos na atualidade, como o foi na 

implantação da industrialização, ao mesmo tempo em que pode representar a forma 

viável de inserção no mundo do trabalho e, em decorrência, na sociedade é também 

fator de exclusão, explicado pelas idéias liberais disseminadas na sociedade 

segundo as quais as pessoas supostamente teriam diferentes capacidades e aptidões 

"naturais" que as predisporiam ao estudo e à ocupação de posições 

hierarquicamente superiores tanto no mundo produtivo quanto na sociedade.

As idéias liberais, justificam o dualismo presente nos sistemas de ensino - 

diferentes tipos de escola para diferentes tipos de pessoas - ao mesmo tempo em que
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afirmam a existência de uma suposta igualdade de oportunidades, a qual jamais 

encontra correspondência na realidade.

2.1 A AVALIAÇÃO ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE SELEÇÃO E 

EXCLUSÃO

O modelo sócio - econômico e político de nossa sociedade fundado no 

liberalismo e na conservação social, encontra sua expressão na educação, em formas 

pedagógicas que pretendem e praticam a adaptação dos alunos ao modelo social 

vigente, utilizando-se da avaliação como instrumento de domesticação, na medida 

em que estimulam comportamentos imitativos, passivos e padronizados.

A educação escolar está aqui sendo entendida como o processo de 

transmissão-assimilação do saber historicamente construído pela humanidade que 

tem lugar em uma sociedade, cujo modo de produção capitalista, é excludente por 

natureza, o que configura o processo de avaliação expresso na sua dupla face de 

aprovação / reprovação, como mecanismo de inclusão / exclusão no contexto desta 

sociedade.

A avaliação escolar está dimensionada por uma concepção de mundo e de 

educação traduzida em prática pedagógica. Através das relações sociais e das 

práticas vivenciadas na escola, os alunos são levados a aceitar as relações sociais 

vigentes no modo de produção capitalista.

Em A face oculta da escola, ENGUITA (1989 ) salienta que isto é tanto 

mais grave quando se sabe que a escola fundamental atinge obrigatoriamente a 

quase totalidade das crianças e representa a sua primeira relação com uma 

organização formal. Nela o aluno permanece em contato e sob controle do professor 

e de outros profissionais durante todo o tempo, o que permite que a escola organize 

além dos conhecimentos, o seu comportamento, o seu caráter, sua relação consigo
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mesmo e com os outros. As atitudes desenvolvidas na escola poderão ser 

transferidas a outros contextos (especialmente o mundo do trabalho) e quanto mais 

a escola se assemelhar a eles, mais fácil será sua adaptação.

A submissão permanente dos alunos às autoridades da escola, que 

organizam, controlam e vigiam toda a sua vida escolar, os mantém em dependência 

e em nada contribui para ajudá-los a se desenvolverem como indivíduos maduros e 

autônomos.

Está também presente na organização das escolas a necessidade de manter os 

alunos sempre ocupados, realizando atividades dentro de horários preestabelecidos. 

O tempo da escola é todo organizado de modo fragmentado em unidades de tempo - 

as aulas - o que não tem a ver com necessidades da aprendizagem, mas com o 

ensino simultâneo, dentro da lógica do capitalismo industrial.

O mesmo ocorre com a seqüenciação das atividades, e a organização do 

ensino em séries. A seriação obriga a simultaneidade e ambas desconsideram o fato 

de que nem todos aprendem do mesmo modo, no mesmo momento. Alunos lentos 

perturbam o professor e o andamento da turma sem que se providencie atividades 

diferenciadas para eles, que ao final de um período de tempo determinado, serão 

"avaliados" como os demais e penalizados com notas menores, sempre que a 

aprendizagem ainda não se tenha realizado.

Quando se observa a escola atual, especialmente no segmento de 5a a 8a série, 

tem-se a impressão de que tantas discussões, críticas e proposições de mudanças 

que envolveram a escola nas últimas décadas, passaram ao largo da escola. Apesar 

de se terem modificado as idéias e os discursos dos professores, na prática, a 

preocupação com a ordem, o silêncio e a imobilidade em sala permanece 

exacerbada e faz sentido se os professores entendem que, para aprenderem, os 

alunos precisam escutar e realizar atividades, simultaneamente, sob seu comando. 

As salas continuam repletas de alunos enfileirados, que passam a maior parte do 

tempo sentados diante do professor, que transmite verbalmente os conteúdos, os 

quais serão em seguida fixados através de questionários ou exercícios; ao final de
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um período determinado, um teste verificará o que foi aprendido. Embora haja 

exceções, os alunos de uma turma são capazes de antecipar a rotina de aulas de cada 

professor com bastante exatidão, pois, na maioria das vezes, as aulas obedecem a 

uma mesma seqüência de atividades.

Uma sociedade dividida, tal como a nossa, é mais tolerável para os menos 

favorecidos se apresentar, ao menos aparentemente, a possibilidade de mobilidade 

social. Embora passar pela escola não signifique necessariamente ascender 

socialmente, não freqüentá-la constitui um impedimento real. A escola desempenha 

a função de canalizar esforços individuais ou de grupos para melhorar sua posição 

na sociedade, ao mesmo tempo em que se vale da avaliação para selecionar os que 

realmente vão fazê-lo.

Associa-se à escolaridade a função de capacitar e de selecionar 

objetivamente os indivíduos mais aptos ao desempenho de funções sociais mais 

relevantes e prestigiadas. Sob o discurso da igualdade de oportunidades e de 

tratamento, ignora-se as características próprias dos alunos como pertencentes a 

grupos sociais específicos, insistindo-se em comportamentos individualistas. Assim 

as determinações sociais não aparecem e cada aluno sente-se, e de fato é, 

responsabilizado pessoalmente pelo seu desempenho, atribuindo a culpas ou méritos 

individuais a obtenção de piores ou melhores resultados e oportunidades.

Uma vez na escola os alunos são constantemente avaliados por outras 

pessoas, em especial pelo professor, mas com a participação de outras autoridades e 

dos demais alunos, passando a enxergar-se sob a ótica dos outros.

Foi dito que em cada um de nós há três pessoas: a que cremos que somos, a que os 
demais crêem que somos e a que cremos que os demais crêem que somos; a quarta, a que 
realmente somos, ou não existe ou é desconhecida e inacessível. A escola ocupa-se 
manifestamente das três primeiras, embora seu discurso idealista se refira 
permanentemente à quarta. (ENGUITA, 1989, p.204)

A avaliação escolar, mesmo quando centrada em dimensões cognitivas, 

influencia-se por aspectos do comportamento, seja direta ou indiretamente (bons



resultados são obtidos se o aluno ajusta seu comportamento às exigências da escola, 

tais como lições, estudo e silêncio).

A conquista constante de resultados positivos estabelece para o aluno e para 

os que o cercam uma teia de expectativas que ele procurará satisfazer. Do mesmo 

modo, os alunos tendem a desanimar e a descrer de suas possibilidades quando os 

insucessos são freqüentes. Neste aspecto, seria fundamental a intervenção do 

professor, propondo outros caminhos para a aprendizagem de modo a garantir que 

ela se efetivasse.

Embora o aluno conviva com colegas com os quais estabelece relações muito 

próximas e duradouras, a escola, sob o discurso da cooperação, valoriza o 

desempenho individual e a competição, para o que concorrem significativamente os 

sistemas de avaliação apoiados na atribuição de notas por mérito individual.

Quando se concebe o ensino como um processo de repasse de informações 

ao aluno, o qual por sua vez deve retê-las da maneira mais aproximada possível, a 

avaliação consiste em verificar se a reprodução das informações é feita 

adequadamente, sem erros. No caso de serem cometidos erros, especialmente nas 

situações de verificação de aprendizagem, serão registrados pelo professor na forma 

de notas ou conceitos, e, mesmo que venham a ser corrigidos mais tarde, o registro 

não será mudado. A função da avaliação, nesta ótica, é a de verificação de 

aprendizagem ao final de um determinado período e consequentemente, de 

separação dos que aprenderam e serão promovidos à série seguinte, dos que não o 

fizeram e serão reprovados. O resultado só tem valor para a avaliação se foi obtido 

no tempo adequado.

Este entendimento da avaliação centrada em exames de verificação do 

aprendido e na atribuição de notas ou conceitos para fins de aprovação, toma o 

ensino cada vez mais seletivo, pois os que não obtém bons resultados vão apenas 

sendo separados, classificados autoritariamente como incapazes, sem uma 

intervenção mais efetiva da escola ou do professor que possa contribuir para a 

superação das suas dificuldades; a forma mais freqüente pela qual o aluno pode
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tentar modificar resultados consiste em que se submeta a novo exame, dito de 

recuperação, o qual não representa necessariamente um avanço na aprendizagem, 

mas uma chance matemática de modificar as notas anteriores através do acréscimo 

de outra nota ao cálculo da média final de aprovação.

As notas utilizadas como recompensas para um ensino que não oferece 

satisfação em si mesmo, são distribuídas de forma diferenciada com base em uma 

igualdade formal no ponto de partida, desconsideradas as possibilidades dos alunos, 

e fixadas pelas exigências da escola. Por sua vez, a distribuição desigual de 

recompensas (notas ) acaba por alterar a igualdade das "novas partidas". À medida 

em que avançam nas séries, cada nova etapa se inicia a partir de desigualdades 

consolidadas pela escolarização e internalizadas pelos alunos que passam a acreditar 

que tanto sua classificação, quanto as diferenças de classe, rendimentos e poder na 

sociedade, são naturais e inevitáveis. Os alunos se convencem que o esforço e o 

mérito individual são os responsáveis pela hierarquização e estratificação na escola 

e na sociedade. .

Desta primeira diferenciação em que a cultura de origem e a da escola se 

harmonizam ou se contrapõe, colocando uns em vantagem em relação a outros, os 

sistemas escolares passam à discriminação sistemática separando os alunos em 

ramos escolares diferenciados.

As implicações da avaliação classificatória e seletiva são bem conhecidas:

Ao exercer o controle sobre o aluno, a avaliação exerce também o controle 

sobre o conhecimento, definindo o que, como, e quanto deve ser conhecido pelo 

aluno. Além disto, ao supervalorizar a cultura mais prestigiada e as formas de 

acesso a ela, pressupõe aprendizagens que se desenvolvem antes e fora da escola, 

tomando como desigualdade educacional, o que na verdade se constitui em 

desigualdade social.

Assim, desigualdades culturais socialmente determinadas são encaradas 

como diferenças individuais naturais de capacidade, de tal modo que, se a escola
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oferece oportunidades iguais de aprendizagem para todos, a desigualdade de 

resultados é encarada como natural e o sucesso ou fracasso escolar são atribuídos à 

capacidade e ao esforço individuais. "A origem social é transformada em destino 

social pela escola" (ENGUITA, 1989, p.214 ), ao fazer com que os alunos sigam 

caminhos educacionais de acordo com sua origem. Desta forma, a escola não só 

contribui para a conservação da sociedade tal como é, mas o faz de modo a que 

todos acreditem, inclusive os excluídos, que não poderia ser de outra maneira.

Ao tratar formalmente a todos de modo igual, realizando medições e 

emitindo sentenças individualmente, sem implementar ações para modificar a 

situação, a escola faz com que cada um sinta-se o único responsável por seu destino. 

Se alguns conseguem e outros não, o problema é daqueles que não conseguiram. A 

seleção se faz tanto por eliminação dos não "adequados", como por rebaixamento 

das expectativas pessoais dos alunos, provocado pelo entendimento de que os 

"fracassos" seriam indicações de que não é possível avançar. O próprio fato de ter 

progredido na escola até determinado ponto e não conseguir ir mais adiante, faz 

com que o aluno se veja como incapaz: se estava progredindo na escola, poderia 

progredir na sociedade. Se não o faz, conclui que a falha é sua, sendo acompanhado 

nesta conclusão, pela família, pelos professores e pelos colegas.

A avaliação sob uma falsa aparência de neutralidade e de objetividade, é o instrumento 
por excelência de que lança mão o sistema de ensino para o controle das oportunidades 
educacionais e para dissimulação das desigualdades sociais, que ela oculta sob a fantasia 
do dom natural e do mérito individualmente conquistado. Sua utilização, tal como se dá 
na maior parte dos países e, particularmente, nos países subdesenvolvidos, não 
incrementa as oportunidades educacionais e sociais mas, ao contrário, restringe-as e 
orienta-as no sentido mais conveniente à manutenção da hierarquia social. "(SOARES, 
1981, p.53)

Na escola não se veiculam apenas conteúdos, mas também modos de ver e 

sentir o mundo e o conhecimento. Se a estrutura da classe, a configuração das 

relações entre os alunos e o professor, o poder de participação e de decisão que têm 

todos os envolvidos na sala de aula, têm implicações diretas na avaliação, também o 

modo de organização da escola e as relações de poder que perpassam esta 

organização, repercutem diretamente na qualidade do ensino e da avaliação que o



integra. Constituir a avaliação em tema central do presente estudo não significa 

atribuir-lhe um status maior do que ela realmente tem, mas tomá-la como lente 

através da qual se procura perceber mais de perto como a escola está consolidando 

seu projeto de educação, através de uma de suas manifestações mais evidentes : os 

alunos aprovados e os reprovados, que constituem objeto da reflexão do próximo 

capítulo.
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3 PONDO EM QUESTÃO A AVALIAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA 

FUNDAMENTAL

Muitas são as abordagens que podem ser feitas para analisar a avaliação 

escolar.

O presente estudo procura abordá-la tomando como referência o aluno que 

está concluindo a escola fundamental, para, olhando para ele no contexto escolar e 

com ele dialogando, poder estabelecer um quadro mais aproximado da realidade da 

escola.

Tendo em vista o momento crítico pelo qual vem passando a escola pública 

brasileira, da qual o que se exige em qualidade, se nega em recursos, percebe-se 

uma exacerbação do papel da avaliação, como se dela dependesse a qualidade da 

escola, invertendo-se a ordem: a avaliação pode evidenciar se um bom trabalho foi 

ou não realizado e indicar os aspectos a melhorar, mas o contrário não é 

necessariamente verdadeiro. A profusão de testes com que se pretende estar 

avaliando a escola não implica em melhoria do trabalho pedagógico, apenas atesta o 

ponto em que se encontra a aprendizagem naquele momento. (Ainda assim, seria 

preciso indagar se, para a elaboração dos testes foram consideradas as diferentes 

condições em que se encontram alunos e escolas).

De qualquer forma é esta a "ponta do iceberg" que a tantos vem 

incomodando: altos índices de repetência que se mantém quase inalterados. Se 

fossem apenas taxas percentuais, seriam intrigantes, mas por trás delas existem 

alunos, que não passam impunemente pela situação de reprovados, e isto é 

preocupante.

Sem supervalorizar a avaliação, é a partir dela que, neste estudo, pretende-se 

analisar a escola de Io Grau, especialmente de 5a a 8 série, procurando verificar 

como está a prática das escolas, no que se refere à relação dos alunos com o 

conhecimento, com os professores e com o cotidiano escolar.
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A intenção inicial - estabelecer um comparativo entre alunos aprovados e 

reprovados ao final do Io grau - teve que ser alterada da 8a para a 7a série diante do 

levantamento feito junto à FUNDEPAR quanto aos índices de retenção de 5a a 8a 

séries nas diversas escolas, encontrando-se os índices mais elevados na 5a série, um 

pouco mais baixos na 6a e 7a, tomando-se na 8a série extremamente baixos, 

inexistindo em algumas escolas.

Por um mecanismo perverso, explicável pelos processos de seleção e 

exclusão característicos deste sistema escolar, ano após ano, os alunos "não- 

adequados" à escola vão sendo excluídos, seja pela reprovação, seja pela evasão, de 

tal forma que os poucos alunos que chegam à 8a série são os mais afinados com os 

padrões escolares de aprendizagem e de comportamento, sendo por isso, menos 

sujeitos à retenção. Acrescenta-se a este processo de peneiramento e afunilamento, 

o fato de, no entender de muitos professores e alunos, os conteúdos serem mais 

facilmente assimiláveis na 8a série. Além disto, percebe-se nos Conselhos de Classe 

Finais uma tendência a uma maior condescendência nos critérios de promoção com 

os alunos que estão concluindo uma fase da escolaridade ou saindo da escola. O 

mesmo fenômeno é observado na 4a série do Io Grau e na última série do 2o Grau, 

que detém índices muito baixos de retenção.

O presente trabalho de pesquisa, valendo-se da metodologia dialética, 

procura explicações para o fenômeno da avaliação escolar, contextualizado por uma 

educação integrante e partícipe das relações sociais que permeiam a sociedade 

capitalista cindida em classes.

Entende-se que a educação, como atividade humana criada 

circunstancialmente pelos homens, é participante da totalidade da organização 

social, sendo historicamente determinada. Estando inserida numa sociedade cujo 

modo de produção dominante é o capitalista, a educação se explica no contexto das 

relações sociais engendradas pelo capitalismo, no qual a classe que detém o poder 

procura mantê-lo por todas as formas, entre elas a busca do convencimento e do 

consenso. Ao operar no campo das idéias, a educação pode veiculá-las de acordo
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com o pensamento dominante na sociedade, não por acaso coincidente com o da 

classe hegemônica.

Por outro lado, contraditoriamente, a escola representa também a própria 

possibilidade da conscientização, na medida em que promova a socialização do 

conhecimento e a apreensão não apenas dos conteúdos mas também do instrumental 

que permite sua aquisição. Assim o acesso dos filhos dos trabalhadores ao saber 

sistematizado possibilita o avanço histórico de toda uma classe, e neste sentido a 

educação traz em si um embrião revolucionário, propiciando, pelo domínio das 

formas elaboradas do saber, a superação do senso comum, a participação crítica e a 

intervenção na sociedade.

Compreender a educação é procurar desvendar suas relações com a 

totalidade. Assim, este estudo procurou entender os dados observados na sua 

concreticidade, isto é, procurando-se as suas relações essenciais com a totalidade, 

pois a educação e a avaliação não podem ser entendidas fechadas em si mesmas, 

mas em relação a si e aos outros componentes da educação e da sociedade. A 

totalidade só pode ser compreendida através das partes e das relações que as partes 

estabelecem entre si, num movimento permanente, ou no dizer de KOSIK:

"(o conhecimento concreto da realidade ) é um processo de concretização que procede do todo para 
as partes e da parte para o todo, dos fenômenos para a essência e da essência para os 
fenômenos, da totalidade para as contradições, e das contradições para a totalidade." (K. 
KOSIK, 1976, p. 41)

Na realização deste estudo utiliza-se a perspectiva qualitativa de pesquisa, 

estabelecendo-se como suposição inicial a inexistência de diferenças essenciais 

entre alunos aprovados e reprovados, nesta etapa final do ensino de Io Grau, em 

relação ao domínio dos elementos fundamentais do currículo, que lhe permitam 

prosseguir na vida com competência.

O trabalho de investigação do real teve início efetivamente quando, definido 

o referencial teórico, foi proposta a pesquisa às direções e coordenações
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pedagógicas de três escolas, uma municipal, uma estadual e uma privada, situadas 

em bairros diferentes da cidade de Curitiba. Embora o foco de interesse fosse, desde 

o início, a escola pública, decidiu-se incluir uma escola privada a fim de verificar 

como aí se configurava a situação dos alunos reprovados De cada uma, foi 

selecionada pela escola, uma 7a série do período matutino, para participar da 

pesquisa.

De início, decidiu-se como objeto de análise os conteúdos culturais básicos 

da Matemática e da Língua Portuguesa, procedendo-se nesta fase, à uma consulta a 

professoras da rede particular e pública, a fim de especificar claramente, o que 

observar em relação a cada uma destas áreas do conhecimento, perguntando-lhes 

sobre os conteúdos e comportamentos cognitivos que consideravam imprescindíveis 

a um aluno que estivesse no final da 7a série, além de se ter realizado um 

levantamento dos livros da série utilizados pelas escolas.

Foram também entrevistados os professores das turmas selecionadas para 

verificar se o encaminhamento dado à pesquisa não estava em desacordo com os 

conteúdos e metodologias por eles empregados .

Uma vez elaborados, os instrumentos de avaliação foram aplicados a um 

grupo de outros jovens, diferentes daqueles indicados para a pesquisa, para somente 

então, aprovados os instrumentos, proceder-se à sua aplicação aos alunos das turmas 

selecionadas.

É importante salientar que não se pretendeu realizar avaliação que 

permanecesse no nível formal e sim superá-lo, pela utilização de instrumentos 

diferenciados, em um período de tempo determinado, que incluíram momentos mais 

formalizados de avaliação (caso dos testes) e momentos informais (entrevistas), 

além de cortes ao longo de um período mais extenso para acompanhamento da 

situação escolar dos alunos no ano que se seguiu à pesquisa propriamente dita. O 

que se pretendeu através dos testes foi estabelecer uma comparação entre alunos 

aprovados e reprovados, a partir do uso que fazem de conteúdos básicos, que a esta
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altura da escola de 1° Grau já  deveriam estar compreendidos, não se intencionando 

avaliar quanto do conteúdo de cada área era dominado pelos alunos.

Nos meses de outubro e novembro de 1996, após o contato inicial com 

direção, coordenações e professores destas escolas e, tendo sido indicadas as turmas 

para o trabalho, foram realizados os encontros com os alunos.

Um primeiro encontro foi realizado para sensibilização e explicação sobre o 

trabalho: os alunos foram convidados a participar livremente, no próprio horário das 

aulas da escola (aulas cedidas pela escola). Não foi dito aos alunos que se pretendia 

comparar alunos reprovados e aprovados, para não levantar algum tipo de 

expectativa em relação à promoção, ou predisposição contra a pesquisa, além do 

que, na ocasião em que a mesma foi realizada (outubro e novembro) estes 

resultados ainda não existiam. Os alunos foram desafiados a participar da pesquisa 

como uma oportunidade para que demonstrassem que os jovens tinham mais 

conhecimentos do que o alardeado tanto pelos adultos, quanto pelos meios de 

comunicação, além de se constituir em um modo de verificar como pensavam, 

quanto dos conteúdos escolares sabiam aplicar em situações de cotidiano e até 

conhecer suas sugestões para tomar os currículos mais adequados.

A seguir foram realizados outros quatro encontros, com duração de uma hora

aula com cada turma (na escola estadual foram oito ao todo, pois as 7a séries 

tinham semanalmente um horário vago que a escola não havia conseguido 

preencher e que foi colocado à disposição da pesquisa, sendo assim três encontros 

utilizados para testar a aplicação de alguns instrumentos diferentes, antes do início 

da mesma nas demais escolas). Já de início, a partir da organização semanal do 

horário de aulas das 7a séries, apareceu a primeira indicação de que às escolas 

públicas - neste caso, estadual - não é dada a devida atenção, permitindo-se que, 

desde o início do ano, um horário semanal de aulas fosse desperdiçado, quando 

tantos são os assuntos a trabalhar e tão pouco o tempo disponível.



Os jovens foram convidados a demonstrar seus conhecimentos práticos de 

Língua Portuguesa e de Matemática, respondendo ou resolvendo determinadas 

situações propostas, as quais serão analisadas mais adiante.

A cada encontro os alunos respondiam a questões de Matemática e de Língua 

Portuguesa. Além disto, foram entrevistados individualmente todos os alunos na 

própria escola, nos horários possíveis (recreios, aulas vagas e horário contrário aos 

das aulas - voluntariamente muitos alunos agendaram e foram até a escola no 

período da tarde, no qual não estudavam, para participar da entrevista).

Durante o último bimestre letivo de 1996 também foram realizadas 101 

entrevistas com todos os alunos das três turmas selecionadas, porque não se poderia 

saber ainda, quem seriam os aprovados e reprovados. Saliente-se que a participação 

foi voluntária e que apenas duas alunas não quiseram que a entrevista fosse gravada, 

preferindo que suas respostas fossem anotadas, e que uma outra se recusou a ser 

entrevistada, alegando não gostar de conversar, realizando, entretanto, as demais 

atividades coletivas. Para as entrevistas foi elaborado um roteiro que, embora não 

seguido formalmente, serviu de base, sendo, ampliado na medida em que a conversa 

despertava novos interesses. Foi o caso, por exemplo, da utilização de 

computadores pelos alunos. Nas primeiras cinco entrevistas realizadas na escola 

municipal, três alunos citaram o uso de computador para realizar trabalhos 

escolares. A informação despertou a curiosidade em descobrir quantos dos alunos 

teriam acesso a computadores e esta questão foi incluída nas demais entrevistas.

Os dados colhidos - como os alunos realizaram as tarefas propostas e como 

relataram nas entrevistas sua relação com a instituição escolar, com a sociedade e 

com a cultura - constituem os dados de realidade, a partir dos quais se pôde repensar 

as suposições iniciais, contrapondo-as às informações obtidas, obtendo-se então 

uma nova interpretação da realidade, em um nível superior de entendimento, 

constituindo o "concreto pensado” .

Após o encerramento do ano letivo, de posse dos resultados finais, foram 

sorteados três alunos aprovados sem recuperação (por média) e três alunos
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reprovados de cada escola, a fim de realizar análise mais detalhada dos resultados 

dos instrumentos aplicados e das entrevistas, constituindo-se desta forma o grupo 

amostra com 18 componentes.

Os "testes" realizados pelos alunos do grupo amostra foram fotocopiados, 

tiveram as assinaturas apagadas e foram numerados. Daí em diante, durante a 

análise das respostas, não foram mais identificados, só voltando a sê-lo para 

estabelecer a comparação entre aprovados e reprovados.

Encerrado o ano letivo de 1996, os resultados finais das turmas pesquisadas 

nas escolas encontram-se apresentados na Tabela 1, abaixo.
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TABELA 1 - PERCENTUAL DE APROVAÇÃO NA 7a SÉRIE

APROVADOS

ESCOLAS SEM
RECUPERAÇÃO

COM RECUPERAÇÃO SEM
RECUPERAÇÃO

COM RECUPERAÇÃO TOTAL

MUNICIPAL 30% 30% 60% 3% 37% 40%

ESTADUAL 35% 53% 88% 6% 6% 12%

PARTICULAR 32% 46% 78% ------- Após 2o Conselho - 22% 22%

Apósl0 Conselho - 30%

Obs: Escola municipal: 30% de alunos aprovados sem recuperação, 30% aprovados após 
recuperação e 40% de alunos reprovados, sendo 3 % sem direito à recuperação.
** Escola estadual: 35 % dos alunos foram aprovados sem recuperação, 53 % aprovados após a 
recuperação e 12 % retidos, tendo a metade dos alunos retidos abandonado a escola nos meses de 
outubro e novembro.
Escola privada: 32 % de alunos aprovados sem recuperação, 46 % aprovados após a recuperação e 
22 % reprovados. É de se observar que nesta escola, o ano da pesquisa - 1996 - foi o primeiro ano 
da implantação de nova fórmula para cálculo de médias, que instituiu o conhecimento cumulativo, 
(toda a matéria dada cobrada durante todo o ano) associado a uma fórmula com pesos diferenciados 
nos bimestres (primeiro bimestre com peso 1.5, segundo com peso 2, terceiro com peso 3 e quarto 
com peso 3.5), o que, apesar da média de aprovação ter sido reduzida de oito para seis, provocou 
um número excessivo de reprovações. Este fato alertou a escola que resolveu fazer um novo 
Conselho de Classe, o "Reconselho" revendo os casos de reprovação e conseguindo aprovar mais 
alguns alunos, para serem submetidos a um acompanhamento mais intensivo durante o ano 
seguinte. Com o "Reconselho" o total de alunos retidos baixou então de 30% para 22%.



Um primeiro olhar sobre esta Tabela levanta, de imediato, uma indagação: 

Como explicar a diferença acentuada entre as escolas públicas no que diz respeito à 

reprovação? Inicialmente pode-se presumir que os critérios de promoção estejam 

por trás das diferenças entre as escolas, pois algumas costumam ser mais rigorosas 

que outras, tanto na atribuição de notas como no estabelecimento das médias de 

aprovação. Pode-se, entretanto tentar aprofundar um pouco a questão:

Como a matemática é considerada pela grande maioria das pessoas, alunos e 

professores, como muito difícil na 7a série, tendo estado presente em 78% dos casos 

de reprovação dos alunos da amostra, (ela só não foi causa de reprovação na escola 

estadual) é ela especialmente que será objeto de algumas considerações baseadas na 

conversa prévia com os professores das escolas e no relato dos alunos sobre as 

diversas disciplinas:

Na escola estadual, o professor de matemática está cursando Matemática na 

UFPR, mas tem pouco tempo no exercício do magistério. Assim, se por um lado 

tem uma visão bastante atual da teoria do ensino da matemática, por outro encontra 

na escola uma realidade com a qual não tem prática de trabalhar; sendo jovem, 

entende-se bem com os adolescentes, mas não tem outras experiências docentes que 

lhe sirvam de comparação. Alia-se a este fato a ausência na escola de orientação 

pedagógica, seja através da presença de pedagogos, seja pela existência de um 

projeto político-pedagógico que lhe dê respaldo. O próprio plano curricular da 

escola lhe é desconhecido, tendo relatado que não teve como saber o que os alunos 

haviam aprendido na série anterior. Nas entrevistas com os alunos, muitos o 

consideram bom, porque "bonzinho", enquanto outros vêem nesta " bondade" uma 

falta de domínio sobre a turma. Seus critérios para atribuição de notas são bastante 

flexíveis; em um dos bimestres, dois pontos foram acrescentados à média dos 

alunos que apresentaram um trabalho de matemática na Feira de Ciências da escola.

Na escola municipal a situação é um pouco diferente. É uma das escolas mais 

bem localizadas da rede municipal de ensino, possuindo por isso um corpo de 

professores bastante estável, havendo ainda um controle um pouco maior sobre o
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currículo da escola. A professora de matemática desta escola tem bastante tempo 

no exercício do magistério, embora tenha ficado por alguns anos afastada da escola 

trabalhando a nível central, na Secretaria Municipal de Educação, tendo retomado à 

escola no ano da pesquisa. Estava muito preocupada com o baixo nível de 

rendimento que os alunos vinham apresentando; para melhorá-lo promovia aulas de 

reforço para os alunos à tarde, uma vez por semana, mas como elas se realizavam 

em local distante da escola, muitos não compareciam. Em sua fala sobre os alunos 

demonstrou ser bastante exigente e não via como aprovar alunos que não 

apresentavam as condições que julgava satisfatórias.

Por mais que os técnicos em avaliação defendam a sua objetividade, os 

critérios utilizados são próprios de cada professor, e somente a efetivação de 

projetos coletivos de educação em que se aclarem e desenvolvam conteúdos, 

metodologias e formas de avaliação mais consistentes entre si, bem como se defina 

em um contexto mais amplo, o que é realmente fundamental que os alunos 

aprendam, é que podem ser atenuadas algumas das contradições mais aparentes da 

avaliação escolar, embora não possa ser eliminada sua ação no processo de exclusão 

que vigora na sociedade capitalista.

Ao final do primeiro semestre letivo de 1997, bem como ao final do mesmo 

ano, foi feito contato com as secretarias e coordenações das escolas, a fim de 

verificar como estavam os alunos aprovados e os reprovados do grupo amostra, bem 

como comparar os resultados obtidos em 1996 e 1997.

Na escola municipal, 62% do total de alunos retidos em 1996 haviam saído 

da escola. Dos alunos retidos do grupo amostra, 67% saíram e os que permaneceram 

(33%) foram aprovados no ano seguinte. Na escola estadual, do geral de alunos 

retidos 50% não refizeram a matrícula, saindo da escola; em relação ao grupo 

amostra, 33% saíram da escola e os que permaneceram foram aprovados. Na escola 

particular 37% do geral dos alunos retidos pediram transferência; do grupo amostra, 

33% pediram transferência, tendo os demais permanecido na escola, sendo 

aprovados no ano seguinte.
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Este grande "êxodo" de alunos repetentes despertou a atenção, de forma que 

as secretarias das escolas foram consultadas. Nas escolas municipal e estadual, não 

foram informadas quaisquer orientações para que os alunos retidos pedissem 

transferência, embora a grande maioria não tenha retomado à mesma escola. 

Entretanto na escola particular foi confirmada a prática - já  relatada nas entrevistas 

com os alunos - de serem expedidas transferências de alunos com duas repetências 

no seu histórico escolar, a fim de não provocar grande defasagem idade/série. Desta 

forma, a escola se vê "livre" de dois "problemas" : alunos com grande diferença de 

idade na mesma turma, e, ao mesmo tempo, alunos com "dificuldades de 

aprendizagem", mantendo uma espécie de padronização dos alunos.

Especial atenção foi dada para os alunos que, na escola particular haviam 

sido aprovados pelo Reconselho: Nesta primeira experiência 33% deles foram 

aprovados1 na 8a série, comprovando que, nestes casos, a reprovação teria sido 

desnecessária. Diante disto, quem pode afirmar que outros alunos não pudessem ter 

obtido os mesmos resultados através de uma proposta de estudos adicionais 

desenvolvida no decorrer do ano seguinte? Como explicar os casos discutidos em 

Conselhos de Classe em que as opiniões dos professores quanto ao desempenho dos 

alunos são tão divergentes a ponto de uns decidirem pela retenção pura e simples e 

outros pela promoção? E os casos de alunos aprovados "em Conselho" que não 

apresentam problemas no ano seguinte?

As evidências fazem supor que os alunos candidatos à retenção não o seriam, 

se o ensino, a avaliação e a aprendizagem caminhassem juntos, com o objetivo de 

não permitir que as dificuldades se acumulassem. O caso da experiência desta 

segunda instância de promoção de alunos que foi o "Reconselho" demonstra ainda 

que, salvo casos excepcionais, nada impede que alunos com dificuldades de 

aprendizagem sejam aprovados para a série seguinte, desde que as escolas realizem 

um acompanhamento pedagógico efetivo dos alunos, durante todo o ano.
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3.1 COMPARANDO ALUNOS APROVADOS E REPROVADOS

42

A participação efetiva de todas as pessoas nas diversas instâncias da vida 

social, cultural, econômica e política, exige o domínio de saberes culturais 

elaborados ao longo da história da humanidade, entre eles, o da língua portuguesa 

oral e escrita e o da matemática, por meio do quais a estruturação do pensamento, a 

comunicação, o acesso a informações, a produção de conhecimentos, a 

argumentação, e o desenvolvimento do raciocínio lógico, são possíveis, além de 

permitir inúmeras aplicações práticas na vida cotidiana e no mundo do trabalho, em 

que os conhecimentos científicos e recursos tecnológicos estão cada vez mais 

presentes.

Para estabelecer que conteúdos utilizar na elaboração das atividades a serem 

realizadas pelos alunos foram consultados professores e currículos das escolas 

municipais e estaduais, além de bibliografia especializada nas referidas áreas, 

produzida nos meios acadêmicos do país.

Estas informações foram comparadas às exigências que o setor produtivo 

vem fazendo ao trabalhador e, portanto, ainda que indiretamente, à escola, nesta 

fase de desenvolvimento em que se encontra o capitalismo, em que as mudanças 

tecnológicas ocorridas no mundo do trabalho, colocam novas demandas de 

conhecimento. Tomou-se como referencia as pesquisas que o Núcleo de Estudos 

sobre Reestruturação Produtiva e Educação da UFPR vem realizando em indústrias 

da Região Metropolitana de Curitiba, que demonstraram "principalmente a ênfase 

no domínio de matemática básica, do desenho geométrico, da língua portuguesa, da 

estatística, de uma língua estrangeira moderna e de informática básica enquanto 

ferramentas a permitir a apropriação dos conhecimentos científicos, tecnológicos, 

sócio - históricos e de gestão". (KUENZER, 1998, p. 12)

Tal escolha teve como pressuposto que se os alunos, ao final da 

escola fundamental, apresentam bom domínio das ferramentas básicas da língua
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portuguesa e da linguagem matemática, são capazes de estudar, pesquisar e buscar 

informações, estão bem preparados e a escola está cumprindo seu papel.

3.1.1 Língua portuguesa

A aplicação de instrumentos de língua portuguesa teve dupla finalidade: 

verificar de que forma os alunos faziam uso da língua portuguesa escrita escrevendo 

sobre assuntos de sua vivência e ao mesmo tempo colher suas opiniões sobre os 

mesmos. A escolha dos temas foi feita a partir de uma lista de assuntos que foi 

submetida a um grupo de jovens para que assinalassem aqueles que julgavam 

interessantes para serem discutidos. Dois dos assuntos mais indicados foram 

escolhidos para integrar a pesquisa (relacionamento entre homens e mulheres e 

relacionamento entre pais e filhos). O terceiro tema, trabalho, foi incluído porque 

uma das intenções da pesquisa era a de verificar se os jovens já  apresentavam 

inclinação por alguma profissão (esta questão integrou a entrevista individual) e 

neste contexto, pareceu esclarecedor conhecer seu modo de perceber o trabalho. A 

aplicação dos instrumentos de língua portuguesa foi feita segundo os seguintes 

procedimentos:

Inicialmente foi distribuído aos alunos um pequeno texto escrito em ficha 

colorida, tratando do tema de forma agradável (relacionando-o a programa 

humorístico de televisão ou à música de sucesso entre jovens; o terceiro texto foi 

apresentado sem estes recursos, apenas com uma breve exposição inicial a respeito 

do assunto); em seguida, um tempo curto destinado a comentários sobre o tema, 

aberto à participação da turma; depois disto, escrita individual dos textos, sem 

possibilidade de reescrevê-los. Cada texto foi escrito em dias diferentes. Em relação 

ao conteúdo, os textos revelaram:

• relação homem - mulher :

-"O relacionamento entre este casal é terrível, eu acho que um casamento como este 
não poderia durar muito tempo."(Alberto)



O texto se refere a um programa humorístico muito conhecido, no qual o 

homem sempre manda a mulher "calar a boca", alegando que a mesma “diz muita 

bobagem”. Apenas um dos meninos deixou de desaprovar o tipo de relacionamento 

do casal. Todos os demais destacaram a importância do respeito entre homem e 

mulher. Este único aluno,fez afirmação machista: "não importa que seja burra se 

fo r  bonita". Entre as meninas, algumas distinguiram o fato de ser programa 

humorístico de TV, observando que se fosse na vida real não se aceitaria. Algumas 

(duas) levantaram o problema de que o homem agride a mulher, mas "só" com 

palavras, não havendo violência física. De modo geral, não aceitariam a prepotência 

masculina nem com a desculpa de que a mulher no citado programa, realmente fala 

muitas coisas sem sentido. Não houve nenhuma grande diferença no conteúdo das 

respostas por parte dos alunos aprovados ou repetentes.

• relações pais-filhos ou adultos-iovens:

-"Se eu falar o que eu penso, minha mãe briga comigo, fala  que eu tô bocuda, 
reclamando demais. Meu pai é a mesma coisa. Daí não dá prá falar com 
ninguém. "(Luciana).

-"Eu tenho uma relação super aberta com meus pais. Eu posso falar sobre tudo 
com eles, qualquer coisa, que eu sei que eles certamente vão 
entender. "(Alessandra)

Metade dos jovens selecionados considera bom seu relacionamento com os 

pais, e outra metade afirma existirem desentendimentos inevitáveis porque gerações 

diferentes pensam de modo diferente. Não é possível afirmar um melhor ou pior 

relacionamento com os pais dentro dos grupos de aprovados e reprovados. Este 

relacionamento se distribui igualmente entre os dois grupos. Da mesma forma, 

meninos e meninas não demonstraram melhor ou pior relacionamento.

• visão do trabalho:

-"Trabalho é essencial à vida; eu pretendo fazer o que eu gosto, ou seja, ter uma 
profissão que me agrade, realizando meus objetivos para um dia ter o que sempre 
quis, lutando muito. Mas não é preciso ser fanático pelo trabalho, tem que saber 
separar as coisas. (Poliana)
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A visão que os alunos têm do trabalho foi também analisada agrupando-se os 

alunos segundo a renda familiar declarada ou deduzida através da profissão dos pais 

(nos casos em que a ficha de matrícula da escola não trazia esta informação). 

Segundo este critério os alunos foram classificados em três grupos: baixa, média e 

alta renda. A maioria dos integrantes do grupo caracterizado como de baixa renda 

percebe o caráter dual do trabalho (um lado bom, porque garante o sustento e o bem 

estar e o lado negativo, porque desgasta e sobrecarrega). São realistas considerando 

que em geral, trabalhar não é bom, mas é necessário. "O trabalho nunca vai mudar; 

virão empregos diferentes, mas sempre será a mesma coisa". A aluna que começou 

recentemente a trabalhar como empacotadora em supermercado distingue o seu 

trabalho atual, do futuro: segundo ela, no presente, trabalhar é uma forma de ser 

independente, de passar o tempo e de ganhar algum dinheiro, no futuro será o meio 

de obter conforto.

No caso dos alunos classificados como de média renda, mais da metade 

percebe os aspectos negativos (rotina, obrigação, dever, obediência a um superior) 

como uma troca pelos positivos (dinheiro que vai ser usado para o próprio sustento 

e conforto próprio ou da família). Metade dos alunos aponta para mudanças no 

mundo do trabalho com a informatização crescente; um terço demonstra 

preocupação com o desemprego causado pela informatização. Finalmente um terço 

destes alunos enfatiza o trabalho do ponto de vista individual: o trabalho é bom para 

quem tem talento e para quem estiver preparado pelo 2o grau e cursos paralelos.

Setenta por cento dos alunos com renda considerada alta salientam a questão 

da necessidade de escolher bem a profissão para não se arrepender e para não ser 

infeliz. O bom pagamento pelo trabalho preocupa mais da metade destes alunos que 

assinalam que muita gente não recebe pelo seu trabalho o suficiente para viver e 

para sustentar a família. Um dos alunos, depois de dizer que é preciso trabalhar para 

viver, afirma enfaticamente: ”a maioria se mata de trabalhar, a troco de nada; se 

pudesse, não trabalharia! ”
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3.1.2 Análise dos textos produzidos pelos alunos

As produções escritas dos alunos foram analisadas tendo por referência os 

estudos de PÉCORA, em Problemas de Redação (1983), sendo possível incluir os 

problemas apresentados pelos alunos nas suas produções dissertativas em três 

grupos que, embora didaticamente separados, mantém - se relacionados entre si.

Problemas na oração: neste grupo aparecem os problemas referentes ao 

código da escrita, ou seja, às normas da grafia as quais precisam ser conhecidas por 

quem escreve, os que se referem ao domínio da norma culta ou ao padrão 

lingüístico e aqueles referentes aos empregos lexicais.

• Código da escrita: pontuação, acentuação e ortografia

• Padrão linguistico: concordância verbal e nominal, regência verbal e uso de 

pronomes

• Empregos lexicais inadequados: o emprego inadequado do léxico revela, muitas 

vezes, a tentativa do aluno de adequar-se à expectativa escolar, acreditando em 

uma falsa concepção de escrita, segundo a qual, escrever bem significa utilizar 

um vocabulário mais formal do que o adotado no cotidiano.

Problemas de coesão textual: para que haja coesão em um texto, seus 

elementos referem-se mutuamente, compondo um todo significativo. A 

incompletude associativa é um dos problemas de coesão que ocorre quando 

extrapola o interior da oração; ela não pode ser explicada sem que se relacione tal 

ocorrência com outras orações do período ou do parágrafo. É muito freqüente que 

nas redações se percam as relações necessárias na articulação de orações . O aluno 

deixa partes de orações incompletas ou desconectadas das demais. O período longo, 

muitas vezes é resultado de um procedimento formal de ocupação do espaço branco 

(estratégia de preenchimento). Às vezes, também o sentido explicitado pelos termos 

de relação (relatores) não coincide com o sentido possível de ser estabelecido entre 

as partes que se quer relacionar (inadequação do relator ). Há, em resumo, uma 

combinação de desconhecimento das condições de produção da escrita e de
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utilização sistemática de estratégias de preenchimento, que se pode observar tanto 

nos alunos que foram aprovados, quanto nos que não o foram.

Problemas de argumentação: São aqueles que não se desvinculam dos 

anteriores, os quais comprometem a realização de uma argumentação. Podem 

referir-se à oração - código da modalidade em que se produz o ato argumentativo, à 

coesão - condições de produção da escrita que permitem vincular a unidade de 

sentido desse ato ao seu caráter dialógico, interpessoal, ou mais tipicamente à 

argumentação. Neste caso destacam-se a noção confusa (ausência de especificidade 

semântica) ou discurso genérico (noções fragmentadas que não compõem um todo, 

mas se tomam redundantes) e o lugar-comum (quando há uma excessiva facilidade 

em assimilar padrões de linguagem; o uso da linguagem se dá como se fosse 

impossível utilizá-la de uma forma que já  não tivesse sido realizada).

O objetivo da aplicação destes instrumentos não foi o de fazer uma avaliação 

exaustiva quanto ao modo de escrever dos alunos, atribuindo-lhes alguma forma de 

valor, seja na forma de notas ou conceitos, e muito menos de julgá-los ou não aptos 

a cursar a série seguinte, atividade esta que deve ser desempenhada pelos 

professores e equipes pedagógicas que acompanharam os alunos durante todo o ano. 

Especificamente no caso de português, não se fez um trabalho de produção de 

textos, tal como seria necessário durante o processo de ensino, a fim de exigir-lhes 

uma forma final de texto trabalhada pelo aluno juntamente com seu professor, que 

caracteriza ou deveria caracterizar o processo do ensino e da aprendizagem.

A intenção deste trabalho, foi a de verificar se, dada uma situação de escrita 

quase informal, os alunos utilizariam o conhecimento da língua que certamente 

adquiriram ao longo de no mínimo sete anos de escolaridade, para escrever 

pequenos textos claros, coerentes e legíveis. E mais, se, se poderia perceber uma 

grande diferença entre os textos dos alunos que viriam a ser aprovados e retidos ao 

final do ano letivo. Não foi permitida a reescrita dos textos, tendo permanecido seus 

erros e borrões, porque o que se propunha era a escrita informal (tanto quanto o 

pode ser a escrita realizada dentro de uma sala de aula, mesmo que não lhe seja



atribuído algum valor, isto é, mesmo que náo "valha nota", preocupação sempre 

presente entre os alunos). Por este motivo não aparecem comentários em relação à 

apresentação dos textos.

Os textos foram mostrados para as professoras de língua portuguesa das 

escolas pesquisadas e uma delas aceitou examiná-los. Ela ficou com os textos (que 

não estavam identificados) entregando-os depois com um conceito, explicando a 

tabela numérica que equivaleria aos conceitos, com a qual ela comumente 

trabalhava. A título de curiosidade, está aqui reproduzida a pontuação que, segundo 

esta professora, teria sido obtida pelos alunos, caso o intuito fosse atribuir uma nota 

ou conceito aos textos:

TABELA 2 - DESEMPENHO DOS ALUNOS EM LÍNGUA PORTUGUESA

APRO VA DO S R EPR O V A D O S
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MEDIA MEDIA
TEXTO 1 TEXTO 2 TEXTO 3 TEXTO 1 TEXTO 2 TEXTO 3

F R R 43 F F+ F+
z F+ F F 33 F R F+

F+ F R 40 5 B — F+
F F R 37 F X —
R R R 50 F F R4 ri R R R+ 53 — R —
R R+ B 60 F R R
R R R 50 R R+ —
F+ R R 47 R+ R F+

Média do grupo Média do grupo
Fonte: textos escritos pelos alunos legenda

conceitos valor
B 70
R+ 60
R 50
F+ 40
F 30

Obs.: Nesta Tabela, estão separados os alunos aprovados e reprovados, indicados pelos números 
que a eles foram atribuídos quando a amostra foi composta. Cada um escreveu três textos, 
indicados nas colunas como texto 1, 2 e 3. Nas colunas referentes aos textos aparecem os conceitos 
B, R+, R. F+ e F atribuídos aos textos dos alunos pela professora de língua portuguesa. Como ela 
forneceu a Tabela de correspondência (conceitos - notas), reproduzida acima foi possível calcular 
as médias. Pode-se observar que, por esta correção, as médias de aprovados e retidos apresentam 
uma diferença insignificante (46 e 44, respectivamente).

Para não analisar os textos superficialmente, com base em aspectos mais 

aparentes, como é o caso da simples attibuição de pontos, cada texto dos alunos 

(três ao todo) foi analisado basicamente em relação a fatos básicos da língua



portuguesa: uso adequado do código da escrita, de padrão lingüístico, do 

vocabulário, bem como coesão textual e argumentação. A presença de dificuldades 

em relação a estes fatos foi assinalada na Tabela 3 com a letra S e quando não foram 

registradas dificuldades, com a letra N; assim será tanto melhor o desempenho, 

quanto maior a presença da letra N na Tabela, indicando que o aluno não 

demonstra dificuldade, naquele aspecto específico da escrita..

Os numerais de 1 a 18 na coluna "alunos" referem-se aos números que foram 

atribuídos aos alunos por ocasião do sorteio através do qual a amostra foi composta. 

Os nove primeiros alunos agrupados, são os alunos aprovados e os outros nove são 

os retidos.

TABELA 3 - PROBLEMAS APRESENTADOS NOS TEXTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

O R A Ç \0 COESÃO TEXTUAL
ARGUMENTAÇÃO

C ód ig os  da escrita P adrão lin g ü ís tic o L éx ico  inadequado

ALI NOS TEXTOS
APROVADOS 1" T 3“ 1° 2o 3“ ]u 2" 3o 1“ 2o 3“ 1° 2“ 3"

1 s s s N S N N N s s s s S S s
2 s s s S N N N N N S s N N S S
7 s N N N N S N N N S S S S s s
10 N N N N S N S N N N N S s s N
11 S S S N S N N N N s s S s s S
12 S N N N N N N S N s N s S S N
14 S N N N S N N N N S S s N N S
15 s S N N N N N N N s N s N N S
16

A U  N O S

s S S N S N S N N s S s N S S

KM'UO\ AlHlS 1° T 3“ 1° 2“ 3o 1“ 2“ 3" 1° 2“ 1* 2" 3“

3 s s s N N N N N N s N s S S S
4 S s s S N N N N N N S s S s S
5 N — s N — S S — N s — S N — s
6 s N — N N — N N — s s — S S —
8 N N s N N N N N S S N N N s S
9 — S — — S — — N — — N — — s —
13 S s s N S S N N N s S S S s N
17 N N — S N — N S — N s — N S —
18 N N s N S N N N N N N s N N S

Legenda: S : sim, apresenta problema neste conteúdo 
N : não apresenta problema neste conteúdo 

— : indica que o aluno não realizou esta atividade
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Uma primeira constatação desperta a atenção: a quantidade de atividades 

não realizadas pelos alunos retidos, o que indica falta do aluno à escola. Uma destas 

alunas participou apenas das primeiras atividades, tendo depois desistido de estudar.

Pelo levantamento dos problemas de escrita apresentados nos textos, 

realizado conclui-se, que quer sejam aprovados ou reprovados, aparecem nos textos 

dos alunos o mesmo tipo de falhas, com pequenas variações.

A análise comparativa de alguns textos pode ser mais esclarecedora do que 

as tabelas, na medida em que as ocorrências podem ser observadas no próprio texto 

escrito pelos alunos:

Texto n° 1:

Observados os textos abaixo, o primeiro de uma aluna aprovada e o segundo 

e terceiro de alunas retidas, percebe-se que todos têm poucos problemas no que se 

refere à utilização dos códigos da escrita: não há erros ortográficos, apresentam 

algumas falhas na pontuação e poucos erros de acentuação: "influênciado" e "todos 

tem" (aluna aprovada), "ecônomicos" (aluna retida, 2o texto ); têm muita mulher 

(aluna retida, 3o tex to ) .



Em relação à coesão textual, os problemas aparecem no texto da aluna 

aprovada que utiliza inadequadamente o léxico: " isso pode ser influenciado por 

causa da linguagem..." .Há problemas também no uso de conectores no início da 

frase : " E no caso da bela e burra...". Sua argumentação apresenta problemas, 

especialmente na conclusão "E no caso da "bela e burra" não tem nada a ver, na 

minha opinião ninguém é burro, todos tem capacidade para tudo a seu alcance.". 

Há incompletude associativa, pois o argumento utilizado não é explicativo e o uso 

de lugar - comum, empobrece o texto.

Os dois próximos textos foram escritos por alunas retidas:
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Um programa de televisão, muito conhecido, celebrizou a frase repetida inúmeras 
vezes: “Cala a boca, Magda! “ . A  frase é  usada pelo mnridovquo se dirige desta 
forma à lnulher sempre que ela fala alguma bobagem , o  que acontece j
freqüentemente. Na sua opinião, que tipo dè casal é este? Que relacionamento j
admite sem elhante forma de tratamento entre o homem c a mulher? A j ó  que ponto j
v o cê  acredita que a  com binação “ bela e burra” é verdadeira?

j

I

i

O terceiro texto, da aluna retida, embora com bons argumentos demonstra 

bem um fato ocorrido com alunos da escola estadual : No início de cada atividade 

há um pequeno texto cuja finalidade é estimular a escrita e alguns questionamentos 

apontando aspectos que poderiam ser abordados. Em todas as escolas foi explicado 

aos alunos que não precisariam responder às perguntas. Apenas nesta escola 

apareceram, com freqüência, textos que se limitaram a responder as questões sem 

desenvolvê-las. Coincidência ou não, é nesta escola que o encaminhamento dado à



língua portuguesa alterna aulas dedicadas às lições de gramática com outras 

reservadas à leitura e interpretação de textos e à escrita. Além disto, tanto as aulas 

de ciências como de geografia utilizam-se todo o tempo de questionários ou de 

pontos ditados pelo professor que devem ser decorados. Pode-se inferir a partir 

destes dados que não há por parte do conjunto da escola o entendimento de que a 

habilidade da escrita precisa ser bem trabalhada, em variadas ocasiões e em 

disciplnas diferentes, para que os alunos a desenvolvam.

Observando o texto, pode-se perceber que os três primeiros parágrafos 

constituem respostas às três perguntas. Este fato prejudica a coesão textual, embora 

possam ser verificados argumentos pertinentes (tratamento grosseiro do homem em 

relação à mulher somente poderia ser admitido entre os primitivos homens das 

cavernas ). Aparece no início do último parágrafo o uso inadequado do conector e o 

emprego informal da expressão "Pois têm muita mulher" quando o mais adequado 

seria utilizar  existe. Apesar de alguns problemas apontados, o texto não foge ao 

tema, apresentando argumentação convincente.
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Texto n° 2 :

Foram selecionados dois textos de alunos aprovados e um de aluno retido. 

Todos apresentam algum problema de pontuação, mas não aparecem erros 

ortográficos, exceto no texto do aluno retido, que ao escrever a palavra "discussões" 

( 9a linha), possivelmente em dúvida quanto ao uso do ç ou ss, disfarçou a letra de 

modo a confundir o leitor. No primeiro texto de aluno aprovado há emprego 

inadequado do léxico: "não quer deixar-se por vencido". Sua argumentação tem 

alguma coerência, mas é prejudicada pela conclusão abrupta e pouco explicativa.

P a is  e  f i lh o s
E  preciso amar as pessoas 
como se não houvesse amanhã

Porque se você parar para 
pensar, na verdade não há.

Sou uma gota d ’água 
Sou um grão de areia

Você me diz que seus vais 
não lhe entendem

M as você não entende 
seus pais

Esta música, composta por Renato Russo, Dado Vilia-Lobos e Marcelo 
Bonfã fez grande sucesso com a banda Legião Urbana, entre muitas outras que 
também estouraram, em grande parte devido ao talento do “rebelde” Renato Russo, 
morto recentemente.

Os versos sublinhados acima felam de uma das principais reclamações dos 
jovens em relação aos adultos. Você concorda com esta afirmação? Acredita que esta 
feita de entendimento entre as gerações é inevitável? Como são as suas relações com 
os adultos (pais, professores, irmãos mais velhos,etc...)?

. -U/yyvg  SlT JYY\AWt̂  Ajue ^
>0- , -o fY W çxÁ A  /Y v ffv H  'V 3& X  r r r O ã f \

se, ÂjUn&s*-A?
Jt _____________________________________________



No segundo texto, também de aluno aprovado, aparece um problema de 

acentuação "está" ao invés de esta e erro de concordância verbal" a nossa geração 

já  fazem", de regência nominal : "a geração deles eles faziam"  além de, no que se 

refere à coesão textual, redundâncias: "geração/ gerações". Na argumentação 

aparecem noções confusas; a última frase não apresenta progressão.
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Neste terceiro texto (aluno retido ) observa-se uso de léxico inadequado " de 

acordo com que seu tempo lhe fornecia” e " discussões entre os atos dos filhos". 

Aparece repetição : "diferente /  diferentes Apesar destes problemas apontados, a 

argumentação é desenvolvida de forma melhor do que a que aparece nos dois textos 

anteriores, pois é possível perceber a que fatores são atribuídos os conflitos entre as 

gerações.
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Texto n° 3 ;

Os dois primeiros são textos de alunos aprovados. Não apresentam erros de 

acentuação, de pontuação, ou ortográficos; no primeiro texto aparece o uso do sinal 

gráfico + ao invés da palavra . À frase ” trabalhar em algo que não se gosta " 

apresenta problema na regência verbal do verbo gostar (de que não se gosta). Há um 

problema na argumentação da frase : "o trabalho é uma form a de escravidão, ligado 

também, ao relógio " . Pode-se perceber qual a intenção, mas não está bem 

explicada.

O Trabalho •

Para muitas pessoas, o trabalho é a grande fonte de prazer e o  que dá sentido à vida. 
Esquecem do mundo quando estão trabalhando e freqüentemente trabalham muito mais tempo do 
que o habitual. Outros vêem o trabalho como um mal necessário, através do qual conseguem 
recursos para sustentar a si próprios e às suas famílias, assim que podem, tratam de se ver livres 
do trabalho, ansiando pelos momentos de lazer. Há ainda os que enxergam no trabalho uma forma 
de realização pessoal e também de sobrevivência, na medida em que, pelo trabalho, podem 
manter-se e aos seus familiares. Ao mesmo tempo em que valorizam o trabalho, aproveitam os 
momentos em que não estão trabalhando como oportunidade de lazer, de aprimoramento pessoal 
e de convivência social.

Pensando nas suas impressões sobre o trabalho e na forma como o trabalho faz parte da 
sua vida e da vida dos seus amigos e familiares, comente: O que é o trabalho para você? Que 
perspectivas você tem do futuro em relação ao trabalho ?

_Chutei arruam,  aíí —-m" ^
^  — - ■/  -» ’ í *'

■_________________________________________________________________

-JU&-.____________________________________________________________
__________________________ p n r t r^ __ - í7 .

éZÍCn ̂  -Alt-—1 hirt.Vrfto n  s  i-n o  Jrr-j / /  ̂  a-
J^JínATO^ fisvvr gr w c , - ___________________________________
  'T̂ uti.JL/A'CÁ.GJl ça^gp- / iJi rW____________ —t -

... . *  .___________________________________

No segundo texto, aparecem também problemas de argumentação nas frases: 

"o trabalho para mim é uma coisa que todo mundo deveria fazer, è como provar 

que você pode fazer alguma coisa. ” Não há progressão do pensamento na segunda 

parte da frase. A última frase fica vaga e truncada por falta de informações, 

prejudicando a coesão textual: "Ainda mais a taxa de desemprego é grande."



0  primeiro texto abaixo, de aluno retido, não apresenta problemas na 

pontuação, os quais aparecem, entretanto, no segundo texto. Em ambos há erro 

ortográfico: "atráz" e "poderam". Este aluno utiliza inadequadamente o léxico 

"trabalho é um luzar aonde " Embora não desenvolva um texto longo, sua 

argumentação é coerente.

No texto seguinte, também de aluna retida, embora se observe um 

desenvolvimento maior, existem problemas de redundância ”uma máquina de 

dinheiro que depois você usa este dinheiro para..."; ocorre também mais adiante, 

uma repetição da palavra "humano". Na frase " cada ano que passa as coisas vão 

se evoluindo" não foi utilizada a preposição a exigida no início, além de ter sido 

incluído inadequadamente se antes do verbo.
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Analisados três textos de cada um dos alunos e apontadas as ocorrências de 

problemas, tal como indicado no quadro acima pode-se resumir os resultados:

• Problemas de oração:

- Problemas de oração, referentes ao código da escrita (pontuação, acentuação e 

ortografia)

Dos alunos aprovados, quatro apresentaram problemas em todos os textos, 

três alunos em 33% dos textos, um aluno em 66% dos textos e apenas um aluno não 

apresentou problemas.

Dos alunos reprovados, também, quatro apresentaram problemas em todos os 

textos, dois alunos em 50% dos textos, um aluno teve problemas em 66%, um aluno 

em 33% dos textos e um aluno não apresentou problemas nos três textos.

- Problemas de oração referentes ao domínio do padrão lingüístico (concordância 

verbal e nominal, regência, uso de pronomes)

Dentre os alunos aprovados, seis apresentaram problemas em 33% dos textos 

e três alunos não apresentaram problemas.

No caso dos alunos reprovados, um apresentou problema em todos os textos, 

dois em 50% dos textos, três em 33% dos textos e três alunos não apresentaram este 

tipo de dificuldade.
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- Problemas de oração referentes a empregos lexicais inadequados.

Quatro dos alunos aprovados apresentaram problemas em 33% dos textos, 

enquanto cinco alunos não apresentaram problemas.

Um dos alunos reprovados apresentou problema em 33% dos textos, dois 

alunos em 50% dos textos e seis alunos não apresentaram problemas deste tipo

• Problemas de coesão textual:

Dentre os alunos aprovados, cinco apresentaram problemas em todos os 

textos, três alunos apresentaram problemas em 66% dos textos e um aluno 

apresentou problema em 33% dos textos.

No caso dos alunos reprovados três apresentaram problemas em todos os 

textos, dois em 66% dos textos, dois alunos em 33% dos textos, um aluno 

apresentou problema em 50% dos textos e um aluno não apresentou problema de 

coesão no único texto que fez.

• Problemas de argumentação:

Dos alunos aprovados, três apresentaram problemas em todos os textos, 

quatro alunos em 66% dos textos e dois alunos apresentaram problemas em 33% 

dos textos.

Dos alunos reprovados, quatro apresentam problemas de argumentação em 

todos os textos, dois alunos em 66%, dois em 50% dos textos e um apresenta 

problemas deste tipo em 33% dos textos.

Como se pode observar, os problemas de oração, relativos aos códigos da 

escrita, ao domínio do padrão lingüístico e o emprego lexical adequado foram os 

que tiveram menor incidência nos dois grupos de alunos. Já no que se refere à 

coesão textual e à argumentação as dificuldades dos alunos aparecem em maior 

número, e, embora possam ser percebidas algumas diferenças entre os alunos 

aprovados e reprovados, elas não são significativas; era de se esperar que o grupo de



59

alunos aprovados apresentasse textos de qualidade bastante superior aos dos 

reprovados, para que se justificasse a permanência de um grupo na mesma série e o 

avanço do outro grupo de alunos, porém isto não foi evidenciado.

Na grande maioria das vezes os problemas da produção escrita dos alunos é 

menos decorrente de dificuldades técnicas, do que provocados por uma concepção 

de linguagem e de escrita adotada pela escola. Nas palavras de Pécora (1983), "o 

efetivo domínio da escrita apenas pode se dar como um desdobramento da práxis 

lingüística e jamais como uma mera assimilação de técnicas e padrões". (Pécora, 

1983, p. 94).

4.2.2 Matemática

O conhecimento matemático necessário e indispensável à vida na sociedade 

moderna é provavelmente um dos mais inacessíveis para a maioria das pessoas. A 

cultura matemática tem permanecido restrita a uma parcela da população, seja no 

Brasil, seja em outros países, como atestam os variados tipos de estudo que se 

realizam freqüentemente.

f
A comparação dos rendimentos de alunos de treze anos de diferentes países 

realizada por Lapointe, Mead e Philips, em 1989 (In: GÓMEZ-GRANELL, 1996 ) 

verificou através de uma prova objetiva de matemática que entre 40 a 50 % dos 

alunos não alcançam o mínimo de conhecimento matemático esperado ao final da 

escolaridade obrigatória.

No Brasil, os testes de rendimento realizados com a implantação do Sistema 

Nacional de Avaliação Básica - SAEB - em 1990, na área de matemática indicaram 

que os alunos de 7a série dominam em tomo de 30% dos conteúdos mínimos e que a 

quantidade de conhecimento matemático que os alunos dominam ao longo das 

várias séries vai decrescendo até chegar aos baixos patamares exibidos na 7a série.



Supondo que a tais testes possa ser atribuída alguma validade apesar das 

muitas críticas que se lhes possa fazer, a existência dos estudos já  realizados, aliada 

ao fato de que os conteúdos previstos para o ensino de matemática na 7a série são os 

mais abstratos de todo o Io grau, fizeram com que na elaboração dos instrumentos 

para comparação dos alunos aprovados e reprovados em 7a série, não fossem 

utilizados os conteúdos específicos de álgebra (característicos da série) e sim, os 

conteúdos que até aquele momento haviam sido estudados naquela série ou em 

séries anteriores, supostamente já  dominados pelos alunos. Para determiná-los 

houve consulta prévia a professores de matemática da série, e a livros didáticos 

adotados pelas escolas, ou indicados pelos professores como fontes de consulta.

O documento do National Council o f Teachers o f Mathematics - NCTM - 

Matemática Essencial para o século XXI, publicado em 1989, também foi 

consultado, pois nele matemáticos representantes de uma grande diversidade de 

países arrolaram as habilidades e os conteúdos considerados essenciais para o 

ensino da matemática, a saber :

• Resolução de problemas;

• Comunicação das idéias matemáticas;

• Pensamento matemático;

•  Aplicação da matemática em situações de dia a dia;

•  Alerta para resultados impossíveis;

•  Estimativa

• Apropriação das técnicas de cálculo com números pequenos;

• Pensamento algébrico;

• Medida;

•  Geometria;

• Estatística;

• Probabilidade;
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Antes da elaboração dos instrumentos foram consultadas também duas 

professoras de matemática, recomendadas por outros professores, tanto por seu 

conhecimento da teoria matemática, quanto por sua prática pedagógica, atuantes em 

sétima série, uma em escola particular e outra em escola pública, indagando-lhes 

quanto ao melhor encaminhamento a ser dado às aulas de matemática, ao currículo 

proposto para o Io Grau e quanto aos conteúdos mínimos considerados necessários 

aos alunos que estão na 7a série, concluindo o Io Grau. Ambas afirmaram a 

necessidade de que o aluno tenha desenvolvido a capacidade de equacionar 

problemas e de argumentar matematicamente ao longo do Io grau. Como conteúdos 

fundamentais, o conhecimento do sistema de numeração decimal e sistema de 

medidas, bem como as relações que estabelecem entre si; as quatro operações 

fundamentais, e a radiciação, envolvendo técnica operatória, resolução de 

problemas e cálculo mental, além de estimativas e nomenclatura básica. Em 

medidas ainda, as unidades padronizadas e as transformações das medidas mais 

usuais. Na geometria, a relação de sólidos geométricos e figuras planas, as relações 

métricas das figuras, área e volume. Além destes, é considerado necessário o 

conhecimento de juros e proporcionalidade, porcentagem e regra de três, 

especialmente.

Em seguida foram consultados os professores das escolas pesquisadas, os 

quais afirmaram de início a importância do trabalho com equações e álgebra 

(operações algébricas básicas ), mas concordaram quando indagados quanto a 

necessidade vital do conhecimento do sistema de numeração decimal, das medidas e 

da geometria. O professor da escola particular, ainda acrescentou os juros e 

proporcionalidade, além dos gráficos estatísticos, bastante utilizados na vida 

cotidiana. Dois destes professores acreditam ser necessário e possível rever os 

conteúdos de matemática do Io Grau, transferindo alguns deles para o 2o Grau.

As informações fornecidas pelos professores e as sugestões para o ensino da 

matemática pelo NCTM, foram comparadas às exigências que o setor produtivo está 

fazendo ao trabalhador, relatadas nas pesquisas realizadas pelo Núcleo de Estudos 

sobre Reestruturação Produtiva e Educação da UFPR, já  referidas anteriormente.
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Com base em todos estes dados e procurando conteúdos escolares que 

tivessem uma relação maior com os conteúdos matemáticos usados na prática 

social, definiu-se em tomo de que seriam elaborados os instrumentos: operações 

fundamentais envolvendo medidas (comprimento e superfície), juros e 

proporcionalidade, além de gráficos estatísticos.

A geometria que seria incluída acabou sendo retirada por ter sido constatado 

que o tratamento dado à geometria variava muito entre as escolas, além do que os 

professores não a consideravam bem trabalhada até aquele momento. Embora tantas 

sejam as afirmações quanto à importância da geometria, esta continua a merecer 

atenção mínima por parte das escolas, contrariando inclusive sua valorização pelo 

mundo do trabalho. Tanto a pesquisa acima citada, como a realizada pelo Instituto 

de Economia Industrial da UFRJ, apontou entre os atributos mais valorizados pelas 

empresas empenhadas em modernização tecnológica, o conhecimento técnico geral, 

os conhecimentos em informática e eletrônica, e, entre outros, o raciocínio lógico e 

a geometria. (SALM e FOGAÇA, 1992).

Não é demais enfatizar que não se pretendeu medir quanto os alunos haviam 

aprendido, nem tampouco o conteúdo específico que estavam estudando naquele 

momento na 7a série. Todo o estudo configura-se como uma comparação entre 

alunos aprovados e reprovados, baseada no uso que fazem dos conhecimentos 

matemáticos adquiridos durante o seu período de escolarização, em questões tanto 

quanto possível aproximadas da realidade. Todas as formas de encontrar soluções 

para os problemas foram aceitas e utilizadas como modo de comparação entre os 

dois grupos. Vale registrar que foram muito poucos os alunos que tentaram chegar 

às soluções por vias alternativas; de modo geral tentavam descobrir qual seria o 

modo correto de resolver cada questão.

A aplicação dos instrumentos obedeceu ao mesmo procedimento inicial dado 

aos de Língua Portuguesa: distribuição de fichas coloridas contendo uma ou no 

máximo duas situações - problema envolvendo conteúdos matemáticos, para que
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fossem resolvidas através de observação ou de cálculo mental ou escrito, sem uso 

de calculadoras.

Já na indicação de que seriam tratadas questões envolvendo a matemática, 

alguns alunos manifestaram seu desconforto e ansiedade em não saber resolver. Foi 

preciso aliviar a preocupação afirmando que seriam exercícios fáceis e que aqueles 

que não conseguissem realizar, seriam assinalados com a informação : "Não sei 

porque ainda não aprendi" ou "Não sei porque já  esqueci", o que não implicaria em 

nenhum problema para os alunos. Além disto, nos casos em que o assunto levantava 

muita insegurança, a fim de não provocar animosidades contra o trabalho, o que 

comprometeria a continuidade da pesquisa, foram dadas explicações gerais sobre o 

assunto, sem indicar esta ou aquela operação. Desta forma os resultados não foram 

prejudicados, visto que as explicações foram dadas para todos, e o procedimento 

adotado na primeira escola foi repetido nas outras duas.

Os resultados apresentados pelos alunos estão apresentados a seguir. 

Conforme pode ser verificado na Tabela 1, foi realizada uma primeira correção na 

qual foi atribuído um ponto para cada resposta correta, fazendo-se então uma 

somatória dos pontos, como é habitual nas escolas.

Assim, a cada questão foi atribuído um ponto, sendo 13 o total máximo de 

pontos possíveis de obter. Pode-se verificar que embora haja dois alunos do grupo 

dos aprovados que se destacam (com 11.5 e 11 pontos), com os demais alunos, isto 

não acontece, permanecendo todos os alunos com a média de pontos bastante 

próxima.

Desta vez não houve participação de professores das escolas na correção, 

uma vez que este procedimento foi adotado algum tempo depois de concluída a 

pesquisa nas escolas, quando os professores já  estavam em férias.
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TABELA 4 - DESEMPENHO EM MATEMÁTICA

OPERAÇOES GRÁFICOS PORCENTAGEM MEDIDAS PONTUAÇAO
ALUNOS

n®
SUPERMFRC LEIT GRAFICO MEDIA ARITM JUROS 1 JUROS 2 FATOR DE ACRESCHO AREA COMPRIM. TOTAL

A
1 0 1 0 1 1 0.5 0.5

0.5
0 0 O O 0.5 5

P
2 0 1 1 1 1 0.5 1 O 0 0 0.5 O O

R
7 1 0 0 1 1 1 1 O 0 0 O O O

O
10 1 0 1 1 1 0.5 O O 0 0 O 0 5 O

V
11 1 1 1 1 1 1 0.5 — 1 0 O 1 O

A
12 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 0.5 0.5

D
14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 1 1 1

0
15 1 0 0 1 1 1 1 — 0 0 0 0 0 5

S
16 1 0 0 1 1 1 1 O 0 0 0.5 0 0.5

R
3 1 0 1 1 1 1 0.5 0 0 0 0 0 5

E
4 1 0 1 1 1 1 0.5 1 0 0 0 0

T
5 0 0 — 1 0 0 0 0 0 0

I
6 1 1 1 1 0 0 0 — — 0 0

D
8 0 1 0 1 0 1 — 0 0 0.5 0 0.5

O
9 — 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0 0 — --

S
13 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0.5 — --

17 0 1 1 1 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0

18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0 5 0

Fonte: Atividades realizadas pelos alunos

Obs.: Nesta Tabela o número 1 indica questão totalmente correta, o 0,5 parcialmente correta e o 0. 
questão totalmente errada.; os traços indicam que o aluno não realizou a atividade por não ter 
comparecido à escola no dia da aplicação. Os numerais de 1 a 18 na coluna "alunos" referem-se aos 
números que foram atribuídos aos alunos por ocasião do sorteio através do qual a amostra foi 
composta. Os nove primeiros alunos agrupados, são os alunos aprovados c os outros nove são os 
retidos.

Nesta primeira tentativa de comparação de desempenho de alunos aprovados 

e retidos, procurou-se verificar a pontuação obtida pelos alunos em relação ao



ponto médio 6,5 (sendo 13 o máximo possível). Desta forma observa-se a mesma 

quantidade de alunos aprovados e reprovados distribuindo-se entre os que 

obtiveram pontuação maior e menor do que 6,5 pontos, indicando semelhanças e 

não diferenças entre os dois grupos.
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TABELA 5 - PONTUAÇÃO EM MATEMÁTICA

Pontuação até 6,5 acima de 6.5
Aprovados 6 3
Reprovados 6 3

Fonte: Atividades desenvolvidas pelos alunos

Além destes resultados quantitativos, procedeu-se à análise - muito mais 

relevante - de cada uma das atividades realizadas pelos alunos buscando entender o 

raciocínio seguido, a causa dos erros, o domínio ou não domínio dos conteúdos 

matemáticos, ferramentas básicas para a compreensão e intervenção no mundo 

social e econômico. As atividades, bem como a análise dos procedimentos e 

resultados a que chegaram os alunos vêm a seguir:

Supermercado:

Em uma situação simulada de compras em supermercado, dados alguns 

produtos de mesmo tipo, em com quantidades e preços diferentes, os alunos 

deveriam indicar qual produto seria mais vantajoso comprar, tendo em vista o 

menor preço e a maior quantidade de produto.

Nesta questão verificados apenas o total de acertos, um maior número de 

alunos reprovados (87,5 %) acertou mais de 75% das respostas, enquanto que 

apenas 55,5% dos aprovados teriam os mesmos 75% de acertos. Entretanto nenhum 

dos reprovados mostrou cálculos, o que indica que acertaram intuitivamente as
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respostas, enquanto que dois dos aprovados indicaram cálculos e respostas corretas; 

outros quatro alunos aprovados não fizeram cálculos, acertando muitas respostas.

Os alunos que fizeram cálculos tentaram efetuar divisões para chegar ao 

preço das unidades menores (gramas), mas nem sempre tomaram os números 

corretos para dividir. Em alguns casos, mesmo sem fazer cálculos, os que não 

conseguiram justificar quantitativamente, conseguiram intuitivamente descobrir o 

produto correto, provavelmente através de uma habilidade desenvolvida 

socialmente como é o caso desta aluna reprovada que acerta duas das três respostas, 

sem cálculos, com uma argumentação convincente na segunda resposta:

V am os su p o r que você e ste ja  em  um  superm ercado  fazendo com pras. 
•Seleciono. cm  cada piii|K>. o s  p ro d u to s  m ais liaralos para com prar, observando  
a relaçíio  p reço  e quantidade:
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Muitos dos erros cometidos deixam perceber que não houve reflexão sobre 

os dados disponíveis, apesar do empenho em fazer cálculos, nem sempre 

adequados. É o caso dos alunos abaixo, ambos aprovados. O primeiro dividiu a 

quantidade de produto disponível em cada embalagem pelo número de produtos que 

estão sendo comparados. A segunda indicou a operação adequada, mas não a 

realizou corretamente (dificuldades com decimais foram constantes), além de não 

saber como interpretar o resultado.

Vamos supor que você esteja em um supermercado In/etulo compras 
Selecione, em cada p iupo. os piocíutos m ais l-aralos paia  compiac. o liseivaudo 
n relação preço e quantidade:
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V n m os su p o r  q u e v o c ê  e ste ja  em  um  su p erm ercad o  fa zen d o  com p ras. 
•Seleciono, ent cad a  gru|x>. o s  p rod u tos m ais baratos f>ara com prar, o b sc iv a n d o  
a relação p reço  e  quantidade:

Gráficos;

Nesta atividade, a primeira parte referiu-se à leitura de gráficos e a segunda, 

aproveitando dados do gráfico, solicitava a realização de média aritmética.

No grupo dos alunos aprovados seis acertaram todas as questões e três 

acertaram 83 % das questões.



Entre os alunos retidos, quatro acertaram todas as respostas, um acertou 83%, 

dois acertaram 67% e um acertou 33%. Foi, portanto menor o acerto entre os 

retidos, mas nenhum deles errou totalmente a questão.

No que diz respeito à média aritmética, a grande maioria acertou toda a 

questão;o número de alunos retidos que acertou toda a questão foi igual ao de 

alunos aprovados. Dois aprovados acertaram metade da questão, ou seja, indicaram 

e fizeram a soma das quantidades, acertando o total, mas deixaram de fazer a 

divisão, não chegando, portanto à média; um aluno não soube fazer. No grupo dos 

retidos, um aluno acertou metade da questão, tal como explicado acima, e dois 

alunos não souberam fazer.
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Observe a tabela c o gráfico abaixo e responda às questões: 
Alguns dos maiores picos do mundo:



70

No gráfico anterior (de aluno aprovado) assim como no gráfico seguinte 

(de aluna retida), as dificuldades observadas se assemelham; ambos não 

responderam adequadamente ao terceiro item da questão e não calcularam a média 

aritmética. A diferença está no início do cálculo da média que o aluno aprovado 

realizou corretamente - a soma das parcelas - sem, entretanto, realizar a divisão para 

chegar à média.

O bserve a  tab ela  e a  gráfico abaixo e  responda às q uestões: 
A lgu n s dos m aiores p icos do m undo:



71

Juros (atividade realizada em duas etapas):

A primeira parte deste exercício na verdade consistia em uma explicação 

sobre juros compostos, com exemplificação bem detalhada. O aluno deveria 

completar uma Tabela de juros compostos, a partir de cálculos já  iniciados. Os 

cálculos não apresentavam muitas dificuldades pois referiam-se ao cálculo bastante 

comum de 10 %, mas envolviam números decimais.

A Tabela foi realizada de modo completo e correto por um dos alunos 

aprovados e por dois dos alunos retidos.

De modo geral os alunos afirmaram que seria muito difícil fazer o exercício 

mesmo antes de tentar. Depois das explicações tentaram fazer, encontrando 

dificuldades tanto no cálculo de porcentagens, quanto na adição com números 

decimais, além de terem demonstrado pouca ou nenhuma familiaridade com o uso 

de tabelas.

Um dos alunos aprovados completou a tabela de juros da seguinte maneira:
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O aluno seguiu o cálculo correto para cálculo de porcentagens, mas 

provavelmente para fazer com que o número obtido ficasse com a mesma 

quantidade de algarismos na classe dos decimais, a fim de realizar a adição, omitiu 

um dos algarismos, errando a operação. E possível afirmar que ele entendeu a tabela 

de juros, diferentemente da maioria dos alunos, mas não a completou 

adequadamente por não dominar a operação da adição com decimais.

Outro aluna, reprovada, tentou completar a tabela, mas, apesar de calcular 

corretamente a primeira porcentagem, adicionou esta mesma porcentagem 

(modificada apenas em relação ao último algarismo: de 13,31 para 13,30) às outras 

quantidades, errando portanto os resultados e demonstrando não ter entendido os 

juros compostos, embora tenha operado corretamente com os decimais.

A adição com números decimais, bem como as demais operações, consta nos 

programas desde a 4a série, mas é um dos conteúdos em que os alunos encontram 

mais dificuldades, mesmo na 7a série. Esta aluna, apesar de reprovada não 

demonstrou problemas em adicionar decimais.



Juros (2a parte):

A segunda parte desta atividade com juros foi feita logo depois de terem sido 

recolhidos os exercícios anteriores e consistia na aplicação de um cálculo de juros 

simples e um de composto a uma situação-problema .

Apenas um dos alunos aprovados acertou os cálculos de juros simples e de 

juros compostos, outro acertou os juros simples e um acertou parcialmente.

Uma das alunas aprovadas, demonstrando bom domínio do assunto, calculou 

corretamente os juros compostos, mas os colocou como juros simples. A partir daí 

errou também a resposta dos juros compostos:
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Uma pessoa investiu RS 5.000,00 em um banco que paga juro de 3 % ao mês. Indique 
qual o valor de seu capital após dois meses de aplicação, se o investimento for:

• a juros simples : ______________________________________

3
a juros compostos : àZDO,tX>

,0 °  4 0biL  J é v  .

_____ , »  g 0 - ______________________________Q«°____________
±e o 0t

Dois alunos reprovados acertaram os cálculos de juros simples, e outro aluno 

o acertou parcialmente. Nenhum deles acertou os juros compostos, embora um deles 

tenha encaminhado corretamente o raciocínio deixando de completá-lo com acerto 

por muito pouco, como se pode observar no exemplo abaixo. Os demais não 

conseguiram resolver as questões.

Um dos alunos reprovados encaminhou corretamente a questão deixando, 

porém de considerar nos juros compostos, o cálculo dos juros do segundo dia sobre 

o primeiro:
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Uma pessoa investiu R$ 5.000,00 em um banco que paga juro de 3 °0 ao mês. Indique 
qual o valor de seu capital àpós dois meses de aplicação, se o investimento for:

• a juros simples : _ 6 1 0 0 , 0 0  C L /

♦ a juros compostos: ^ ________
$ 0 0 *  $ 0  $000,00 GfSnoo 5 / 5 0

-orzõ  f 45o, o °  - ' t f ooo
roo

/  450, 0 °  - to 51, 5 o
sT g q O *  5 5 0 0 , 0 0

De modo geral os alunos dos dois grupos não se saíram muito bem no 

cálculo de nenhum dos tipos de juros, mesmo na escola particular, cujo professor 

havia relatado um trabalho intenso com os juros durante todo o primeiro bimestre 

letivo da 7a série.

Apenas metade dos alunos demonstrou algum conhecimento a respeito do 

cálculo de porcentagens aplicadas aos juros. Mesmo que os juros não estivessem 

sendo estudados naquele momento pelos alunos, o cálculo de porcentagens consta 

dos currículos escolares desde a 4a série, razão pela qual seria de esperar um melhor 

desempenho. Esta foi uma das questões em que os alunos mais informaram não 

saber ou não lembrar como deveriam resolvê-la.

Porcentagem - fator de acréscimo

Problema envolvendo aumento de produção de uma indústria, com números 

bastante simples.

Entre os alunos aprovados dois acertaram toda a questão, dois a acertaram 

parcialmente e cinco não conseguiram resolver.

Cinco dos alunos retidos não acertaram a questão, três a acertaram 

parcialmente e um aluno não fez a atividade porque faltou à aula.



Nos dois grupos, alguns alunos não tentaram resolver, enquanto os que o 

fizeram, consideraram a questão concluída assim que calcularam a fração do 

número, sem contudo efetuar a adição para completar a resposta ao problema. 

Assim como alguns alunos demonstram desconhecer uma questão de pouca 

complexidade com esta, outros cometem erros tolos, por mera distração. É o caso de 

um dos alunos reprovados que teve um bom desempenho geral em matemática, 

cometendo entretanto "enganos" deste tipo, na adição:
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Uma indústria produz 60.000 pares de sapato por mês. Precisa aumentar a produção 
em 20%, para atender a demanda. Quantos pares devera passar a produzir 
mensalmente? k O - o o o

éO .o tt 2 ,0
_  €> Q  £ j.ÍLG O

Medidas de superfície

Nesta questão, assim como na que envolvia o cálculo de juros compostos, 

apareceu a maior incidência de erros, tanto por parte dos alunos aprovados, como 

dos reprovados. Além disto, aparece uma diferença razoável entre os dois grupos, a 

favor dos aprovados: Dois dos alunos aprovados acertaram a questão integralmente, 

dois a acertaram parcialmente e cinco não conseguiram resolvê-la. Um dos alunos 

retidos resolveu quase totalmente a questão, seis não conseguiram e dois não 

fizeram esta atividade por terem faltado à escola. É interessante observar como um 

dos alunos retidos desenvolveu praticamente toda a questão de modo correto, 

indicando, porém não resolvendo, a divisão de decimais:



76

O piso de uma quadra de esportes retangular mede 20 m por 45 m. Vai ser recoberto 
por placas quadradas de madeira que medem 1,5 m de lado. Quantas placas serão 
necessárias para cobrir todo o piso? --------

10

O

$€>€>

Muitos alunos têm uma vaga idéia a respeito do que precisariam fazer, mas 

não desenvolveram a capacidade de perceber resultados absurdos, ou de discernir 

sobre o que precisamente estão procurando saber. Uma das alunas aprovadas, 

desenvolve uma série de cálculos, chegando a um resultado completamente 

improvável, mas não se dá conta disso e mantém o resultado 1,82 como resposta 

para a pergunta a respeito de quantas placas de l,5m  serão necessárias para cobrir o 

piso todo de uma quadra de esportes de 20m por 45m, tal como se pode verificar na 

reprodução de sua atividade.

Mesmo que a escola não fosse capaz de fazer com que os alunos retivessem 

os conhecimentos aprendidos, deveria no mínimo lhes ter ajudado a desenvolver o 

senso numérico, de modo a estarem alertas para resultados impossíveis.

O piso de uma quadra de esportes retangular mede 20 m por 45 m Vai ser recoberto 
por placas quadradas de madeira que medem 1,5 m de lado. Quantas placas serão 
necessárias para cobrir todo o piso?

4 o ^ O  * 4 Z .Í< y  I J p .o O O y y y f  
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Medidas de comprimento:

Nesta questão os alunos deveriam calcular preços a pagar por tecidos de 

metragens diferentes e ao final calcular um desconto de 5%.

Um dos alunos aprovados acertou totalmente a questão, três a acertaram 

parcialmente e cinco não conseguiram resolvê-la.

Dois dos alunos reprovados acertaram parcialmente a questão, cinco não 

conseguiram resolvê-la e dois não fizeram por terem faltado à escola.

É possível perceber, para além da insegurança e da falta de domínio dos 

conteúdos, que os alunos não têm idéia de como estão em relação aos mesmos; não 

apareceram grandes diferenças entre os dois grupos. É interessante observar ainda 

que metade dos alunos retidos nem tentou resolvê-la, indicando não saber fazê-la.

"Não sei fazer, fa z tempo que eu aprendi isto. ” (M elissa).

Um dos alunos aprovados desenvolveu corretamente o raciocínio, não 

sabendo, entretanto calcular o preço de 30 centímetros de tecido, sendo conhecido o 

preço do metro; além disto, subtraiu 0,05 do total, ao invés de 5% :

Vou precisar de 1.30 m de brim para fazer uma calça e de 1.50 m de algodão para 
fazer uma camisa. O metro do brim custa R$ 8.60 e o metro do algodão custa 
R$ 9,50. Quanto precisarei gastar? Se pagar á vista terei ran desconto de ( Neste 
caso qual será o preço final? f

J * n .- 3 5 0  { 5 0  $ Á o
0 , 5 0 - 0 5  0 , 3 0 ^  $ 6

I 0 5 7 í 7 ò  j i / 3 5

f?"= 2 5 , t f
J



78

De modo geral, não procuram refletir sobre os dados do problema, tentando 

descobrir e aplicar imediatamente um procedimento para resolução, não percebendo 

estar trabalhando com dados impossíveis. Este tipo de atitude é encontrada em 

aprovados ou reprovados, indiscriminadamente. É o caso de duas alunas, a primeira 

aprovada e a segunda reprovada, de escolas diferentes, que somaram preços com 

medidas, certas de terem descoberto a solução:

Vou precisar de 1.30 m de brim para fezer uma calça e de 1.50 m de algodão para 
fàzer uma camisa. O metro do brim custa R$ 8.60 e o metro do algodão custa 
R$ 9,50. Quanto precisarei gastar? Se pagar à vista terei um desconto de 5%. Neste 
caso qual será o preço final? • , ,

O o  -L6o ^ . 0 C 
h l i O
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Vou precisar de 1.30 m de brim para fazer uma calça e de 1.50 m dc algodão para 
fazer uma camisa. O metro do brim custa RS 8.60 e o metro do algodão custa 
R$ 9,50. Quanto precisarei gastar? Se pagar à vista terei um desconto de 5%. Neste 
caso qual será o preço final?
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As dificuldades apresentadas pelos alunos em relação à matemática, apesar 

de graves, de certa forma não surpreendem. É fato conhecido a animosidade de 

muitos alunos em relação à matéria aliada à inabilidade de operar matematicamente 

com segurança e propriedade. É também verdade que nas séries iniciais do Io Grau,
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o modo como a matemática é encarada pelos alunos é completamente diferente: não 

somente gostam da matéria, como demonstram facilidade em aprendê-la. Que 

transformação ocorre ao longo dos anos de escola? Como passam do gosto ao 

desagrado, da facilidade à incompreensão? Causa apreensão, a incapacidade que 

vem sendo demonstrada pela escola no enfrentamento desta questão, há muito 

percebida, bastante comentada, e ainda não resolvida.

Na conversa com os professores de matemática das escolas envolvidas na 

pesquisa, uma dificuldade é apontada sempre: os alunos vão bem enquanto os 

conteúdos são trabalhados separadamente; entretanto quando aparecem juntos, e um 

conteúdo precisa de outro para ser entendido, os alunos se perdem, não sabendo 

quando usar um ou outro. As relações entre os conteúdos não são percebidas na 

escola, enquanto que na realidade o conhecimento é um só.

Apesar desta constatação que incomoda aos professores, quando se analisa a 

forma de tratamento dada aos conteúdos durante as aulas, constata-se que a forma 

pela qual o aluno se relaciona com o conhecimento matemático não poderia ser 

diferente: a matéria é realmente tratada de modo ff acionado, estanque, consistindo 

na maioria das vezes em uma expücação geral sobre um assunto, seguida de um 

exercício de demonstração feito pelo professor, depois do que os alunos fazem uma 

série de exercícios de fixação.

De modo geral, o ensino continua a privilegiar a memorização e 

automatização de procedimentos, e, embora os professores pretendam a 

compreensão, a argumentação e a aplicação dos conhecimentos a outras situações, o 

dia a dia da sala de aula, com seus empecilhos já  conhecidos (grande quantidade de 

alunos, tempo curto para muito conteúdo, aliados a uma metodologia que não 

favorece o raciocínio dos alunos ) acaba por promover ações pedagógicas que 

caminham na direção contrária do pretendido.

Além do mais, uma questão precisa ser levantada : pretender que os alunos 

estabeleçam relações entre os conteúdos matemáticos, que adquiram uma visão 

global da matemática e que possam recorrer a conteúdos anteriormente trabalhados



sempre que se faça necessário, exige do professor um entendimento muito 

aprofundado da matéria, de modo a saber o que ensinar, com que finalidade, quais 

as conexões internas entre os conteúdos, bem como a percepção de como a 

matemática se insere na prática social e como se relaciona com outras áreas do 

conhecimento. Se esta clareza não existir para o professor, ela não poderá 

estabelecer-se para os alunos.

3.2 INDO ALÉM DA AVALIAÇÃO: A ESCOLA FUNDAMENTAL E O 

UNIVERSO DO ALUNO ADOLESCENTE
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Ao planejar o presente estudo foram estabelecidas a aplicação de 

instrumentos que permitissem a comparação ente alunos aprovados e reprovados a 

partir da realização de atividades nas áreas de língua portuguesa e matemática e a 

realização de entrevistas com os alunos, para conhecer seu pensamento acerca da 

avaliação e da escola.

A análise das primeiras atividades realizadas pelos alunos em português e 

em matemática foi comparada aos resultados escolares obtidos nos três bimestres 

anteriores, constantes dos relatórios de notas fornecidos pela secretaria das escolas, 

verificando-se que alguns alunos que já  apareciam como fortes candidatos à 

retenção, não se diferenciavam dos demais na realização das atividades propostas. 

Este fato fez com que o roteiro das entrevistas fosse reforçado, procurando-se 

aprofundar a investigação sobre a relação dos alunos com o conhecimento em suas 

várias possibilidades de manifestação, formais ou informais, na escola, na família, 

pelos meios de comunicação, pelo acesso aos bens culturais, entre outros.

A realização das entrevistas comprovou a riqueza de informações obtidas 

deste modo e forneceu farto material de análise.



O presente estudo toma sempre o grupo amostra como base em todos os 

itens; por vezes quando a comparação com o grupo maior parece enriquecedora faz- 

se referências a ele. As entrevistas foram realizadas individualmente com os alunos; 

todas foram gravadas, com a concordância dos mesmos, com exceção de duas 

alunas que preferiram que as respostas fossem anotadas e não gravadas. Nas 

entrevistas procurou-se traçar um quadro acerca das várias relações que o 

adolescente estabelece com a escola, com o mundo do trabalho, especialmente com 

a escolha da futura profissão, o envolvimento das famílias com a educação dos 

alunos, passando por aspectos da organização curricular, relação professor - aluno, 

relação aluno - organização escolar, formas de estudo, ocupação de períodos de 

lazer e modo de inserção na vida cultural e social da cidade. Além das entrevistas, 

foram utilizados dados colhidos nas secretarias das escolas: verificação de 

históricos escolares, profissão dos pais e renda familiar.

Os dados colhidos foram depois analisados procurando-se descobrir de que 

forma se relacionavam e conectavam, chegando-se ao estabelecimento de categorias 

que foram estruturando-se à medida em que a análise das entrevistas foi avançando, 

sob as quais foram então agrupados Assim acabaram por serem estabelecidas as 

seguintes categorias de conteúdo:

• o aluno e a família;

• o aluno na escola;

• escola e profissão;

• o aluno e a organização da escola e

• o aluno e aspectos da cultura

3.2.1 O aluno e a família

Os alunos atribuem grande importância à sua relação com a família, 

seja ela boa ou difícil. Nas suas falas é comum a comparação entre seus próprios 

pais e os pais de seus amigos: "Queria que meu pai deixasse eu sair como o pai
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de... ”, revelando gosto especial quando podem afirmar que são compreendidos 

pelos pais:

-"Meu pai é muito nervoso e minha mãe só deu aula para a terceira série, ela 
entende bastante de religião. Para o meu pai, que já  fo i professor de Português, 
alguma lição eu peço para ele, a gente às vezes consegue conversar com calma, 
minha mãe me ajuda bastante. 0  meu irmão mais velho não tem muita vontade, 
mas o outro... Eu posso pedir qualquer assunto; ele discute comigo e quando a 
gente vai fazer discussão com meu pai, ele fala como eu devo fazer melhor para 
deixar ele calmo. Se falar uma palavra que ele não quer, já... esse irmão tenta 
ajudar eu e meus pais para a gente não brigar. "(Peterson)

-"Tudo o que acontece eu falo prá minha mãe. Ela é super amiga. Quando eu tô 
errada ela pára e fala mesmo, mas quando eu tô certa, ela concorda. Tenho uma 
amiga que fala que queria ter uma mãe igual à minha, aí eu digo prá ela que mãe 
igual à minha eu mesma fiz, porque eu comecei a contar tudo prá ela e ela 
começou a confiar em mim." (Jane)
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3.2.1.1 Renda

Não foi possível obter outros dados para analisar a renda da família a não ser 

aqueles informados na secretaria das escolas ou quando não existiam, através dos 

próprios alunos. Assim, de posse das informações, decidiu-se estabelecer intervalos 

de cinco salários mínimos e classificá-los como baixa, média e alta renda e verificar 

se haveria relação entre a renda familiar e o desempenho escolar dos alunos.

Neste caso específico, esta relação não foi observada porque, por 

coincidência, os alunos sorteados para integrar a amostra, distribuíram-se 

igualmente pelas três faixas de renda, havendo o mesmo número de alunos 

aprovados e de reprovados em cada faixa de renda, como se pode observar na 

Tabela 8.

Entretanto apareceu muita nítida a relação da classe social com o tipo de 

escola. Na escola estadual, situada em região mais periférica, encontra-se a maior 

quantidade de alunos com baixa renda, seguida pela escola municipal. Na escola 

particular todos os alunos (aprovados ou reprovados) apresentam renda alta, pelos 

critérios utilizados neste trabalho, para estabelecimento das faixas de renda.
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TABELA 6 - RENDA FAMILIAR E PROFISSÃO DOS PAIS DO GRUPO AMOSTRA

APROVADOS REPROVADOS

PAI MAE RENDA PAI MAE RENDA
PINTOR DIARISTA 3 SAL AR MIN BR VENDEDOR DO LAR 5 SALAR MIN. BR
TORNEIROMECANICO ENFERM EIRA 9 SALAR MIN

MR
MEDICO MEDICA MAIS DE 15 SAL.

DIARISTA 4 SALAR . MIN. BR ___ COBRADORA 3 SALAR . MIN. RR
ENCANADOR DO LAR 5 SALAR. MIN BR O PERADO R DE 

MÁQUINAS
DO LAR 3 SALAR. MIN

BANCARIO GERENTEADM NIS MAIS DE 10 SAL. PESQ UISADO R PESQUISADORA MAIS DE 8 SAL. MR

ECONOMISTA P R O FESSO R A MAIS DE 10 SAL M OTORISTA EN FERM EIRA 6 SALAR . MIN

ECONOMIARIO ADMINISTRADORA MAIS DE 12 SAL. NAO INFORMOU ------ 7 SALAR. MIN

LIGADOR DO LAR 9 SA I AR MIN. ADVOG/APOS /REL.PU BL. DO LAR MAIS DE 10 SAL.

FUNCION. DAEQUITEL DO LAR 8 SALAR MIN
MR

PSICANALISTA PSICANALISTA MAIS DE 12 SAL.

Fonte: Secretaria das escolas pesquisadas

Legenda: Baixa Renda - BR até 5 salários mínimos,

Média Renda - MR - de 5 a 10 salários mínimos; 

Alta Renda -

TABELA 7 - PERCENTUAL DE ALUNOS/RENDA POR ESCOLA:

R end a Municipal Estadual Particular

BR 33% 67% 0%

MR 67% 33% 0%

AR 0% 0% 100%

Fonte: Secretarias das escolas

TABELA 8 - RELAÇÃO ENTRE APROVEITAMENTO ESCOLAR E RENDA FAMILIAR

Baixa Média Alta

Aprovados 3 3 3

Reprovados 3 3

Fonte: relatório final das escolas
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3.2.1.2 Alunos que trabalham

No Grupo Amostra apenas 5,5 % dos alunos realizam trabalho remunerado. 

Todas os alunos pesquisados estudavam no período da manhã.

3.2.1.3 Alunos que possuem computador

Muitos alunos possuem computador, mas, como era previsível é na escola 

privada que ele aparece mais. Do total de alunos, 85% dos alunos de escola privada 

possuem computador em casa, enquanto apenas 30% dos alunos das escolas 

públicas, tanto a municipal, quanto a estadual, o possuem .

No grupo amostra, todos os alunos aprovados e reprovados da escola privada 

possuem computador em casa, o que ocorre com 33% dos aprovados e dos 

reprovados das escolas municipal e estadual.

Os alunos que possuem computador informam que o utilizam não só para 

jogos, mas para realizar tarefas escolares. Não são todos os professores que aceitam 

trabalhos de alunos feitos em computador. Não se pode afirmar que o uso do 

computador contribua diretamente para o bom desempenho escolar, uma vez que o 

percentual de proprietários de computadores é o mesmo entre alunos retidos e 

aprovados, exceto na escola estadual, na qual há uma pequena diferença. Se há 

vantagens no seu uso, estas não apareceram no que diz respeito à diminuição de 

repetências, muito provavelmente porque ele ainda está sendo subutilizado como 

ferramenta de aprendizagem ou de investigação. A grande maioria dos alunos se 

vale do computador da mesma forma que utilizaria uma máquina de escrever dotada 

de recursos mais sofisticados, ou, no caso de possuir enciclopédias eletrônicas, 

fazendo cópias tal como fariam com livros impressos, o que toma mais fácil a 

realização de trabalhos escolares, mas não significa avanço na apropriação de 

conhecimentos.
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3.2.1.4 Trabalho das mães fora de casa

A maioria das mães trabalha fora, mas os índices variam de acordo com a 

escola. Chamam a atenção os índices da escola privada na qual a grande maioria 

trabalha fora, seja no grupo geral, seja no grupo amostra. A investigação quanto ao 

exercício de uma profissão por parte das mães objetivava verificar se o trabalho fora 

de casa tinha relação com o fato de os alunos receberem ou não alguma orientação 

das famílias para estudo e trabalhos de pesquisa.

A grande maioria (72%), dos aprovados informou receber apoio de casa, 

mesmo com 53% das mães trabalhando fora de casa. No caso dos reprovados, o 

número de mães que trabalham fora é menor, mas apenas 29% dos alunos relataram 

que recebiam algum tipo de orientação, como se pode observar mais adiante no item 

"Tarefas e Estudo".O que se pode inferir é que trabalhar fora de casa não impede o 

apoio aos filhos, embora este apoio se mostre importante para o desempenho 

escolar.

Muitos alunos revelaram recorrer a irmãos mais velhos quando é necessária 

alguma orientação que os pais não podem fornecer, ou por não estarem em casa ou 

por desconhecerem assuntos da 7a série, mas a maioria afirma não precisar recorrer 

à família para questões escolares.

TABELA 9 - RELAÇÃO ENTRE PROMOÇÃO DE ALUNOS E TRABALHO MATERNO

Mães Aprovados Reprovados

trabalham fora 53% 4 8 %

não trabalham fora 4 6 % 4 8 %

estudam 1 % 4 %

Fonte: Informações dos alunos
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3.2.2 O aluno na escola

Foram aqui agrupadas as informações que possibilitam perceber a vida 

escolar dos alunos:

3.2.2.1 Permanência na mesma escola:

Entre os alunos aprovados, a grande maioria (78%) está na mesma escola 

desde o Pré ou Ia série e 22% estão na mesma escola desde a 5a série, tendo mudado 

de escola apenas uma vez.

Há uma diferença significativa quanto aos alunos reprovados : 45 % estão na 

mesma escola desde o Pré ou Ia série. 11 % estão desde a 2a série . Dos 22 % que 

estão desde a 6a metade fez uma mudança e a outra metade duas mudanças de 

escola. 22 % estão desde a 7a na mesma escola, sendo metade com uma mudança e 

metade com três mudanças nas escolas anteriores.

No grupo amostra revelou-se uma tendência a haver menos reprovação entre 

os alunos que cursam a mesma escola desde as séries iniciais. Entre os reprovados, 

os que chegaram à escola no ano anterior ou no mesmo ano da repetência perfazem 

45 %, apesar do percentual de alunos novos por turma estar entre 15% e 17%, 

indicando que a diferença existente entre as diversas escolas pode penalizar os 

alunos que se transferem, especialmente quando a transferência é recente.

3.2.2.2 Repetências anteriores:

"Reprovei uma vez, na 3a série; depois não mais. Eu vou indo bem., já  estou 
passado, nem sei o que estou vindo fazer aqui. Só para não reprovar por faltas. O 
ano passado eu fiquei com hepatite e perdi o último bimestre de aula e fiquei em 
recuperação em matemática, mas passei. Faltava pouco ponto, mas acho que a 
professora quis deixar eu pegar a matéria do 4o bimestre. De que adianta se na 7a é 
tudo diferente?"(Wellinton)



Na fala deste aluno dois pontos a destacar: primeiramente, o fato de ter 

perdido um bimestre de aula e ter ficado em recuperação foi entendido por ele como 

uma forma de aprender o que não havia aprendido. Entretanto, observa ele, de que 

isto adianta se a matemática é muito diferente no ano seguinte? A lógica interna da 

área do conhecimento ou talvez apenas a lógica de ordenação dos conteúdos no 

plano curricular, se é que existe, não é percebida pelos alunos. De um ano para 

outro a matéria parece não ter continuidade. Como esperar que os alunos 

estabeleçam relações entre os conteúdos, se nem mesmo percebem que se 

relacionam? Quanto formalismo está presente na escola que impede a visão mais 

global da área do conhecimento?

Um segundo aspecto a destacar está no fato de que o aluno afirmara durante 

a entrevista que só estava freqüentando a escola para não reprovar por faltas, porque 

já  estava aprovado, mas acabou reprovando ao final do ano, indicando que os 

critérios de aprovação utilizados pela escola não são claros para os alunos, e 

tampouco são atendidos preventivamente os alunos que, apesar de não apresentarem 

problemas disciplinares, se encontram nos limites m ínim os de aprendizagem, os 

quais não são necessariamente os suficientes. Mais grave ainda: o aluno refez a 7a 

série em 1997 e reprovou novamente. Um ano inteiro a mais e ainda não foi o 

bastante para que a escola interviesse?

A maioria dos alunos aprovados não teve repetências anteriores (67%) e 

33 % tiveram uma repetência (na 3a, na 5a e na 7a série).

Entre os alunos reprovados, menos da metade não havia repetido 

anteriormente (45%), enquanto 33% tinham uma e 22 % tinham duas repetências 

anteriores. O argumento segundo o qual a repetência tem por finalidade recuperar o 

aluno, fica enfraquecido, pois 55% dos alunos, já  repetentes, e por isso 

supostamente melhores do que antes, reprovaram novamente. A indagação que se 

coloca vai exatamente na direção contrária: o fato de já  ter sido reprovado na escola 

teria contribuído para que os alunos rebaixassem suas expectativas pessoais e
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consequentemente seu empenho, na crença de que, tal como em ocasião anterior, 

esforço seria inútil?

" - Aprender, eu aprendo bastante. O problema é que não estudando, não fazendo 
lição eu não me aperfeiçoo nas disciplinas e acabo esquecendo. (...) Erelaxamento 
meu. (...) . Se eu entendo e presto atenção na aula, eu tiro nota boa, eu consigo. 
Tanto que no ano retrasado, que fo i o ano que eu reprovei, eu tava tirando notas 
bem baixas. Aí no final do ano, é impossível uma pessoa que tira três, quatro, tirar 
oito, nove. Eu consegui tudo oito e nove, só que acabei não passando, porque 
precisava de mais do que nove." (Thiago )

São casos como o deste aluno que, em outubro, ao ser entrevistado, 

apresentando ótimo domínio da argumentação e conhecimento de sua capacidade, 

afirmava saber desde então que ia ser reprovado, porque efetivamente não fazia 

lições de casa a não ser esporadicamente, que havia dezenas de anotações em suas 

fichas na Coordenação, pela qual era freqüentemente chamado, e que a reprovação 

implicaria na obrigatoriedade de ter que sair do colégio. (Por uma norma não 

escrita, mas conhecida por todos, os alunos que reprovam duas vezes ao longo de 

sua vida escolar, não podem continuar naquele colégio; embora não oficial, ela tem 

existência tão concreta que, logo após o encerramento do ano letivo, as pastas dos 

alunos que tinham completado a segunda retenção não estavam mais nos arquivos, 

mas nas mesas da secretaria aguardando para serem expedidas as transferências). 

Este aluno, que havia sido retido na 6a série, acabou reprovando também a 7a série, 

não tendo ido sequer fazer as provas de recuperação, pois já  se considerava 

reprovado. Ao final da entrevista, quando indagado quanto a reclamações ou 

sugestões para melhoria do colégio, disse não ter nada a dizer porque o colégio era 

ótimo.

Durante a entrevista este aluno chegou a mencionar a escola pequena em que 

cursou a Ia série do Io grau, dizendo que não queria afirmar que aquela escola fosse 

culpada, mas que já  de início tivera um ensino mais fraco, desconsiderando o fato 

que, desde a 2a série estava freqüentando a mesma escola em que agora reprovava 

pela segunda vez.



Ao perceber que não corresponde ao que a escola espera dele o aluno 

conforma-se e assume como sua a culpa pelo fracasso. É fácil chegar a esta 

conclusão depois de ouvir muitas vezes que o seu comportamento não é adequado, 

que não se esforça, ou que não é bom aluno; se outros alunos vão bem na escola e 

ele está entre os que não vão bem, a conclusão é óbvia: "o errado sou eu". 

Acrescente-se a isso a experiência de uma reprovação anterior, quando apesar de ter 

passado a maior parte do ano obtendo notas baixas, mesmo tendo conseguido 

melhorá-las muito ao final do ano, o esforço é desconsiderado, não sendo suficiente 

para aprovação. De que adiantaria repetir o esforço? Melhor desistir e pensar na 

mudança para outra escola, onde certamente a situação não será diferente.

Este exemplo impele a uma reflexão quanto às médias de aproveitamento 

escolar. Não só a atribuição de notas é medida arbitrária e descolada da 

aprendizagem real, como a forma de média que assume para emissão de 

julgamentos quanto ao aproveitamento escolar é discutível. Na suposição de que as 

notas obtidas a cada bimestre expressem de alguma forma o conhecimento do aluno 

acerca de determinado conteúdo, o que é bastante discutível, a média das notas não 

revela se houve ou não melhoria no rendimento, e no caso do aluno citado (bastante 

comum nas escolas), desconsidera o crescimento do aluno, registrado pelo próprio 

instrumento de medida utilizado pela escola. Em outras palavras, o que se está 

afirmando com este procedimento é que a aprendizagem não é dinâmica, que uma 

vez adquirida não pode ser modificada e que, se o for, será ignorada.

Ora, o educando cresceu, se desenvolveu e foi classificado abaixo de seu nível atual de 
desempenho devido à classificação anterior. A anterior era tão baixa e autoritariamente 
estabelecida que exigiu o rebaixamento da posterior. A média, assim obtida, não revela 
nem o valor anterior do desempenho nem o posterior, mas o enquadramento do educando 
a partir de posicionamentos estáticos e autoritários a respeito da prática educacional. 
(LUCKESI, p.36, 1996).

Outra aluna, a qual abandonou a escola estadual no final do ano e que, 

localizada no ano seguinte, trabalhando em um supermercado, concordou em ser 

entrevistada, explicou que havia desistido da escola porque não estava bem em 

matemática e tinha a reprovação como certa. Indagada se havia conversado com o
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professor da disciplina ou com alguma outra pessoa da escola, para verificar suas 

reais possibilidades, respondeu que não viu necessidade de conversar; afinal o que o 

professor poderia dizer que ela já  não tivesse percebido pelas notas? Neste caso, 

como em tantos outros, a acumulação de resultados negativos, são percebidos como 

indicações de que não conseguirá ir adiante e o aluno desiste.

O horário em que a aluna estava trabalhando (à tarde) não era incompatível 

com o da escola e apesar de a informação de que estaria trabalhando no 

supermercado, ter sido fornecida pela secretaria da própria escola, não ocorreu a 

ninguém procurar pela aluna para fazê-la concluir o último mês de aula, tal é a 

normalidade com que a escola encara a evasão, principalmente nos casos de alunos 

candidatos à retenção. Esta aluna retomou à outra escola no ano seguinte, mas não 

foi este o procedimento adotado pelo outro aluno, também evadido da mesma 

escola.. Até meados do segundo semestre do ano seguinte, ele não havia solicitado 

sua transferência à escola, numa indicação de que havia desistido de prosseguir nos 

estudos.

"Quando vou mal numa matéria e de repente tiro uma nota alta, eu me empolgo;
agora se vou indo mal..." (Vinícius)

É interessante observar o quanto esta afirmação é verdadeira para o conjunto 

dos alunos. Durante as entrevistas, por diversas vezes, muitos alunos mencionaram 

o fato de estudarem com mais empenho quando estavam indo bem em determinada 

matéria, ou que gostavam mais das matérias em que obtinham melhores resultados e 

que deixavam para a última hora as matérias, quando percebiam que os resultados a 

obter não seriam satisfatórios.

Isto não constitui propriamente uma novidade, mas mesmo sendo do 

conhecimento da maioria dos professores, pouco se faz para intervir tão logo 

aparecem os problemas. É necessário não deixar que as dificuldades se acumulem, 

não apenas porque se toma cada vez mais difícil saná-las, mas para evitar 

justamente que o aluno perceba-se como incompetente e acabe realmente 

mostrando-se incapaz na escola.
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3.2.3 Escola e profissão

Uma vez que o encaminhamento que as pessoas dão à sua vida presente, é 

direcionado pelas suas ações futuras, agruparam-se aqui a escolha de uma futura 

profissão, a pretensão de continuidade de estudos, as atividades escolares e extra- 

escolares realizadas pelos alunos relacionadas à escolha da profissão, bem como a 

sua visão do trabalho (colhida pela aplicação de instrumentos de Língua 

Portuguesa), a profissão dos pais e a renda familiar.

3.2.3.1 Escolha da futura profissão:

No grupo total, 92% dos alunos aprovados sabem que profissão seguir e 8% 

não sabem. Entre os reprovados, 83% já  escolheram a profissão, contra 17% que 

ainda têm dúvidas. Se tomarmos o grupo amostra, 89 %  dos aprovados já  definiram 

uma profissão e 11 % ainda não. Entre os reprovados, 78% sabem e 22% não sabem 

qual profissão seguir.

Chama a atenção aqui o fato de que, seja no grupo de aprovados ou no de 

reprovados a grande maioria dos jovens afirma já  ter se decidido por uma profissão, 

para a qual sentem-se atraídos por afinidades ou gostos pessoais, ou ainda por 

influência de profissões exercidas por familiares. Entretanto, alguns alunos mostram 

bem os dilemas colocados pela sociedade capitalista, por suas próprias 

características, muito competitiva, ao abrir mão de preferências pessoais para 

substituí-las por questões práticas de remuneração, uma vez que o valor recebido 

em troca do trabalho realizado, acaba por confundir-se com o valor do trabalho:

"Pretendo ser dentista, mas gosto da área de cálculo, tipo engenharia. Meus dois 
irmão fazem engenharia e não conseguem nem estágio, ou então recebem bem 
pouco(salário) quando fazem estágio. (...) Dentista, sei lá, ganha mais 
dinheiro ". (Vítor)
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3.2.3.2 Visão do trabalho:

Visto que a grande maioria dos alunos já  vinha pensando em termos de 

profissão a seguir, a visão que os alunos têm acerca do trabalho foi incluída como 

uma das questões a serem tratadas pelos instrumentos de avaliação em Língua 

Portuguesa, de onde foram extraídas estas observações. De modo geral os alunos de 

baixa e de média renda percebem aspectos negativos e positivos no trabalho, quase 

sempre referido ao trabalho assalariado - desgaste, sobrecarga, obediência a 

superiores - que precisam ser suportados como forma de satisfazer suas 

necessidades uma vez que garante o bem estar e o próprio sustento de quem 

trabalha e de sua família. Já entre os alunos de renda mais alta a maior ênfase 

aparece na necessidade de bem escolher uma profissão que alie a realização pessoal 

e os altos salários.

É interessante cruzar estas informações com as profissões pretendidas pelos 

alunos: enquanto entre os alunos de renda baixa e média aparecem tanto profissões 

liberais, como profissões que implicam em trabalho assalariado, entre os alunos de 

mais alta renda as profissões arroladas não indicam necessariamente vinculação 

com trabalho assalariado e caso o sejam, ocuparão os postos mais bem posicionados 

na hierarquia. (Odontologia, Medicina, Arquitetura, Psicologia, Química, 

Administração).

3.2.3.3 Continuidade dos estudos

Todos os alunos, sem exceção, independentemente de suas condições 

financeiras, têm como certa a realização e conclusão do 2o Grau, que consideram 

indispensável, seja como preparo para o ingresso em cursos superiores, seja como 

condição para ingressar no mercado de trabalho.



3.2.3.4 Pretensão de cursar Universidade
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Meu tio não passou no vestibular e desistiu de Medicina. Eu, se não passar, 
vou tentar de novo. Mas eu fico indignada porque quando vou com meu pai (ele 
trabalha no Centro Politécnico ), tem várias salas vazias e o povo se matando 
para entrar na faculdade; isso que eu não acho justo ." (Michele )

Faculdade? Não sei. Primeiro trabalhar e juntar dinheiro, e depois 
fazer ". (Alexandre)

Os jovens têm uma percepção bastante acurada da realidade social. Para 

cursar uma Faculdade é preciso reunir algumas condições financeiras que Alexandre, 

filho de pintor e de diarista, não possui. Por esta razão já  decidiu que cursará 

eletricidade no CEFET, para trabalhar e então pensar em fazer um curso superior.

Já Michele revela a preocupação de todos os jovens que se aproximam do 

vestibular: há muito poucas vagas para uma grande quantidade de candidatos, mas 

por que salas ociosas?

No que se refere à pretensão de cursar universidade, no grupo geral, 

considerado o total dos alunos sem distinção entre aprovados e reprovados, há uma 

diferença significativa entre as escolas públicas e a privada. Na escola municipal, 

60% afirmam que farão faculdade, 10% dizem que sim, "se der", 10% não sabem e 

20% não farão. Na escola estadual 63% farão, 32% não sabem se farão e 5% não 

farão; enquanto que na escola particular 95% afirmam que farão universidade contra 

5% que talvez façam.

No grupo amostra, 89% dos aprovados planejam fazê-la, e 11% deles 

responderam que talvez façam. Estes 11% localizam-se na escola estadual, a de 

mais baixa renda. Entre os alunos reprovados 78% deles pretendem cursar, 11 %  

talvez e 11% não pretendem cursar a faculdade. É na escola mais periférica, com 

renda mais baixa, que aparece este dado, que evidencia o conhecido: a Universidade 

não é para todos, e muito cedo, os alunos já  percebem isto.
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TABELA 10 - ALUNOS QUE PRETENDEM CURSAR UNIVERSIDADE

MUNICIPAL ESTADUAL PARTICULAR

SIM 60% 63% 95%

NÃO 20% 5% —

TALVEZ 20% 32% 5%

Fonte: Informações dos alunos entrevistados

TABELA 11-APROVADOS E REPROVADOS QUE PRETENDEM CURSAR UNIVERSIDADE 

APROVADOS REPROVADOS

SIM 89% 78%

NÃO — 11%

TALVEZ 11% 11%

Fonte: Informações dos alunos entrevistados

Nesta questão duas distinções se estabelecem: a quase totalidade dos alunos 

da escola particular afirma que fará curso superior, enquanto nas escolas públicas a 

quantidade é muito menor, revelando uma nítida percepção da realidade social e dos 

limites por ela impostos. É a origem social indicando e influenciando o destino 

social.

Da mesma forma, o número de alunos que pretendem cursar o ensino 

superior é menor entre os alunos reprovados. A percepção do fracasso escolar, 

mesmo antes dos resultados finais, estaria rebaixando as expectativas pessoais dos 

alunos?



3.2.3.5 Matérias consideradas importantes, tendo em vista a futura profissão

"Matemática, porque a gente usa em tudo, né? Acho que é a mais importante
mesmo de todas." ( James)

Dentre as matérias consideradas importantes foram relacionadas Matemática, 

Língua Portuguesa e Ciências, nesta ordem segundo a maior quantidade de 

indicações. Matemática, maior responsável pelas retenções é considerada pela 

maioria como muito necessária. Alguns indicaram todas as matérias como 

importantes, mesmo que pessoalmente não gostassem de alguma. Todos procuraram 

fazer a relação das matérias com a profissão pretendida.

Observou-se nas respostas de muitos alunos uma classificação hierárquica 

das disciplinas; mesmo quando a profissão pretendida era de natureza mais prática, 

as matérias consideradas como importantes para aprender incluíam as mais 

prestigiadas como Língua Portuguesa e Matemática, seguidas da observação "não 

gosto, mas é preciso aprender", configurando maior valorização das matérias a que 

a escola dedica mais tempo e maior quantidade de aulas.

3.2.3.6 Fontes de aprendizagem sobre a área de interesse que não a própria escola:

-"Eu gosto muito de mecânica. Fiz um curso. Fiz por correspondência. Instituto
Universal Brasileiro. Já fiz  vários. Eu e meu pai. Ele é motorista de ônibus, mas
mexe com motores. Eu já  fiz  caixa de câmbio. "(José Maurício)

Perguntou-se aos alunos se, além da escola, outras pessoas ou outros lugares 

lhes forneciam informações sobre sua futura profissão ou área de interesse.

No grupo amostra, 63 %  dos alunos, tanto os aprovados quanto os retidos, 

apontaram fontes de aprendizagem ligadas diretamente ao exercício profissional. 

Entre estas fontes foram consideradas atividades como acompanhar parentes ou 

amigos durante o trabalho, recebendo ou não orientações sistematicamente, fazer
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cursos correlatos, leitura de livros ou revistas especializadas, leitura habitual de 

periódicos científicos, executar, ainda que a nível doméstico, atividades específicas 

ligadas à futura profissão, acompanhamento de atividades de parentes que fazem o 

mesmo curso. A correlação é mais facilmente percebida quando se trata de 

atividades predominantemente práticas, exercidas por parente próximo.

Outros alunos (25%) se referiram a atividades relacionadas apenas 

indiretamente ao exercício da profissão pretendida, tais como documentários 

científicos variados assistidos na televisão, conversas com vizinhos e parentes, aulas 

práticas na escola, a escola. Os demais alunos ( 12%) citaram fontes genéricas tais 

como filmes de televisão e "todas as matérias do Colégio".

3.2.4 O aluno e a organização da escola

Pretende-se aqui verificar como a escola é vista da perspectiva do aluno, uma 

vez que esta tem modos de organizar-se e de proceder muito próprios, os quais não 

encontram similar nas outras instâncias da vida dos alunos e que provocam atitudes 

diversas entre eles. Sendo a freqüência dos alunos obrigatória, muitas vezes a sua 

convivência com professores não é pacífica, havendo necessidade de uma série de 

intervenções para integrar o aluno à escola, do mesmo modo que ele tenta outro 

tanto de alternativas para burlar as expectativas que a escola tem a seu respeito.

Nesta categoria procurou-se verificar a visão que os alunos têm da escola, 

das matérias curriculares e extracurriculares, dos professores e da metodologia de 

ensino, das tarefas de casa, do estudo, trabalhos de pesquisa a escola e até mesmo as 

sugestões que deram para melhoria da escola, pois são reveladoras das relações que 

estabelecem com ela.

3.2.4.1 Professores exemplares

-" Bom professor é aquele que consegue fazer o aluno que não tá nem aí, pelo
menos parar quieto, né, e prestar atenção! " (Karine )
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Qualquer que seja o recorte que se faça para analisar este item (grupo total, 

grupo amostra, aprovados e reprovados) o resultado é sempre o mesmo e válido 

para as três escolas: O professor considerado exemplar é em primeiro lugar o 

professor de Português, bem adiante dos demais, seguido pelo de Matemática e o de 

História. Ciências e Geografia variam de posição conforme a escola, sendo as 

demais indicações pouco expressivas. Ao responder porque estes professores são 

bons, a maioria absoluta dos alunos aliou dois ou três motivos: bom relacionamento 

com os alunos, o fato de ensinarem até que os alunos entendam, de serem exigentes 

e saberem prender a atenção dos alunos, tomando as aulas descontraídas.

Esta preferência marcante em relação à Língua Portuguesa pode ser reflexo 

da efetiva mudança metodológica que a área vem sofrendo nos últimos anos, com 

uma ênfase muito maior em atividades significativas de leitura, escrita e análise 

lingüística, totalmente diversas do trabalho feito até dez ou quinze anos atrás, que 

privilegiava o estudo e memorização das regras gramaticais, associado a uma 

atividade de redação quase sempre maçante. As professoras de Português das três 

escolas revelaram, quando entrevistadas, esta postura em relação ao ensino da 

Língua e, embora a professora da escola particular demonstre uma maior 

compreensão teórica e prática, as outras duas parecem estar no mesmo caminho.

O bom professor - seja para o grupo amostra, seja para o geral - é definido 

como aquele que conhece bem a matéria e a turma, sabendo a hora de fazer 

brincadeiras, sem perder o controle, sabe ser exigente e manter um bom 

relacionamento com os alunos, ensina bem, não se incomodando de repetir quando 

as explicações não são entendidas, e preocupa-se em que os alunos entendam e não 

decorem. Percebem quando um professor está bem preparado e de forma geral 

abominam aqueles que os fazem decorar.

-"A professora de geografia só sabe fazer a gente decorar e é incrível como a 
matéria dela é, palavra por palavra, a mesma; a gente tava comparando, acho que 
no comecinho do ano, eu e minha prima, os meus cadernos na 7a e os cadernos 
dela da 7a do ano passado e o caderno dela da 8a com o do meu primo que tinha 
feito a 8a lá antes. Tudo igual." (Edina)
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Suas expectativas em relação ao bom professor não diferem essencialmente 

do que SNYDERS preconiza como papel do professor: (...)"  Não se trata de uma 

oposição ao desejo da criança, mas de introduzir a regulamentação, a dosagem de 

esforços, a perspectiva a longo prazo, o método e o entusiasmo sem os quais esse 

desejo não sai das suas formas esquemáticas e contraditórias". (SNYDERS, 1977, p. 

401)

3.2.4.2 Matérias que fazem falta na escola

-"Seria ótimo usar a Informática para todas as matérias". (Peterson )

Informática foi a matéria apontada por 55% dos alunos aprovados e por 45% 

dos reprovados como a matéria que deveria estar no currículo, tanto pela 

necessidade de saber operar e viver em uma sociedade informatizada, quanto como 

recurso para as demais matérias. Foi citada como matéria a ser incluída nos 

currículos por 94% dos alunos, que ressaltaram a necessidade dela integrar o 

currículo e não ser opcional, por considerá-la importante para qualquer atividade 

profissional.

Interessante que muitos dos alunos que tem acesso fácil a computadores, seja 

em casa, seja na casa de parentes ou no local de trabalho dos pais, relatam que 

aprenderam a lidar com o computador sem fazer cursos. "Eu aprendi a mexer com o 

computador sozinha. O meu prim o trabalha com o computador em casa. De vez em 

quando eu passava e ficava olhando, daí muitas vezes eu pegava ia lá e ficava  

fuçando até achar alguma coisa. "(M elissa)

A exigência de computadores na escola foi comum a todos os jovens e neste 

sentido estão plenamente sintonizados com o seu tempo, uma vez que a informática 

penetrou na maioria dos setores da vida urbana. Entretanto na "era da informática" é 

preciso estabelecer com que sentido a computação pode integrar a vida da escola : 

como uma parafernália dispendiosa utilizada para dar ares de modernidade à escola 

e vazão aos modelos obsoletos da indústria microeletrônica ou como uma



ferramenta a mais, que aliada à reflexão individual e à orientação do professor 

permita uma relação mais abrangente e consistente com o conhecimento?

Ao uso de computadores na escola poderia ser aplicado o que GRAMSCI já  

afirmava como valor humano da técnica, considerando-a como força determinante 

do progresso do homem, desde que empregada para incrementar as possibilidades 

de ação do homem sobre a natureza, para libertá-lo da ignorância, para melhorar 

suas condições de trabalho; abrindo novos horizontes, a técnica permite que o 

humanismo atue com mais eficiência na difusão da cultura e na criação de formas 

de vida cada vez melhores. (In: BETTI, p. 109 ).

Ainda em relação às matérias que fazem falta na escola apareceu um dado 

interessante: nas duas escolas públicas onde aulas de religião não são obrigatórias 

para os alunos, a matéria foi citada como necessária e justificada como uma 

oportunidade de discutir valores, e problemas da atualidade. Se considerarmos 

todos os alunos da amostra, 29% indicaram religião como matéria necessária; se 

excluirmos daí os alunos de escola particular que já  tem esta aula e que, portanto, 

não poderiam indicá-la como matéria que faz falta, o percentual sobe para 42%. Na 

escola privada, de orientação religiosa, as duas aulas semanais de ensino religioso 

foram consideradas excessivas por 66% dos alunos que sugeriram a retirada de uma 

ou duas delas para inclusão de informática ou outra matéria. Foi sugerida ainda a 

introdução de Desenho Geométrico, Educação Artística, Música, Teatro.

-" Eu acho que nos colégios hoje em dia, eles não deviam ensinar matéria, eles 
deviam ensinar como a gente deve se virar lá fora. O mundo lá fora é 
completamente diferente daquele mundinho do colégio." (Gisele )

-"Devia vir um professor e pegar o problema não da cidade, e sim do mundo. Vir 
aqui e discutir o que o Brasil tá passando, o que a gente pode melhorar, o que a 
gente acha da miséria.." (Vanessa).

A necessidade de estudo e discussão dos problemas da atualidade apareceu 

repetidas vezes nas falas dos alunos; a própria solicitação por aulas de religião 

possivelmente tem como motivo a vontade de encontrar o espaço e a oportunidade
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de conversar sobre os assuntos de sua vivência, externar opiniões sobre suas 

dúvidas, o que tem explicação nas características próprias da idade. A afirmação de 

SNYDERS,embora referida especificamente aos filhos dos trabalhadores, pode ser 

aplicada também aos jovens ouvidos nestas entrevistas.

"A escola só pode triunfar junto dos alunos de povo e fazê-los triunfar se for capaz 
de comunicar uma alegria atual àquilo que lhes ensina. (...). Os alunos do povo 
pedem que a escola lhes fale deles mesmos, e do seu tempo, do seu mundo e das
suas lutas - o que implica uma conexão direta entre o movimento social e o que se
passa na escola: deste modo se vai muito longe na exigência de transformação." 
(SNYDERS, 1977, p. 395 )

3.2.4.3 Matérias que deveriam sair ou ser modificadas:

Muitas vezes as críticas em relação às matérias não se referiam propriamente 

a elas, mas à metodologia utilizada pelos professores. Ditados, cópias, exercícios 

repetitivos de cálculo, memorização de questionários, "pontos" ou afins, que 

representam uma relação passiva com o saber, foram citados como formas usuais do 

ensino destas matérias. Em contrapartida os indicados como bons professores, 

foram citados pela dinamização das aulas através da promoção de atividades como 

debate, interpretação, problematização, as quais expressam uma relação mais ativa e 

criativa com o conhecimento.

Foram indicadas para serem retiradas: Educação Artística, Geografia, 

Desenho, além de Religião já  citada acima. Houve sugestão de modificação dos 

conteúdos e dos encaminhamentos metodológicos de Educação Artística, Geografia, 

Matemática e História

-"Inglês é importante, mas não ensina nada. Muita lição escrita e não falada" 
(Diogo)

-"Se um dia eu precisar de Inglês, faço um curso. Se fosse melhor (ensinada), 
talvez." (Leandro)

Inglês constituiu um caso a parte: todos os alunos afirmaram a necessidade 

de que se aprenda uma outra língua, especialmente o inglês, embora o espanhol, o 

alemão, o italiano e o francês tenham sido citados. Alguns sugeriram tomar a
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aprendizagem de língua estrangeira opcional, com oferta de outras línguas, outros a 

sua eliminação pura e simples por alegarem que na profissão que pretendiam seguir 

não haveria necessidade de saber inglês. Todos afirmaram que tal como é ensinado 

na escola, muito pouco é aprendido. Nem todos entendem, ou levam a sério as aulas 

que são freqüentemente agitadas por conversas e brincadeiras. . Os alunos sugerem 

que o inglês seja colocado pela escola em horário contrário, trabalhado em grupos 

menores ou eliminado da escola, pois os interessados em aprender acabam fazendo 

curso específico fora da escola, onde acreditam que o resultado é melhor.

As observações dos alunos são bastante pertinentes e merecem que se dê uma 

atenção especial a esta disciplina. O conhecimento de uma língua estrangeira é 

importante entre outras razões, por responder às demandas de qualificação dos 

setores automatizados do processo produtivo, como demonstram os resultados das 

pesquisadas realizadas pelo Núcleo de Estudos sobre Reestruturação Produtiva e 

Educação do Setor de Educação da UFPR já  referida anteriormente.

Entretanto, tal como vem ocorrendo nas escolas, o ensino de inglês pouco faz 

pela efetiva aprendizagem da língua, por diversos motivos que necessitariam de um 

estudo mais aprofundado. Um deles é, certamente, o grande número de alunos por 

turma que impede que a professora ensine, ouça e corrija os alunos individualmente, 

como é necessário para a aprendizagem de uma língua estrangeira. Outra questão é 

a da metodologia utilizada, a qual consegue ser desmotivadora até mesmo para os 

alunos que demonstram vontade de aprender. Há material atraente e adequado 

sendo utilizado pelas escolas especializadas, por que não utilizá-lo? Dificilmente se 

encontra um adolescente que não conheça músicas em inglês, por que não ensinar a 

partir delas? Relacionada à questão do método, está a da formação que os 

professores tem nesta área. Estaria ela adequada ao trabalho em escolas ou é 

dirigida apenas ao professor que trabalhará em cursos especializados, com turmas 

pequenas e por si só incentivadas para este estudo?

A sugestão de ofertar a disciplina em caráter opcional também deveria ser 

analisada. Os alunos poderiam ser agrupados por seu interesse por uma língua



estrangeira, independente da série, em horários alternativos. Em cidades como 

Curitiba e Região Metropolitana, em que a formação do povo tem a forte 

participação do imigrante, e nas quais as indústrias estrangeiras vêm instalando-se 

há bastante tempo, esta poderia ser uma alternativa viável para o ensino de língua 

estrangeira que evitaria os inconvenientes de obrigar os alunos ao estudo de uma 

linguagem com a qual não se identificam e para a qual não percebem utilidade.

3.2.4.4 Atividades extra-classe

-"Na outra escola tinha Feira de Ciências. Todo mundo participava. Era obrigado 
a participar. Mesmo obrigado acabava gostando. Coisa bonita! Trabalhos muito 
bons! Oue a gente, um ou dois meses antes da Feira, a gente já  tava se unindo prá 
fazer o trabalho. Um mês antes!" (James)

-"Essas palestras (sobre assuntos atuais, como AIDS, Drogas, etc.) deviam 
continuar. Muitos não conversam em casa. Mas a última palestra fo i horrível, 
porque a mulher não parava de falar, falar. Ninguém pôde fazer perguntas, 
discutir. No final ela perguntou: - Todo mundo entendeu? Tem alguma pergunta? 
Daí, todo mundo cansado, querendo mais é que ela saia da sala ... e todo mundo 
fica quieto". (M elissa)

Nas três escolas os alunos são unânimes em afirmar que da Ia a 4a série as 

escolas costumam promover atividades enriquecedoras como visitas a museus e 

teatros. Depois da 5a série isto praticamente não acontece. A escola estadual faz 

uma Feira de Ciências, mas as demais não. A escola municipal programou uma 

Semana Cultural ao final do ano, que acabou não acontecendo. A escola particular 

oferece esportes no período contrário ao das aulas e estava começando um curso de 

teatro por ocasião da pesquisa, mas os alunos reclamam da necessidade de pagar por 

estas atividades.

O fato de as escolas darem pouca atenção a atividades extra-classe é 

particularmente significativo se analisado juntamente com o conhecimento e uso 

que os alunos fazem do equipamento cultural da cidade, (em detalhes, adiante). A 

maioria não tem por hábito freqüentar teatros, exposições, museus ou similares, seja
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sozinhos, seja na companhia de familiares. Uma vez que a maior parte dos pais 

trabalha fora, nos finais de semana tendem a permanecer em casa, descansando ou 

dedicando-se a trabalhos domésticos ou profissionais, restando pouco tempo e 

disposição para saídas com os filhos.(No grupo geral pesquisado, 52 % das mães 

trabalham fora de casa, 2 % estão estudando e 46 %  das mães não trabalham fora de 

casa). Ora, reconhecida a necessidade de expansão cultural propiciada pela 

participação dos jovens na vida cultural das cidades, é papel da escola procurar 

viabilizar esta participação seja promovendo atividades dentro da escola, no horário 

regular ou em períodos alternativos, ou ainda incentivando a participação dos 

alunos em eventos desta natureza a que possam comparecer sem a necessidade da 

companhia de adultos.

3.2.4.5 Trabalhos, tarefas e estudo.

-"Lição não é demais, dá prá fazer; vale a pena fazer porque você tá revisando a
matéria. Não faço de preguiça." (José Luís )

Quase a metade dos alunos aprovados (45 %) e dos reprovados (42%) afirma 

nunca deixar de fazer as tarefas a serem feitas em casa, enquanto os demais dizem 

entre outras coisas que começam a fazê-las na escola para terminar em casa, ou 

fazem um pouco de cada; se há tarefas em grande quantidade, há quem faça as mais 

fáceis, deixando as difíceis para copiar na escola. Apenas 14% dos reprovados 

afirmam nunca fazer lições. Nenhum dos aprovados fez afirmação deste tipo, 

embora os relatos de lições apressadas, incompletas ou feitas durante a aula tenham 

acontecido. Como o índice de alunos retidos que dizem não fazer lições é muito 

baixo, não se pode afirmar que a realização das tarefas de casa tenha relação com a 

reprovação. Mesmo se compararmos este dado com o percentual geral de alunos 

reprovados nas três escolas que foi de 24,5% , (maior, portanto do que o percentual 

de alunos que não fazem lições), não é possível fazer afirmações deste tipo.

Os alunos das escolas municipais e estaduais dizem que não há lições em 

demasia, do que discordam 89 %  os alunos da escola privada. Pelos dados colhidos,
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não se pode afirmar que haja correlação muito evidente entre o fato de fazer as 

tarefas e a aprovação. Se é verdade que as lições feitas em casa têm a função 

alegada de fixar a aprendizagem, além de ampliar o tempo de contato do aluno com 

o conhecimento, os alunos das escolas públicas estão sendo lesados, na medida em 

que quase não têm tarefas para fazer em casa. A cobrança das tarefas varia de escola 

para escola e de professor para professor, havendo os que verificam a realização das 

mesmas e os que não o fazem a não ser excepcionalmente.

Na escola particular são feitas anotações diárias, em fichas próprias da 

coordenação de série, quando os alunos não apresentam tarefas, comunicando o fato 

aos pais após um certo número de ocorrências. Apesar disto alguns alunos, mesmo 

sabendo das anotações, não as levam a sério: "sou anotado, tenho dezenas de 

anotações, mas não faço as lições porque não gosto; em casa quero fa zer outras 

coisas". Este tipo de comportamento, faz com que a escola sinta-se desafiada, sem 

no entanto, saber como intervir. Professores entrevistados nas escolas municipal e 

estadual dizem não ter como hábito passar muitas tarefas para casa, pois sabem que 

os alunos não vão querer fazê-las.

Se a quantidade de alunos aprovados e reprovados que fazem as lições é 

muito semelhante, e não se pode comprovar que não fazer lições seja fator 

determinante da reprovação, como justificar todo um ritual presente nas escolas e os 

confrontos desnecessários em que se colocam professores e alunos para verificar a 

realização ou não de tarefas de casa? Não seria mais produtiva a atenção maior com 

a qualidade das atividades realizadas?

A avaliação em todas as escolas está centrada na atribuição de notas, 

estabelecidas a partir de provas reahzadas ao final dos bimestres, embora os 

professores informem que também se valem de testes e trabalhos realizados ao 

longo do bimestre para a atribuição de notas, o que na essência não muda nada, uma 

vez que a culminância do processo de avaliação está na atribuição de notas, as quais 

só serão modificadas ao final do ano letivo, mediante processo de recuperação e da 

aplicação de média ponderada.
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A grande maioria dos alunos afirma estudar para provas no dia que antecede 

à sua realização, havendo quem estude no dia anterior, quando a prova é na primeira 

aula, e durante as aulas anteriores à prova quando esta vai ser feita da 2a à 5a aula. 

Quanto à forma de estudar, esta varia de acordo com a matéria e o professor. 

Matemática não é estudada pela maioria, que considera necessário prestar atenção à 

aula e fazer os exercícios. Língua Portuguesa também não exige estudo em casa, 

segundo os alunos. Já Ciências e Geografia, nas quais ainda prevalecem os 

questionários e pontos, a memorização pura e simples de perguntas e respostas ou 

até de "pontos" permanece em duas das três escolas, numa indicação de que as 

escolas não discutiram, nem definiram coletivamente um projeto pedagógico 

próprio.

Cada professor estabelece seus encaminhamentos e critérios, segundo sua 

própria maneira de pensar, com reflexos claros entre os alunos, que desenvolvem 

modos de comportar-se adequados a cada professor. A disciplina de História 

constituiu honrosa exceção, sendo indicada pelos alunos como a disciplina em que 

não adianta tentar decorar, mas sim compreender. Entretanto, apesar deste 

reconhecimento, o professor de História na escola estadual era considerado muito 

“chato” por grande parte dos alunos por "ficar pegando no nosso pé querendo que a 

gente explique tudo". No ano seguinte à reaüzação desta pesquisa aquele professor 

deixou de trabalhar na escola.

-"A minha mãe fica  falando assim: Filho estuda, estuda que você vai melhorar de
nota!"(Cleber).

Alguns alunos podem dispor em casa de ajuda efetiva de quem já  

desenvolveu formas próprias de estudar, tal como irmãos mais velhos ou pais que 

exercem atividades intelectuais, e que tem disponibilidade para tal, mas esta não é a 

realidade da maioria dos alunos, os quais por não poderem contar com ajuda dos 

familiares, necessitariam de uma orientação mais efetiva por parte dos professores 

sobre como estudar.
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-"Geralmente trabalho a gente só faz, não lê. " (Edson)

Os trabalhos são feitos na maioria das vezes em equipe, não sendo 

observadas diferenças marcantes entre os grupos de aprovados e retidos quanto ao 

local em que são feitos ou à forma de organizar o trabalho dos membros da equipe, 

o qual freqüentemente é repartido entre eles para que cada um faça uma parte, que 

depois é reunida às demais. Entretanto há diferença quando se indaga quanto à 

orientação que recebem da família: 72% dos alunos aprovados recebem orientação 

por parte dos pais ou irmãos para fazer trabalhos, caso precisem; 14% recebem 

orientação do funcionário da biblioteca da escola e 14% fazem sozinhos os 

trabalhos. 29% dos alunos retidos recebem orientação da família, 14% de funcionário 

da biblioteca da escola e 57% não recebem ajuda, sendo que metade deles já  teve 

trabalhos feitos por outras pessoas e 28% só fazem trabalhos raramente.

Ao analisar este dado considerando o tipo de escola e a renda dos alunos 

envolvidos constata-se que: metade dos aprovados na escola municipal recebe 

alguma orientação familiar para fazer trabalhos; na escola estadual, todos os alunos 

recebem algum tipo de ajuda, e na escola privada 67% recebem ajuda da família e 

33% recebem ajuda do funcionário da biblioteca da escola. Entre os reprovados: na 

escola municipal, metade dos alunos reprovados recebe ajuda e a outra metade não; 

33% dos alunos da escola estadual recebem ajuda e 67% dos alunos não a recebem, 

incluindo aí os alunos que raramente fazem trabalhos ou que pedem a outras 

pessoas que os façam por eles. Na escola privada 67% não recebem auxílio em casa, 

mas 33% são orientados pelo funcionário da biblioteca da escola.

A participação da família mostra-se importante, seja orientando estudos 

diretamente, ou sendo consultada apenas em caso de necessidade. Quando esta 

participação não é possível, pode ser, até certo ponto, compensada pela existência 

de um profissional especialmente designado para atender a biblioteca, o que ocorre 

apenas na escola privada; na escola municipal os alunos podem recorrer à 

orientação do pessoal das bibliotecas da comunidade, a qual, na maioria dos casos,

restringe-se à ajuda para localizar livros.



A própria existência da Biblioteca na escola é significativa. A escola 

municipal tinha uma grande Biblioteca que foi desativada há alguns anos, sendo 

substituída por um "Farol do Saber" construído anexo à escola, o qual, entretanto 

não possui espaço suficiente para que muitos alunos trabalhem ao mesmo tempo, 

além de ter um acervo bibliográfico reduzido. A escola estadual tem uma 

Biblioteca, que no dizer dos alunos é pobre, fraca, com muitos livros velhos. A 

escola privada possui uma boa Biblioteca, com acervo satisfatório e boas 

acomodações para estudo individual ou coletivo. Além de contar com a presença de 

funcionário habilitado a orientar os alunos, a maioria dos professores, antes de 

encaminharem os alunos à Biblioteca verifica se os livros necessários estarão à sua 

disposição. Uma boa Biblioteca pode ser decisiva quando se tem em conta a rapidez 

com que alguns campos de conhecimento introduzem informações novas, 

dificilmente acompanhadas pelo acervo bibliográfico das famílias. Na escola 

municipal, 40% dos alunos afirmam possuir livros suficientes para a maioria dos 

trabalhos; na escola estadual este percentual é de 33% e na escola privada é de 53%. 

Estes índices subiriam se aí fossem incluídos os alunos das três escolas, que 

informam ter uma quantidade regular de livros em casa, embora não 

suficientemente atualizados, aprofundados ou variados, de modo a permitir sua 

utilização para os trabalhos de 7a série.

É comum que os alunos apresentem como seus, seja individualmente ou em 

equipe, trabalhos que não passam de cópia ou colagem de textos. Todos sabem 

disto, alunos e professores, e embora solicitem trabalhos de elaboração, os 

professores acabam por aceitar meros decalques de livros. É importante lembrar que 

a habilidade da pesquisa pode e deve ser desenvolvida, mas exige a intervenção 

segura do adulto, para ensinar os alunos a fazê-la. É uma atividade a realizar junto 

com o aluno, ao menos até ele apresentar condições de fazê-la com menos auxílio.

Os trabalhos em equipe merecem atenção especial. Além de não saberem 

como realizar trabalhos de pesquisa, os alunos já  tem como certo que, na equipe, 

alguns farão o trabalho pelos outros, ou na melhor das hipóteses, farão o trabalho 

apenas justapondo a contribuição individual de cada um. GRAMSCI, no Caderno
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12 (p.65-66), faz uma interessante colocação a respeito do que ele chamou 

"colegiado deliberante", próprio de redações de revista ou de círculos de cultura, 

que poderia, com algumas adaptações, ser transposto para a escola nos trabalhos de 

equipe dos alunos: A partir de um plano de trabalho comum e de uma divisão de 

trabalho racionalmente estabelecida os alunos fariam críticas de modo colegiado, 

contribuindo para elaborar os trabalhos individuais; as notas e as críticas seriam 

feitas por escrito para evitar a improvisação e a prolixidade. É claro que, ao menos 

os primeiros trabalhos seriam feitos com a presença do professor coordenando e 

estimulando a participação de todos. É inconcebível que a escola exija dos alunos 

comportamentos ou habilidades que não ajuda a desenvolver, os quais eles não 

poderiam ter desenvolvido em outros locais. A intervenção do professor é 

necessária, mesmo quando a proposta é o trabalho do aluno.

O mesmo pode ser afirmado em relação ao estudo. Estudar exige método, o 

que não se descobre sozinho, ao menos não facilmente. Alguns alunos podem 

contar em casa com ajuda efetiva de quem já  desenvolveu formas próprias de 

estudar, tal como irmãos mais velhos ou pais que exercem atividades deste tipo, e 

que tem disponibilidade para tal, mas esta não é a realidade da maioria dos alunos. 

Cabe à escola orientar para o estudo. Uma das diferenças que pôde ser constatada 

entre o grupo de alunos aprovados e repetentes é que os primeiros adquiriram 

alguma forma um pouco mais sistemática de estudar. É de se indagar em que 

momento a escola lhes ensinou esta habilidade tipicamente escolar? E os que ainda 

não a desenvolveram de que forma vão poder fazê-lo? O estudo e a reflexão são 

indispensáveis à aprendizagem, mas não são apreendidos espontaneamente. É 

preciso método e deliberação para aprender, os quais o professor pode auxiliar a 

desenvolver.

3.2.4.6 Os colegas e as amizades especiais

-"Amigas ? Uma, mas não é da escola. " (Aline)

-"Acho que não existe ninguém de confiança, só a minha prima! (Kelly)
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Uma das perguntas feitas durante a entrevista levantou um problema que 

pareceu incomodar bastante aos jovens: A grande maioria dos alunos, tanto 

aprovados como reprovados, afirma ter vontade, mas encontra dificuldade em fazer 

amigos mais íntimos na escola, com os quais tivesse liberdade e confiança de 

conversar mais abertamente. O principal motivo apontado é a constante troca de 

turmas a que são submetidos a cada ano sob a alegação, por parte da escola, de que 

a mudança de turma faz com que conheçam mais pessoas ou que é necessária para 

desfazer grupos de alunos muito ligados. Esta questão apareceu em todas as escolas, 

mas bem mais forte na escola privada, que é a que tem maior número de turmas de 

cada série (seis de 7a série); nesta escola alguns alunos relataram que, da turma a 

que pertenciam no ano anterior só haviam permanecido quatro alunos no ano 

seguinte e estes não eram grandes amigos.

-"Hoje o V. (colega de turma usuário de maconha ) nem pegou a prova prá fazer, 
porque ele tá com raiva da professora, porque nas vezes que ele vem prá escola, 
ele me pergunta como é que fa z a lição; aí eu tô explicando prá ele, a professora 
não entende, acha que a gente tá conversando e começa a brigar; aí ele fala assim 
: Não vou fazer mais nada, a professora não entende... Eu fu i falar com ela, 
explicar, mas ela só diz: Você tem que ficar quieta! Aí fica uma aula chata prá mim 
eprá ele, entendeu?" (Fernanda)

É interessante observar que em todas as escolas, Direção, Coordenações e/ou 

professores ao serem indagados quanto à função que atribuíam à educação, 

apontaram com alguma variação, a de formar cidadãos críticos e participantes na 

sociedade. Ora, ser cidadão e além disto, ser crítico e participante implica em 

desenvolver algumas características que favoreçam esta inserção social: autonomia, 

interesse genuíno pela vida do grupo, cooperação, espírito democrático, que não são 

adquiridos gratuitamente.

Embora a convivência com os colegas se dê de forma muito intensa, a escola 

valoriza o individualismo e a competição, na medida em que faz um discurso 

contraditório: "devemos ajudar uns aos outros", mas "preocupe-se com o seu 

trabalho". A própria atribuição de notas estabelece uma forma de competição entre 

os alunos que não pode ser ignorada. É de se pensar se as trocas constantes de



turma, não teriam, assim como as trocas anuais de professores, a função de 

despersonalizar os papéis, tomando as relações entre as pessoas transitórias e 

impessoais, tais como serão as relações sociais no trabalho.

Outro paradoxo entre a função pretendida pela escola e a efetivamente 

observada é a que diz respeito à autonomia. Dentro da escola a criança freqüenta um 

ambiente sobre o qual exerce pouca ou nenhuma influência ; tudo é organizado por 

outros, desde o que vai aprender, em que momento, e de que forma; o que deve e o 

que não deve fazer; está sob ordens e vigilância, sem folgas, seja nos intervalos de 

recreio, ou em sala. Em meio a estas relações de obediência e subserviência, como 

desenvolver a autonomia?

A inexistência de espaços próprios do aluno chama a atenção: não há, formal 

ou informalmente, uma instância para manifestação livre e dirigida aos interesses 

alunos, como associações, grêmios estudantis ou similares, que ao mesmo tempo 

em que aglutinassem os seus interesses, constituíssem canal de efetiva participação 

democrática na vida da comunidade escolar a fim de, guardadas as devidas 

proporções, ser transposta mais tarde para a sua participação como cidadãos adultos.

A faixa etária em que estes jovens se encontram, é marcada fortemente pela 

importância dos amigos, ao mesmo tempo referência, identificação e contraponto do 

jovem diante da sociedade adulta. Na convivência com o grupo o jovem se 

fortalece, encontrando espaço para trocas entre iguais, no qual todos podem 

expressar-se livremente, sem preocupação com a presença inibidora do adulto.

Por temer os comportamentos negativos que os grupos de jovens podem 

assumir - isolamento de alguns, fechamento do grupo em si mesmo e até ações de 

vandalismo acobertadas pelo grupo - a escola prefere separar companheiros ao invés 

de trabalhar com eles. Valendo-se de características comumente presentes entre 

jovens, como a solidariedade, o companheirismo, a capacidade de trabalhar 

coletivamente, poderia aproveitar para promover e direcionar ações responsáveis, 

conscientes e cooperativas, "fortificando a convicção de que os avanços realmente
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importantes não podem ser obra de uma pessoa só e o sentimento de que: “sem o 

apoio do grupo e particularmente sem essa duração e essa diversidade de esforços 

possíveis no e para o grupo, nenhum de nós teria conseguido " (SNYDERS, 1988, 

p. 29). Este mesmo autor propõe também que a escola, através do grupo, leve os 

alunos a confrontarem-se com o mundo, ampliando horizontes, relacionando 

acontecimentos locais e mundiais, procurando, além de "compreender hostilidades, 

considerar solidariedades globais, capazes de ultrapassá-las."

-"A diretora, acho que nem me conhece, sabe só o nome de quem dá problema; 
acho que ela tem que me ouvir, da mesma maneira que eu obedeço às normas da 
escola." (Jane )

De modo geral a escola escuta pouco os alunos, que reclamam da falta de 

canais e oportunidades de diálogo, bem como de pessoas que se disponham a 

conversar. A maioria dos alunos é desconhecida pela escola, exceto aqueles que dão 

problemas disciplinares ou de aprendizagem. Exemplo disto aconteceu durante as 

entrevistas em uma das escolas: um assunto muito comentado entre os alunos era a 

realização da Semana Cultural, pela primeira vez. Mesmo sem saber exatamente o 

que seria, mas com as informações de que dispunham de que seria uma semana para 

que apresentassem alguns números artísticos, os alunos faziam planos. Um dos 

alunos que foi entrevistado para a presente pesquisa contou que tinha formado uma 

banda, que aprendera a tocar violão praticamente sozinho, com instrumento 

emprestado, pois a mãe só havia decidido lhe dar um violão depois que viu que ele 

era mesmo capaz de tocar. Contou também que depois disto tinha aprendido a tocar 

piano e guitarra e que, por diversas vezes havia pedido para tocar piano durante o 

recreio, pois a escola mantinha um piano guardado, mas nunca havia conseguido. 

Depois da entrevista sugeri à orientadora educacional que estudasse a possibilidade 

de convidar este aluno para tocar durante a Semana Cultural ou durante um 

intervalo de recreio. Embora nada soubesse sobre a habilidade artística do aluno, 

considerou a idéia interessante; até os últimos dias de aula ninguém da escola havia 

conversado com o aluno sobre a sua possibilidade de tocar. A "Semana Cultural", 

que tantas expectativas havia levantado entre os alunos, acabou não acontecendo.
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3.2.4.7 Sugestões para melhoria da escola

-"Tem dias que não dá prá aguentar,né? Esta sala é muito abafada; eu tava 
pensando que eu vou falar prá colocar um ventilador, porque é horrível ficar numa 
sala assim! Eu acho que o ambiente também fa z bastante. Riscou? Apague! Tá 
sujo? Limpe! Isto é prá você! (Tem que fazer limpar) As cortinas da sala não dá 
prá chegar perto que eu começo a espirrar. Eles dizem: Ah! Eporque isto, aquilo... 
Mas não adianta. (Liége )

-"Deviam usar vídeos e computador nas aulas de Geografia. Visitar museus." (Luís 
Otávio)

-"Colocar aulas de reforço todo mês, para o aluno que fo i mal poder se 
recuperar. "(Marco) R .)

-"A diretora dá uma ordem (usar uniforme) e eu não cumpro. Ela fa la  outra vez e 
eu continuo não cumprindo. Ela pára de falar. Ela devia falar toda vez, porque daí 
talvez eu mudasse. Mas eu sei que ela vai cansar". (Mizael)

-"O  professor dá a lição e os alunos fazem. No outro dia corrige e fica  todo mundo 
na bagunça. No outro colégio a professora explicava cada exercício." (Luíza)

O modo pelo qual o aluno vê a escola pode ser percebido também através das 

sugestões que dá para a sua melhoria. Para esta análise foram considerados todos os 

alunos e não apenas o grupo amostra:

No grupo dos alunos aprovados 14% das sugestões foram relativas aos 

esportes: ampliação de locais para a prática de esportes, esportes para todos e não 

apenas treino para os bons atletas, variação nas modalidades praticadas, 

participação em campeonatos, gratuidade para a participação em treinamentos 

esportivos; 13% das sugestões envolviam o currículo: inclusão de matérias, 

aumento de carga horária, projetos especiais de aprendizagem. 12% da sugestões 

referiram-se à atividades extras: realização de Feiras de Ciências e similares, visitas 

e passeios, palestras e apresentações artísticas, atividades culturais. 12% também 

foram relativas à organização da escola: evitar as constantes trocas de turmas, 

horários semanais mais bem planejados, fim do horário de verão para entrada na 

escola (na escola particular, no vèrão os alunos entram e saem quinze minutos mais 

cedo e não entendem a razão disto), mais inovações no ensino, eliminação de
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uniformes. 10% disseram respeito à metodologia e aos professores : melhor 

qualificação dos professores, aulas mais descontraídas, métodos de ensino mais 

interessantes, utilização de laboratórios, utilização de recursos modernos para 

ensino (vídeo, computador, etc.).

Ainda 10% das sugestões referiram-se à disciplina, aqui entendida tanto 

como maior rigor na cobrança de infrações, tais como danos às instalações, 

cumprimento de ameaças, manutenção de ordens dadas, como eliminar castigos 

generalizados para a turma, quando são poucos os culpados. 7% das falas dos 

alunos foram relativas à avaliação, assinalando a importância da possibilidade de 

recuperar aprendizagens e notas, durante o ano; foram sugeridos "aulões" de 

revisão, no período contrário ao das aulas e fixação do limite máximo de duas 

provas por dia. Os alunos ainda levantaram questões (6%) quanto ao 

relacionamento de alunos com funcionários, professores e coordenações ou direção, 

reclamando da pouca atenção que recebem, de não serem tratados com respeito; Os 

equipamentos foram alvo de 6% das sugestões: melhoria no acervo da biblioteca, no 

material esportivo, uso de laboratório e até colocação de armários individuais para 

alunos deixarem material escolar a fim de não carregar muito peso todos os dias.

As sugestões dos alunos reprovados referiram-se à metodologia e aos 

professores (29%): maior qualificação dos professores, professores com mais 

capacidade para ensinar e dar explicações; 19% das sugestões dos alunos foram 

relativas aos esportes: ampliação dos espaços para a prática esportiva, maior 

variedade nas modalidades esportivas ofertadas e participação em competições. 

10% das sugestões referiram-se ao currículo, (inclusão de atividades artística e 

aumento de carga horária diária), 10% à organização da escola (turmas muito 

grandes, não mudar de turma freqüentemente), 10% à disciplina (utilização da 

suspensão para quem precisa). Ainda 10% das sugestões referiram-se ao 

relacionamento entre funcionários, professores e alunos, (mais atenção aos alunos, 

criação de canais de representação tais como grêmios estudantis) 5% das sugestões 

falaram da ampliação do acervo da Biblioteca.
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Nos dois grupos apareceram ainda sugestões quanto à limpeza e conservação 

das instalações e quanto à segurança no período noturno.

Através das sugestões dadas pelos alunos pode-se perceber, no grupo dos 

aprovados uma grande atenção em relação à prática de esportes, que, embora 

importante, não representa a única preocupação, pois as sugestões relativas ao 

currículo e à metodologia utilizada pelos professores, se tomadas em conjunto, 

mostram a preponderância das questões pedagógicas nas preocupações dos alunos.

A grande inquietação com a metodologia e com os professores teve papel de 

destaque no grupo dos alunos reprovados, que enfatizaram a necessidade de 

professores que soubessem dar boas explicações sobre a matéria, provavelmente 

motivados pelas dificuldades que estavam encontrando em acompanhar algumas 

aulas. Também para estes alunos as questões pedagógicas (metodologia e currículo) 

estão no centro das atenções. O senso comum poderia supor que os alunos 

repetentes estão alheios às questões pedagógicas, mas é o oposto que se observa, a 

julgar por estes dados.

3.2.5 O aluno e aspectos da cultura

-"Eu acho que falta de ler é deles incentivarem a gente a ler. Oue indicassem livros 
■ prá gente. No começo a gente ia ler pela nota, mas depois começa a se interessar e

logo você não vai ler pela nota." (Gisele )

3.2.5.1 Leiturai

Os alunos foram consultados quanto a seus hábitos de leitura. Entre os alunos 

aprovados a leitura é habitual em 22%. Pouco mais da metade(56 %) dos alunos 

lêem livros às vezes, 11% raramente e 11% não lêem livros. A leitura de jornais é 

feita por 44% dos alunos aprovados, especialmente as páginas de esportes, e às 

dedicadas à televisão. Revistas são lidas por 67%, principalmente gibis, Veja ou Isto 

é e Carícia e similares; 22% informam terem interrompido assinaturas de revistas



como Veja e Super Interessante e 11% revelam que gostariam de assinar e ler Super 

Interessante, não o fazendo por causa do preço.

Para os alunos reprovados a leitura de livros é habitual em 38% dos casos: 

24% os lêem às vezes e 38% não lêem livros. Revistas são lidas por 87% - gibis, 

Veja, Carícia ou similares, Globo Ciência - e 37% informam que lêem jornais, 

destacando a página de esportes ou horóscopo.

Por estranho que pareça o hábito de leitura de livros é maior entre os alunos 

reprovados, bem como a leitura de revistas; entretanto se somados os que sempre 

lêem livros com os que o fazem às vezes, há uma inversão a favor dos aprovados, 

embora não muito acentuada. Indagados quanto à necessidade de lerem livros 

sistematicamente por solicitação ou indicação do professor de Língua Portuguesa, 

na escola particular isto é habitual, ocorrendo apenas uma ou duas vezes por ano 

nas escolas municipal e estadual.

A escola fundamental tem entre suas atribuições a de propiciar a aquisição 

plena da linguagem oral e escrita, condição para compreensão de mundo, domínio 

da cultura e para acesso a outros níveis de conhecimento. Ora como fazê-lo sem o 

estímulo à leitura? Há atualmente livros destinados especialmente a esta faixa 

etária, cuja leitura poderia ser indicada e estimulada pelos professores. Certamente 

muitos alunos afirmam não gostar de ler porque alguns contatos frustrantes com a 

literatura os desestimularam, ou porque não tiveram o hábito da leitura 

desenvolvido desde cedo. Esta situação pode ser revertida e quanto mais cedo 

começar, mais resultados serão observados!

3.2.5.2 Correspondência:

Para descobrir se os jovens mantinham atividades de escrita, ainda que 

informais, fora daquelas prescritas pela escola, como é o caso da correspondência 

entre amigos, indagou-se se eles mantinham alguma forma de correspondência.
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A troca de correspondência não constitui hábito destes adolescentes sejam 

aprovados ou não. 55 % dos aprovados e 62 % dos reprovados nunca mantiveram 

correspondência. 45 % dos aprovados e 38 % dos retidos se correspondem ou já  se 

corresponderam com alguém. Entre os que se correspondem estão os que o fazem 

para comunicar-se com parentes ou amigos residentes em outras localidades. De 

modo geral a freqüência é baixa e a comunicação é feita, sempre que possível, por 

telefone, ou em um pequeno número de casos, via Internet.
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3.2.5.3 Televisão:

-"todo mundo fala que você não aprende com televisão; eu aprendo muito. Eu acho 
que depende do lado que você vê a televisão; você tem que ver o programa e saber 
se aquele programa pode te ensinar alguma coisa ou não. Até novela se você ver, 
se você olhar mesmo, você aprende várias coisas; tem coisas que eles falam que 
tem muito a ver com a vida. (Danielle)

Na televisão, a programação assistida pela maioria dos dois grupos não se 

diferencia muito: filmes e novelas; Distinguem-se um pouco no que diz respeito à 

programação que poderia ser chamada "cultural": Entre os aprovados, 43 % 

assistem a documentários e 43 % a telejomais. Entre os reprovados, 40 % assistem a 

documentários e destes, somente 20 % assistem a telejomais.

3.2.5.4 Esportes

A grande maioria dos alunos pratica alguma atividade esportiva desde que se 

compute as realizadas apenas nos finais de semana. Futebol e vôlei foram os 

esportes mais indicados. Não há diferenças marcantes entre os dois grupos no que 

se refere à prática desportiva.

É grande o número de alunos que gostaria que as escolas dessem mais 

incentivo aos esportes, inclusive com a participação em campeonatos esportivos;
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salientam que todos que quisessem deveriam poder participar dos treinamentos e 

não apenas os melhores, tal como acontece freqüentemente.

3.2.5.5 Lazer

Quando indagados quanto ao que fazem nos finais de semana, os alunos 

aprovados responderam em sua maioria que permaneciam em casa, (67 %,) e destes, 

17%, às vezes saem de casa para passear, ir a cinema ou shopping. 11 % visitam 

parentes, 11 % vão a parques, e 11 % viajam habitualmente nos finais de semana.

Entre os reprovados 38 % saem com amigos, 25 % permanecem em casa, 

sendo que a metade destes sai, às vezes, quando tem uma festa. 25 % praticam 

esportes e 12 % viajam habitualmente nos finais de semana com os pais.

3.2.5.6 Conhecimento e utilização do equipamento cultural e de lazer disponível

Nunca vou com meu pai porque ele diz que é muito ocupado, às vezes ele 
trabalha sábado e o pouco tempo que ele fica em casa, às vezes ele gosta de ter um 
lazer, dormindo. Ou então ele vai para a praia". Minha mãe também não me leva; 
ela fica em casa. (Arthu )

Nenhum dos alunos aprovados do grupo amostra indicou já  ter assistido a 

shows de música ou similares . Peças de teatro nunca foram assistidas por 33 % 

destes alunos, outros 33 % o fizeram apenas uma vez e 34 % assistiram a peças de 

teatro quando crianças, principalmente na escola. O cinema é freqüentado algumas 

vezes pela metade dos alunos, sendo que 33 % foram apenas uma vez ao cinema e 

17 % costumam ir ao cinema com alguma assiduidade.

Quase a metade destes alunos (43 %) nunca foi a um museu; 29 % foi a um 

museu apenas uma vez, 14 %  foram duas vezes ou mais e 14 % informaram terem 

ido apenas com a escola, enquanto freqüentavam de Ia a 4a série. Exposições de arte
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foram visitadas apenas uma vez por 44 % dos alunos; os demais nunca foram a uma 

exposição.

É costume de 40 % dos alunos aprovados ir a shoppings para passear, outros 

40 % o fazem algumas vezes e 20 % não costumam passear em shoppings. 

Danceterias não são freqüentadas por 86 % destes jovens. Todos os alunos 

conhecem no mínimo dois dos parques de Curitiba, mas desconhecem a maioria.

No grupo dos alunos reprovados 43% vão a shows diversos, 14% o fazem 

algumas vezes e 43% nunca foram. Teatro não foi assistido por 52% dos alunos, 

16% raramente vão e 16% só foram quando pequenos. Apenas 16 % destes alunos 

costumam ir ao teatro. Ao cinema 38% dos alunos vão com alguma freqüência, 

outros 38 % vão às vezes 24 %  nunca vão.

Mais da metade dos alunos reprovados (52%) nunca foi a museus, 16% 

foram uma vez, com a escola, 16% foram mais de uma vez e outros 16% só vão a 

museus quando viajam. Exposições de arte nunca foram visitadas por 60% dos 

alunos; 20% foram uma vez e outros 20% foram mais de uma vez.

Ir a shoppings para passear é comum a 60% destes alunos e 40% não o 

fazem. A metade dos alunos não vai a danceterias, 38% vai algumas vezes e 12% o 

fazem com bastante freqüência. Todos conhecem no mínimo dois dos parques, mas 

apenas um terço dos alunos costuma ir aos parques com alguma regularidade.

Foi perguntado aos jovens o que gostariam de fazer, sem ter possibilidade e 

as respostas obtidas não se diferenciaram nos dois grupos, mas de modo geral 

estiveram relacionadas às próprias condições de vida dos alunos. Aqueles que não 

tem condições econômicas de ir com freqüência à praia indicaram passeios à praia 

como seu desejo. Os que não podem passear com amigos, ir a cinemas, sair para 

dançar, porque os pais não permitem, indicaram estas atividades. Aqueles alunos 

que já  realizam estes passeios habitualmente responderam que não tem nada de 

especial para desejar.



Coincidência ou não, o grupo dos alunos reprovados sai para passear, sem a 

família, muito mais do que o dos aprovados. Não se pode afirmar que este fato 

esteja diretamente ligado à repetência, mas sua constatação poderia indicar alguma 

relação, possivelmente devido a um maior envolvimento de toda a família em 

atividades comuns, ou a um controle exercido pelos pais sobre os alunos e sobre o 

tempo e a forma de utilização de seu lazer.

Intrigam e preocupam os dados colhidos a respeito do conhecimento e uso do 

equipamento cultural e de lazer disponível:

"Shoppings centers" se constituem como locais de lazer, da maioria dos 

jovens, com pouca diferenciação de classe, provavelmente por suas características 

de isolamento e segurança, que dão aos pais alguma tranqüilidade, mas estão longe 

de poderem ser considerados como espaço em que se desfruta o tempo de lazer. Se, 

como disse Marx, "o tempo é o espaço em que se desenvolve o ser humano", que 

tipo de desenvolvimento terão estes adolescentes acostumados a usufruir de seus 

momentos de lazer em recintos fechados, pálidas representações da sociedade real, 

nos quais se apela constantemente ao consumo?

O teatro não é freqüentado pela grande maioria dos alunos e um dos motivos 

poderia ser a pouca quantidade de peças apropriadas à esta faixa etária, porém a 

falta de costume e de incentivo, aliada aos custos nem sempre acessíveis, sem 

dúvida constitui razão mais plausível. Visitar museus e exposições de arte também 

não fazem parte do costume dos jovens, de suas famílias e tampouco das escolas.

GRAMSCI, em seus Cadernos do Cárcere, já  alertava para a importância do 

acesso ao aparato cultural:

"Para educar-se é necessário um aparato de cultura, através do qual a geração 

mais velha transmite à geração mais jovem toda a experiência do passado e lhes faz 

adquirir determinadas inclinações e hábitos e transmite enriquecido o patrimônio do 

passado." (MANACORDA, p. 263).

119



Na mesma obra (p.262) estão indicadas por GRAMSCI outras vias 

educacionais, além da escola, que como esta devem ser garantidas pelo poder 

público :
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O teatro, as bibliotecas, os museus dos gêneros mais variados, as pinacotecas, os jardins 
zoológicos, os jardins botânicos, etc. E importante fazer uma lista de instituições que 
devem ser consideradas de utilidade para a instrução e a cultura pública e que são 
efetivamente, assim consideradas em uma série de países, as quais não poderiam ser 
acessíveis ao grande público (e se crê que, por razões nacionais elas devem ser 
acessíveis) sem uma intervenção estatal.

Conhecer as grandes obras, seja da música, da literatura, das artes plásticas, 

porque clássicas, permaneceram e resistiram ao tempo, desenvolve a sensibilidade, 

enriquece o intelecto e integra-se ao conjunto da educação.

Certamente, a arte é linguagem, meio de comunicação, de expressão; mas ela não se 
limita a este aspecto. (...) Há lugar para uma educação estética escolar e a escola não 
está desarmada diante da educação estética. Como para o conjunto da escolaridade, 
trata-se de levar até o sistemático as atitudes que correriam o risco de permanecer no 
ainda não coerente. (...) O aluno tem progressos a realizar: que as obras de que ele é o 
autor tomem-se cada vez mais suas, respondam às preocupações de ordem e que a visão 
do belo esteja cada vez mais aí presente; que sua própria iniciativa saia do banal, de seu 
banal e a seu modo, para se estabelecer em um nível mais alto da emoção estética. E 
paralelamente para as obras admiradas por ele. (...) O paradoxo de qualquer educação - 
particularmente sensível, entretanto na educação estética - é que tal progresso em 
direção a uma liberdade original será atingido com a impregnação dos grandes criadores 
e com a presença viva de um patrimônio cultural. (SNYDERS, p. 253/254)

Considerações preliminares, ou de como entender o que foi visto e ouvido.

Muitas foram as informações colhidas e analisadas até o presente momento. 

Algumas delas são retomadas agora, a fím de reforçar e reafirmar posições.

A realização das entrevistas constituiu um momento rico de aproximação do 

universo do adolescente, não habitual para a esmagadora maioria dos adultos, 

profissionais da educação ou não. Por intermédio delas ampliou-se e confirmou-se o 

que era apenas percepção: a escola, especialmente neste segmento de 5a a 8a série,



não se constitui em ambiente estimulador da aprendizagem, deixando de ocupar um 

espaço importante, uma vez que dispõe de grande parte do tempo dos alunos, 

justamente em uma fase da vida em que estão abertos a novas idéias, ávidos por 

experiências, e dispostos à ação.

As pessoas que tem um contato direto com adolescentes e que se dispõem a 

escutar-lhes as queixas e as idéias, sem atitudes preconcebidas, percebem que, longe 

de estarem alheios ao que se passa à sua volta, como alguns acreditam e como 

querem fazer crer muitos dos meios de comunicação, a maioria deles tem uma 

percepção da realidade muito adequada, sabe como expressá-la, mas prefere fazê-lo 

à sua maneira, embora muitas vezes acredite que não vale a pena, pois considera 

que as pessoas que estarão ouvindo são as mesmas que possibilitaram este ou aquele 

estado de coisas. Mais alguns anos e muito se terão modificado, e mais seguros de 

si, irão assumindo uma atitude mais firme diante dos adultos.

As entrevistas realizadas com os adolescentes, alunos de 7a série, tiveram 

como objetivo analisar de que modo eles se percebem como alunos, como se 

relacionam com a escola, com a família, com o conhecimento e com a cultura, para, 

através de sua fala, procurar analisar a questão da repetência por perspectivas 

diferentes das habituais, usualmente centradas nas técnicas e nos critérios de 

avaliação.

Inicialmente o que se percebe confirma o que se intuia pelas conversas 

informais com adolescentes, no cotidiano: a escola de 5a a 8a série, ansiosamente 

esperada pelos alunos quando na 4a série, é uma decepção para muitos deles, que, 

passado o encanto dos primeiros dias na 5a série, se ressentem da falta de contato 

mais pessoal com a maioria dos professores, das atividades muito parcelarizadas e 

rotineiras, dos infindáveis exercícios e questionários, da imobilidade a que são 

obrigados durante quase todo o tempo.

Foi possível perceber também que, de modo geral, o aluno utiliza as 

ferramentas que já  trazia consigo para enfrentar os novos desafios que encontra: os 

professores esperam que ele realize, em equipe, trabalhos de pesquisa, o que não lhe
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foi ensinado. Deve estudar e aprofundar conhecimentos, ensinados na maioria das 

vezes de maneira expositiva ou demonstrativa, pelo professor e manifestar seu 

entendimento de maneira formalizada com a qual não está habituado e para a qual 

não foi adequadamente preparado. Se tiver a sorte de encontrar apoio e orientação 

da família, menos mal, já  estará um passo adiante, mas sabe-se que não se pode 

contar com isso. Poucas famílias têm um nível adequado, não apenas de instrução, 

mas de entendimento dos processos de aprendizagem, de modo a poder fornecer 

apoio, sem criar dependência, além do que, dificilmente dispõe de tempo para uma 

função que, afinal de contas, é da escola.

A escola por sua vez, atravessa o tempo, quase imutável. Organiza suas 

atividades, seu tempo e seus métodos, fazendo crer que dizem respeito apenas a ela 

própria, quando na verdade estão em consonância com a lógica capitalista do 

mundo da produção que se fundamenta na divisão social, e assim contribui para a 

hierarquização social dos alunos. Embora invista muito esforço e seriedade na tarefa 

de ensinar, a fragmentação dos conteúdos e das atividades mantém o aluno no senso 

comum, não lhe abrindo horizontes ou possibilitando uma visão mais abrangente e 

unitária do conhecimento. .

No discurso, as escolas falam de formação de jovens críticos e participantes, 

mas deixam pouco espaço à participação mais efetiva. Sem estimular a iniciativa e a 

criatividade, esperam que elas ocorram espontaneamente, sem perceber que deixar 

ao acaso, significa privar de oportunidade aqueles que não têm no seu meio, os 

elementos que as fomentem.

Em que pese a permanência de muitos problemas, percebe-se também ações 

positivas. Muitos professores já  são capazes de estabelecer relações proveitosas dos 

alunos com o conhecimento, como atestam os relatos referentes especialmente, aos 

avanços nas áreas de Língua Portuguesa e História, nas quais um trabalho crítico e 

consciente vem sendo realizado. Da mesma forma, observa-se concretamente 

esforço da equipe administrativa e pedagógica na direção da construção de um 

projeto político - pedagógico atento e direcionado à prática social, principalmente
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no caso específico da presente pesquisa, por parte da escola particular, a qual pode 

contar com um corpo de professores mais afinado com as suas características 

institucionais. Pode-se perceber também nas escolas públicas uma movimentação 

no sentido do estabelecimento de um projeto político - pedagógico mais consciente 

e voltado às necessidades das classes trabalhadoras, embora infelizmente esteja 

localizado mais na iniciativa individual dos professores, do que em um projeto 

coletivo da escola, mas que acena com a possibilidade de avanço.

Todavia é preciso pressa! A escola está por demais afastada da vida 

cotidiana dos alunos e descompassada em relação ao mundo social e ao do trabalho, 

para continuar a demonstrar intenções e não ações. Há muito por fazer, para 

redefinir os caminhos da escola recolocando-a na direção de uma educação 

democrática para todos, a qual mesmo não sendo atingida integralmente deve 

nortear suas ações.

A escola precisa ser capaz de responder às expectativas dos jovens quanto a 

encontrar sentido para a vida, fazendo convergir as práticas e o pensamento, 

ordenando e integrando fenômenos e noções com que estão familiarizados, aos 

conhecimentos que vão sendo adquiridos, proporcionando-lhes a alegria de superar 

as dificuldades. "O sentimento de unidade conduz o indivíduo à satisfação, 

enquanto que a distorção, a fragmentação suscitam ao contrário, dor.” 

(SNYDERS, 1988, p .  99).

Os jovens vivem o progresso, o desejo do novo. A cultura elaborada deve 

lhes dar ao mesmo tempo, o entendimento dos problemas reais da sociedade, e das 

possibilidades de avanço. Para SNYDERS, o que justifica os esforços e as 

obrigações escolares é o fato de os alunos irem à escola para estar melhor, para, 

através da cultura situar-se no movimento da história, e entender que vale a pena 

crescer e participar da possibilidade de progresso.

Para que a escola possa responder adequadamente às expectativas dos jovens 

é preciso uma renovação dos conteúdos culturais, tendo em vista sua relevância para 

o desenvolvimento intelectual dos alunos. Definir conteúdos exige uma clarificação
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do que é essencial que seja aprendido, do que é clássico, aqui entendido como o 

expresso por SAVIANI (1994), como o que resistiu ao tempo, tendo caráter 

permanente.

A questão dos métodos e dos processos é importantíssima, na medida em que 

por seu intermédio, organizam-se os conteúdos do saber, de tal forma que sua 

assimilação pelos alunos seja possível. "A escola tem o papel de possibilitar o 

acesso das novas gerações ao mundo do saber sistematizado, do saber metódico, 

científico". "A elaboração do saber implica em expressar de forma elaborada o 

saber que surge da prática social e supõe o domínio dos instrumentos de elaboração 

e sistematização" que são propiciados pela escola. ( SAVIANI, 1985, p. 19).

A escola não trata de quaisquer saberes, mas justamente do saber próprio da 

cultura elaborada, razão pela qual, precisa ser organizada de modo contínuo e 

sistemático. "O sistemático da aprendizagem repousa no sistemático do saber (...) o 

sistemático exige uma mudança de nível" ( SNYDERS, 1988, p. 202 e 204).

Pela mediação da escola dá-se a passagem do saber espontâneo ao saber 
sistematizado, da cultura popular à cultura erudita. Cumpre assinalar, que se trata 
de um movimento dialético, isto é, a ação escolar permite que se acrescentem novas 
determinações que enriquecem as anteriores e estas, portanto, de forma alguma são 
excluídas."(SAVIANI, 1994, p.34)

A intervenção do professor é fundamental para organizar os processos, 

descobrir as formas mais adequadas, graduar dificuldades, de modo a desafiar, mas 

não desencorajar, estimulando o gosto pelo saber . Não se trata de tomar o ensino 

fácil ou de transformá-lo em diversão, mesmo porque o jovem encontra diversão em 

outras atividades com as quais a escola nem poderia rivalizar. Trata-se de organizar 

o processo de transmissão-assimilação do saber, de forma tal que ele propicie ao 

aluno a satisfação da cultura elaborada, entendendo que este não é um processo 

fácil, pois a ruptura com a cultura primeira exige esforço, método, cumprimento de 

obrigações nem sempre agradáveis, mas necessárias. A questão não é só de método, 

mas do estabelecimento de uma relação diferente com o conhecimento e com a 

sociedade.( FREIRE, 1986, p. 125)



Uma vez estabelecido o essencial no trabalho escolar, é preciso uma análise 

crítica da escola no sentido de verificar se todos os seus procedimentos e exigências 

habituais são imprescindíveis, se não há obrigações excessivas e desnecessárias. 

"A dignidade de cada aluno, a consideração que lhe é devida, será que são assuntos 

abordados com freqüência pelos professores? O que é incompatível com a 

satisfação não é a obrigação, é a desvalorização" (SNYDERS, 1988, p .215).

"A escola seria melhor se os professores fossem mais amigos, para que o aluno não 
tenha medo de perguntar as coisas. Deveria ter um cursinho entre os professores 
para eles discutirem isso. ” ( Jane ).

A escola não precisa ser monótona e opressiva. Atividades interessantes pelo 

acesso ao conhecimento que propiciam, alegria na busca da satisfação cultural, 

relações entre professores e alunos mais solidárias e menos hierarquizadas, baseadas 

na confiança de quem tem propósitos comuns, fazem uma grande diferença. "Cabe 

ao professor assegurar muito freqüentemente aos alunos uma imagem valorizada de 

si mesmos. (...) O jovem espera do professor que ele o ajude a ultrapassar sua 

juventude sem anulá-la."( SNYDERS, op.cit., p. 218/219).

O tempo previsto para ser passado na escola é suficientemente longo para 

justificar que seja empregado de maneira agradável e proveitosa. Se, para os jovens 

mais favorecidos, estimulados e acostumados pelas famílias, talvez seja mais fácil 

suportar aspectos desagradáveis do presente tendo em vista vantagens futuras, para 

os filhos dos trabalhadores, aos quais a vida coloca necessidades mais imediatas de 

sobrevivência, o tempo urge. "Trata-se de transformar o emprego do tempo de 

modo que ele se tome apropriação do tempo". (SNYDERS,op.cit.,p.229). Na escola 

o tempo não pode se assemelhar àquele que se desfruta nos momentos de lazer, 

embora, se bem utilizado, possa ser agradável. Há objetivos a atingir, mesmo que a 

longo prazo; há obrigações a cumprir, mas conhecendo seus motivos, é mais fácil 

realizá-las; há progressos e resultados, mesmo que não apareçam de imediato; há 

limites nas ações, mas eles vão se rompendo na medida em que se progride na 

aquisição da cultura elaborada e em que se ganha autonomia intelectual.
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A escola que cumpre burocraticamente seu papel como transmissora de 

conteúdos, sem questionar-lhes a significância, através de métodos que não ensejam 

a participação crítica e reflexiva dos alunos, valendo-se da avaliação para comparar, 

classificar e aprovar e reprovar alunos, apenas servirá para expressar e reforçar as 

desigualdades construídas socialmente entre os alunos, contribuindo para 

aprofundar ainda mais o preconceito, a segregação e a divisão social. Mais ainda, 

um ensino destituído de significado não cumprirá bem, nem mesmo a função de 

transmissão pura e simples de conhecimentos, os quais tão logo deixem de ser 

utilizados pelos alunos cairão no esquecimento.

Por outro lado, a escola que educa para a satisfação promove o confronto 

entre a cultura primeira e a elaborada e fornece ao aluno os elementos para que se 

situe em relação ao seu próprio desenvolvimento intelectual e escolar. Conta para 

isso com o processo da avaliação escolar, componente fundamental e indissociável 

da educação.
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4 A AVALIAÇÃO NA PERSPECTIVA DE UMA EDUCAÇÃO DE 

QUALIDADE

Uma educação democrática que pretende o avanço de todos os alunos na 

direção da apropriação do conhecimento historicamente produzido pela 

humanidade, reconhece a avaliação escolar como um componente do processo do 

ensino e da aprendizagem, dimensionado pela concepção de mundo e de educação 

e contextualizada pelo modelo sócio-econômico e político vigente.

Como concepção progressista de educação, afirma sua finalidade sócio- 

política, compreendendo a escola a partir do desenvolvimento histórico da 

sociedade. Entende que em uma sociedade de classes, ela não tem como se instituir 

plenamente, e pretende a superação da sociedade vigente, mantendo um 

compromisso com a transformação da sociedade e não com sua manutenção.

No Brasil, a pedagogia histórico-crítica constitui um caminho possível para 

os educadores que objetivam a transformação desta sociedade dividida em classes, e 

que acreditam na contribuição decisiva que a escola pode dar, na medida em que a 

ação pedagógica esteja inserida na prática social concreta e em que garanta aos 

filhos dos trabalhadores o acesso ao saber sistematizado, que lhes permita a 

participação ativa e organizada no esforço para democratização da sociedade.

Nesta perspectiva, a avaliação é entendida como instrumento dialético para o 

crescimento, buscando reconhecer os caminhos percorridos e identificar aqueles que 

há por seguir. Ao invés de constatar dificuldades e limites, pretende apontar 

possibilidades.

Parafraseando Luckesi quando afirma que uma sociedade democrática funda- 

se em relações de reciprocidade e não de subalternidade (LUCKESI, 1996, P.44), a 

educação democrática baseia-se em relações de reciprocidade e não de 

subserviência, tal como é esperado quando se exerce a avaliação de forma
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autoritária, para o controle e a seletividade. A avaliação que controla, classifica e 

seleciona, centraliza o poder nas mãos do professor, estabelecendo a dependência e 

o individualismo. Na perspectiva democrática, estabelece interações, é cooperativa, 

socializadora e emancipadora.

O diálogo na educação e na avaliação não só requer pensamento crítico como 

é capaz de gerar pensamento crítico. Diálogo supõe reciprocidade intelectual, 

reflexão conjunta sobre as hipóteses e argumentos de cada um, não exigindo 

necessariamente a verbalização. CHAUÍ (1980) situa bem a questão ao observar 

que o confronto que se passa na sala de aula, não se passa entre alguém que sabe 

um conteúdo (o professor) e alguém que não sabe (o aluno), mas entre pessoas e o 

próprio conteúdo, na busca de sua apropriação. "O diálogo não é uma comunicação 

intersubjetiva entre o professor e seus alunos. (...) O diálogo do aluno é com o 

pensamento, com a cultura corporificada nas obras e nas práticas sociais e 

transmitida pela linguagem e pelos gestos do professor, simples mediador" 

(CHAUÍ, 1980, p. 39).

Enquanto relação dialógica a avaliação concebe a apropriação do 

conhecimento como ação - reflexão - ação, que acontece em direção a um saber 

aprimorado, pleno de significados e de compreensão.

A avaliação não é o ato pelo qual A avalia B . É o ato por meio do qual A e B avaliam 
juntos uma prática, seu desenvolvimento, os obstáculos encontrados e os erros ou 
equívocos porventura cometidos. Dai o seu caráter dialógico. Tomando distância da ação 
realizada ou realizando-se, os avaliadores a examinam. Desta forma, muita coisa que antes 
(durante o tempo da ação) não era percebida, agora aparece de forma destacada diante dos 
avaliadores.Neste sentido, em lugar de ser um instrumento de fiscalização, a avaliação é a 
problematização da própria ação. (FREIRE, 1976, p.26).

Não possuindo finalidade em si mesma, a avaliação é, em classe, 

instrumento auxiliar do ensino e da aprendizagem, indicando ao aluno seu nível de 

produção e ao professor, a eficiência de seu trabalho; fora da sala de aula, a 

avaliação da escola, faz com que os professores analisem coletiva e 

cooperativamente se e como a escola está atingindo seus objetivos e as correções de



rumo necessárias. A avaliação é foijada pelo projeto pedagógico mais amplo que a 

escola define para si e limitada pelo contexto sócio - político em que está inserida.

É possível procurar ações avaliativas que sejam instrumento de melhoria da 

aprendizagem e não mero resultado dela, uma avaliação entendida como reflexão 

sobre e para  a ação educativa.

A avaliação centrada em resultados, tradicionalmente realizada na maioria 

das escolas, fixa-se em momentos finais de aprendizagem, como se fizesse 

flagrantes, imagens chapadas, "fotografias", que são guardadas em "álbuns" - os 

arquivos escolares - e aí permanecem. A avaliação que entendemos válida, porque 

diagnostica e mediadora, poderia ser comparada a uma filmagem que acompanhasse 

o desenrolar do processo de aprendizagem, de tal modo que analisasse "cena por 

cena", revisando, reorientando, retomando e interferindo para redirecioná-lo e 

aperfeiçoá-lo.

Assim entendida, a avaliação mostra também os resultados parciais que vão 

sendo obtidos, não para que sejam arquivados, mas para que, uma vez observadas, 

as aprendizagens conquistadas sejam pontos de partida para outras, e as 

aprendizagens incompletas, imprecisas ou não realizadas, possam ser reorientadas 

sob novos enfoques, numa retomada para o avanço. É um processo interativo de 

investigação e dinamização do processo de conhecimento.

No processo educativo preconizado pela pedagogia histórico-crítica, o aluno 

toma conteúdos do saber para problematizá-los e compreendê-los em sua essência e 

em suas relações. Essa assimilação crítica, ao mesmo tempo em que lhe permite 

entender determinados conteúdos culturais, lhe dá condições de partir para a 

compreensão de outras relações e de outros conteúdos. É um processo não linear, no 

qual os conhecimentos vão desdobrando-se em inúmeros outros, e que pode ser 

enriquecido e ampliado se a avaliação que o acompanhar for capaz de fazê-lo pari 

passu, de forma dinâmica e interativa, incorporando-se ao processo de 

aprendizagem.
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Avaliar é estabelecer "juízo de qualidade sobre manifestações relevantes da 

realidade, tendo em vista a tomada de decisão" (LUCKESI, 1996, p. 33) e "avaliar é 

dinamizar oportunidades de ação-reflexão, num acompanhamento permanente do 

professor, que incitará o aluno a novas questões a partir das respostas 

formuladas"(HOFFMANN, 1992, p. 20).

Ao avaliar o professor analisa a aprendizagem manifestada pelo aluno, 

verificando sua adequação diante dos indicadores específicos do conhecimento e 

dos critérios de qualidade esperados e toma uma posição diante do observado. 

Dependendo da compreensão evidenciada pelo aluno, o professor decide se 

retomará o processo, visando uma melhor compreensão, ou se, constatada sua 

adequação, tratará de propor outras perspectivas de aprendizagem. A decisão sobre 

o encaminhamento a ser dado diante das análises realizadas é que permite que o 

processo de avaliação seja dinamizado e sirva aos propósitos da educação para a 

transformação. Cada nova aprendizagem permite ao aluno o avanço em muitas 

direções, ao mesmo tempo em que lhe proporciona maior autonomia intelectual e 

possibilidade de participação.

Este entendimento da avaliação exige do professor que conceba o aluno 

como sujeito de seu próprio desenvolvimento, inserido no contexto de sua realidade 

social e política. Exige clareza quanto às teorias de conhecimento e amplo domínio 

de sua disciplina, para que, estabelecendo conexões entre as formulações do aluno e 

a base científica do conhecimento possa perceber e sugerir ao aluno novas 

possibilidades de investigação.

O professor deve procurar ver, tanto quanto possível, sob o ponto de vista do 

aluno, deve tentar refazer com o aluno os caminhos que segue seu pensamento, a 

fim de entender as razões que o levam a um ou a outro entendimento, para, a partir 

daí encaminhar a aprendizagem.

É importante que os aspectos essenciais a serem planejados e definidos, não 

o sejam pelo professor individualmente, mas estabelecidos coletivamente pelos 

educadores da escola, em articulação com o desenvolvimento da ciência e
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contextualizados pela sociedade contemporânea. Se o planejamento dimensiona o 

projeto pedagógico, a avaliação fornece os subsídios, fundamentando novas 

decisões.

Na perspectiva em que se está concebendo a avaliação escolar ela pode ser 

caracterizada como:

• dialógica e participativa, pois, através do diálogo, e, pela criação de condições 

para que o processo de ensino e de aprendizagem (compartilhado entre professor 

e alunos) conduza à aprendizagens mais significativas, constitui-se como parte 

integrante do mesmo, contribuindo para que todos estabeleçam relações ricas e 

aprofundadas com o conhecimento.

• permanente e contínua, na medida em que revela, explicita, intervém e auxilia a 

compreender a ação educativa, durante seu próprio desenrolar, permitindo a 

identificação e a tomada de decisões em relação aos problemas enfrentados, aos 

modos e alternativas de solucioná-los e aos outros caminhos de aprendizagem 

possíveis.

• formativa e informativa, criando condições de aprendizagem e de ensino, 

suscitando constantemente o debate e exame crítico de resultados e permitindo a 

conscientização e a responsabilização de todos os envolvidos pelas 

aprendizagens individuais e coletivas.

Para que a avaliação se constitua efetivamente em instrumento para o avanço 

do projeto pedagógico do aluno, do professor e da escola, fornecendo um 

diagnóstico adequado dos limites e das possibilidades, favorecendo a 

autocompreensão e levando ao crescimento, é preciso cuidado, tanto com as formas 

e instrumentos utilizados para operacionalizar a avaliação, como com a articulação 

necessária entre avaliação e o ensino, pois a identificação de problemas implica em 

formas de intervenção de modo a que eles sejam superados, caso contrário será 

simples constatação.



Ao propor questionamentos ao aluno, é preciso que o professor tenha 

consciência do que pretende investigar e ao avaliar é necessário que se utilize os 

indicadores adequados, caso contrário a própria avaliação estará comprometida.

r

E possível valer-se de testes ou instrumentos similares para verificação da 

aprendizagem, desde que válidos e significativos para a investigação do professor, o 

que exige domínio da área do conhecimento e da técnica de elaboração de 

instrumentos de avaliação. Se estes forem entendidos como instrumentos de 

investigação sobre a ação de ambos os sujeitos do processo educativo - o professor 

e o aluno - parte-se de uma reflexão sobre o significado dos erros, para repensar a 

ação e decidir sobre os encaminhamentos futuros, de forma a superar ou ampliar 

entendimentos.

Uma desvinculação da avaliação do processo de atribuição de notas ou 

conceitos também é necessária. Que importância pode ter para a educação o fato do 

aluno ter obtido determinado número de pontos em um bimestre? Quanto vale um 

conhecimento adquirido? Qual é a média aritmética, ponderada ou similar, que 

demonstra a apropriação desejável de um conteúdo? Vincular a avaliação às notas, 

além de constituir mero referencial numérico, é ato classificatório por natureza, que 

leva a supervalorização de supostos resultados da aprendizagem em detrimento da 

satisfação em aprender e do gosto por ascender a níveis superiores de entendimento 

da realidade, além de não indicar necessariamente o domínio que o aluno tem do 

conhecimento.

Pode ter algum sentido apenas para facilitar a comparação de desempenhos 

de um grupo de alunos (turma, série, escola), para verificar em que medida os 

alunos como um todo, fazem uso dos conhecimentos ensinados. Mesmo neste caso 

o uso da quantificação é restrito e só parcialmente explicativo, sendo necessário 

analisar questão por questão e não somente resultados totais. Há que verificar 

também se a todos foram dadas as oportunidades de aprendizagem de que 

necessitavam e tomar cautelas especiais com o uso que se fará dos resultados, que
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não têm sentido em si mesmos, senão para subsidiar as próximas ações 

pedagógicas.

Há necessidade de romper com uma cultura avaliativa cristalizada na prática 

dos professores e na expectativa de alunos, pais e sociedade, habituados a 

superestimar o poder dos números e conseqüentemente das notas, bem como a 

encarar como natural o fato de alguns alunos não conseguirem ser bem sucedidos na 

escola.

Entretanto, qualquer mudança neste aspecto precisa considerar a sua 

repercussão junto às famílias, pois a avaliação tem se constituído ao longo do 

tempo, como a forma mais constante de relação entre a escola e a família. A par das 

implicações negativas que o sistema de atribuição de notas proporciona, ele dá aos 

pais a sensação de estar acompanhando a aprendizagem dos filhos por critérios 

aparentemente simples, racionais e justos. "Mudar o sistema de avaliação conduz 

inevitavelmente a privar uma boa parte dos pais dos seus pontos de referência 

habituais, criando ao mesmo tempo incertezas e angústias" (PERRENOUD, 1993, 

p. 176). Esta dificuldade pode ser superada se a escola tiver estabelecido com os 

pais relações de diálogo verdadeiro, colaboração e partilha e realize mudanças 

explicadas, entendidas e acordadas com os alunos e seus pais. •

Falar dos prejuízos que a reprovação traz aos alunos, contribuindo para a 

formação de uma auto - imagem negativa, além de proporcionar-lhes o sentimento 

do fracasso e da inadequação, não implica em afirmar que a aprovação pura e 

simples seria a solução natural. No sistema seriado vigente, é perniciosa, tanto a 

reprovação que faz com que o aluno tome a fazer, quase sempre da mesma maneira, 

todas as matérias independentemente das dificuldades específicas, quanto a 

aprovação automática sem a correspondente garantia de acompanhamento direto até 

a superação das dificuldades, pois o aluno será colocado nas mesmas condições que 

o levaram ao fracasso, tendo como agravante o fato de que recebeu da escola a 

certificação, o comprovante de que foi por ela preparado, de que atingiu o nível de 

conhecimentos esperado.
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Ora, se sua relação com o conhecimento tiver sido estabelecida apenas 

formalmente, se dos conteúdos do saber, não tiver mais do que domínio superficial, 

como enfrentará as questões reais de vida, seja na continuação de estudos, seja na 

integração ao processo de trabalho, ou nas situações do dia a dia que exigem que se 

domine cada vez mais, conhecimentos e tecnologias? Se houver recorrido à escola 

para aprender e esta não o tiver colocado em condições efetivas de lidar de forma 

competente com as situações reais, de que lhe terá valido a escola?

Por muito tempo as reflexões críticas sobre a avaliação não corresponderam a 

avanços na prática porque esbarravam em determinações legais que, se não 

impediam avanços, acabavam por restringi-los, ao fixar, desde as formas de 

organização do ensino, passando pela delimitação da abrangência das matérias, até 

as formas de registro dos resultados obtidos pelos alunos. Atualmente a 

promulgação da polêmica Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 

9.394/ 96 ao permitir diferentes formas de organização para a educação básica 

“sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomende” (artigo 

23) e definir a avaliação como “contínua e cumulativa do desempenho do aluno, 

com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos (...)” (artigo 24) 

abre para as escolas muitas possibilidades de modificação na organização do ensino 

e nos sistemas de avaliação, praticamente exigindo que as escolas estabeleçam 

estudos de recuperação paralelos à aprendizagem, o que significa, certamente um 

avanço em relação à situação que se tinha anteriormente.

Embora delimitada por condicionantes sociais mais amplos, a possibilidade 

de modificar significativamente as práticas educacionais é real e abre aos 

educadores possibilidades de alterações significativas na organização escolar, e, em 

decorrência nos sistemas de avaliação, que perdem as amarras e podem se abrir à 

inovação.

O fracasso do aluno é o fracasso da escola. E não é fracasso apenas na 

estatística, pois esta é mera conseqüência. Ao permitir que os alunos acumulem 

insucessos e desencantos, a escola contribui para reforçar o entendimento de que há
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capazes e incapazes intelectualmente, de que a alguns é dado o exercício intelectual, 

enquanto a outros ele não é possível, reforçando ainda mais a idéia da sociedade 

dividida.

"E preciso compreender a realidade enquanto um processo em movimento, 

enquanto um processo contraditório e dialético em que o todo não se explica fora de 

suas partes e as partes não se compreendem fora do todo; portanto, é preciso agir 

sobre o todo agindo simultaneamente sobre as diferentes partes". (SAVIANI,1991, 

p.55). Na avaliação está apenas uma ponta do problema da escola, que localizada, 

requer sua superação. Entretanto há outras pontas a atar: o ensino e a aprendizagem, 

que são a essência da escola, mediatizados pelas relações entre alunos e professores, 

bem como a organização da escola e outros agentes educativos, considerando o 

movimento mais amplo das determinações sociais.

Mudanças na avaliação requerem e provocam mudanças na escola; uma 

avaliação mais democrática exige atuação simultânea na didática, na relação 

professor-aluno, na organização pedagógica da escola, mas não podemos "nos 

envolver ingenuamente na mudança das práticas de avaliação sem nos 

preocuparmos com o que as toma possíveis ou as limita" (PERRENOUD, 1992, p. 

156).

Embora não diretamente, a cultura integra o processo de mudança social. O 

progresso cultural de um indivíduo ou de um grupo não implica em mudança social, 

mas pode inserir-se em um processo mais amplo de aspiração por progresso cultural 

e neste sentido, pode significar avanço nas relações sociais, que por não serem 

naturais, trazem em si a possibilidade real de transformação.



5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao iniciar este estudo procurando comparar alunos aprovados e reprovados 

pretendia-se descobrir em que se assemelhavam ou distinguiam estes alunos, e 

pressupunha-se, com base na experiência de trabalho durante muitos anos na escola, 

que não seriam encontradas diferenças de grandes proporções. O que não se 

imaginava então, era a dimensão das semelhanças existentes!

Pelos instrumentos utilizados para investigar o domínio que os alunos 

apresentavam dos conteúdos básicos de Língua Portuguesa e de Matemática, foi 

possível caracterizar poucas diferenças, e muitas semelhanças entre alunos 

aprovados e reprovados, no que se refere à apropriação dos conteúdos essenciais da 

escola fundamental.

Este fato é bastante grave, pois é em função de conhecimentos supostamente 

não adquiridos que a retenção de alunos tem sido justificada. Ora, como explicar 

que alunos que têm dificuldades semelhantes no domínio de saberes escolares 

fundamentais, tais como a escrita e da leitura e o domínio das quatro operações 

matemáticas, da numeração decimal e do sistema de medidas (para citar apenas 

alguns), possam ser tão diferenciados e apartados pelo método de avaliação escolar 

e de promoção de alunos?

A reprovação tem repercussões muito sérias na vida de cada aluno, 

individualmente, proporcionando-lhe a experiência do fracasso e o sentimento da 

inadequação, que culmina, para muitos, no afastamento da escola e, portanto, 

dificultando-lhe ou impedindo o acesso e participação efetiva na vida social e 

profissional.

Não bastasse isso, o processo da reprovação escolar, ao se abater fortemente 

sobre a escola pública, onde está matriculada a população que menos possibilidade 

tem de acesso aos bens culturais, constitui-se em instrumento de dissimulação das



137

desigualdades socialmente construídas, através do qual, tem lugar um processo de 

seleção e de segregação de toda uma classe, que permanece excluída das 

oportunidades educacionais e sociais, sob a "justificativa" de que sua competência 

e/ou mérito individuais, julgados pela escola, foram considerados insuficientes.

A escola apesar de todos os esforços despendidos por grande parte dos 

educadores, não se tem mostrado capaz de garantir aos alunos o mínimo essencial à 

sua inserção social. O ensino utilitário e fragmentado mantém o aluno, filho da 

classe trabalhadora no nível do senso comum, não lhe permitindo pensar sua prática 

cientificamente. Embora dentro da escola, o acesso à ciência (aqui entendida como 

teoria e prática) continua lhe sendo negado. Do mesmo modo, o ensino destinado às 

elites, formal, fragmentado e descolado da realidade, tal como o praticado na 

maioria das escolas privadas, também está longe de proporcionar o acesso efetivo 

ao conhecimento científico e a uma visão de mundo abrangente e não alienada.

É importante salientar que ao criticar o processo de avaliação escolar e de 

promoção de alunos, que vem sendo desenvolvido na escola de forma classificatória 

e seletiva, não se está desconsiderando que ele é dimensionado por uma concepção 

de mundo e de educação traduzida nos vários componentes da prática pedagógica, 

nem tampouco as fortes determinações sociais que se exercem sobre a escola, 

limitando-a ou tomando-a possível, pois a educação e a avaliação escolar tem lugar 

em uma sociedade, cujo modo de produção capitalista é excludente por natureza.

Ainda que reconhecendo o papel conformador e pouco crítico que a escola 

tem desempenhado, suas limitações e fraquezas, não se pode simplesmente rejeitar a 

escola, pois ela significa uma alternativa concreta de acesso ao saber que não pode 

ser descartada. Todas as pessoas, para usufruírem medianamente dos bens 

construídos por esta sociedade, precisam de escolarização.

Se a extensão da escolaridade a todos foi reclamada no século passado, para 

que os trabalhadores se integrassem às novas formas de trabalho e de vida trazidas 

com a expansão da industrialização, hoje a questão é ainda mais premente. A 

incorporação da ciência ao processo produtivo é cada vez maior, o que aumenta as
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exigências que este põe aos trabalhadores e conseqüentemente à escola que os 

forma.

Do mesmo modo, a inovação sempre presente na sociedade moderna exige, 

como condição para o exercício pleno da cidadania, que todas as pessoas dominem 

conhecimentos e habilidades dificilmente adquiridos sem a escola fundamental, 

embora também ela não seja por si só, suficiente. Tal domínio é que pode permitir 

que as pessoas usufruam do progresso e da tecnologia, ainda que limitadas por suas 

reais condições de vida. "Não se trata apenas de conhecimento que gera a inovação, 

mas de conhecimento que permite utilizar os produtos dela resultantes”(PAIVA e 

WARDE, 1994, p. 22)

A escola que interessa aos trabalhadores é uma "escola progressista, cuja 

base é o vaivém, a continuidade vivida entre a própria experiência dos sujeitos 

interessados e a formação teórica e organizadora que lhes permite uma cultura 

elaborada". (SNYDERS, 1977, p. 260).

A escola precisa preparar o aluno de modo que, seja qual for a profissão que 

ele assuma, esteja altamente qualificado, tanto para encontrar um processo de 

trabalho multilateral, como para enfrentar processos ainda parcelarizados e 

esvaziados de conteúdo. Precisa considerar que o mundo do trabalho vem sofrendo 

sérias transformações e que a exclusão provocada pelo desemprego em massa tem 

feito aumentar intensamente o mercado de trabalho informal, no qual o trabalhador 

exerce cotidianamente as funções de administrador e de executor, necessitando, 

portanto, ainda mais, de grande competência e autonomia intelectual e profissional. 

Precisa capacitar o aluno para que compreenda as bases gerais, tanto científicas 

como sócio-econômicas do modo de produção e, pela unificação teoria-prática, 

propiciar a aquisição de habilidades e o desenvolvimento das capacidades 

intelectuais e estéticas.

Admitindo a existência de um saber construído pelo trabalhador e de um 

saber teórico próprio do ensino acadêmico, é preciso que a escola trabalhe com 

estes dois pólos complementares do conhecimento-teoria e prática - reunificando-os.



A separação entre teoria e prática, pensamento e ação, atividade intelectual e 

manual, é arbitrária e inadmissível, existindo apenas no nível das relações sociais, 

pois não existe no mundo real, nenhuma atividade absolutamente intelectual que 

prescinda da atividade física e nada tão manual que não exija alguma reflexão. "Em 

qualquer trabalho físico, mesmo no mais mecânico e degradado, existe um mínimo 

de qualificação técnica, isto é, um mínimo de atividade intelectual criadora" 

(GRAMSCI, 1988, p. 7).

Uma vez que não existe uma ciência proletária separada da ciência burguesa, 

é fundamental que o trabalhador aproprie-se do saber científico para que possa 

libertar-se do domínio exercido sobre ele, via conhecimento científico, pela classe 

no poder. Cabe à escola viabilizar este acesso à cultura, pois sendo o conhecimento 

elaborado sistematicamente, sua aquisição requer modos organizados, próprios da 

escola.

A escola deve contribuir para fazer retomar a todas as pessoas o 

conhecimento científico desenvolvido pela humanidade, para que possam re- 

elaborar cientificamente sua prática, superando o senso comum. E o que se espera 

da escola, seja pública ou privada: o conhecimento, que é construção e fruto das 

relações sociais, precisa ser apreendido pelo conjunto da população escolar, para 

que re-elaborando cientificamente sua prática, supere visões parcelarizadas, 

preconceituosas, ou elitistas da realidade.

Para deixar de ser superficial e unilateral na abordagem do saber, a escola 

precisa passar a desenvolver ao máximo no aluno, todas as dimensões do ser 

humano nele contidas, tendo em vista a totalidade, a unidade e o trabalho, sem 

diferenciações de classe. Trata-se, segundo GRAMSCI, de desenvolver nas crianças 

"a capacidade de trabalhar industrialmente, num processo escolar coordenado com a 

fábrica, mas dela autônomo.” (In: MANACORDA, 1991, p. 137). É a escola única 

de GRAMSCI, preparando a todos indiscriminadamente para tomarem-se 

“dirigentes”, independentemente da profissão que acabarem por abraçar. “(...) será 

necessário, portanto, não multiplicar e graduar os tipos de escola profissional, mas
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criar o tipo único de escola preparatória (elementar-média) que conduza o jovem até 

o limiar da escolha profissional, formando-o, nesse meio tempo, como um homem 

capaz de pensar, de estudar, de dirigir, ou de controlar quem dirige” (GRAMSCI, 

In: MANACORDA, 1990, p. 179). "Uma escola única, inicial de cultura geral, 

humanista, formativa, que equilibre equanimemente o desenvolvimento da 

capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o 

desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual" (GRAMSCI, 1988, p. 118 ).

Para realizar plenamente a função da escola é preciso que os educadores, a 

par de sua opção política pela transformação da sociedade, possuam clareza teórica 

e competência técnica, dominando os processos pedagógicos de forma a propiciar 

aos alunos a aprendizagem de conteúdos significativos do saber elaborado, em 

consonância com seus interesses de classe. É importante que lutem contra a 

seletividade e a discriminação realizando um ensino de qualidade.

É preciso que a educação se constitua em instrumento efetivo na formação do 

cidadão participante, autônomo e crítico, demonstrando um compromisso genuíno 

com a educação democrática, fazendo corresponder à concepção teórica e política, 

uma prática educativa consistente e coerente.

Ainda uma palavra sobre o trabalho desenvolvido:

Abriram-se muitas janelas e foi possível dar uma espiadela neste mundo tão 

rico e tão controvertido, que é o dos adolescentes... Agora é preciso fechá-las.

Não foi difícil propor-lhes o trabalho, tampouco desenvolvê-lo nas escolas. 

Relutaram um pouco para realizar os "testes" de matemática e para discutir em sala 

suas opiniões sobre o primeiro tema de Língua Portuguesa.

O que mostraram em relutância para começar a falar diante do grupo, tiveram 

em facilidade para falar individualmente ao serem entrevistados. Alguns precisaram 

certificar-se antes, de que suas opiniões não seriam levadas à Direção ou aos



professores, outros nem aventaram tal hipótese, aproveitando a oportunidade de 

falar e serem ouvidos.

Uma aluna reagiu de pronto, já  no primeiro momento: "Não vou participar 

porque sou muito “reclamona ”, vou só fica r criticando, e acho que isto não serve 

prá nada\" Satisfez-se com a resposta de que estaria livre para participar ou não, 

mas que faria falta justamente pela sua capacidade de apontar falhas, e foi ficando. 

Acabou por participar de todos os encontros.

Alguns viram na sua participação a possibilidade de alívio da rotina escolar 

("Não vale nota?!") e outros, e estes os havia em quantidade, aproveitaram o canal 

aberto e soltaram a voz. Falaram de tudo, aos borbotões, sobre o que lhes foi 

perguntado e muito mais - abençoado seja o gravador, sem o qual muito se teria 

perdido! .

A mesma receptividade tiveram as escolas que prontamente concordaram em 

ser invadidas, colocando à disposição da pesquisa, turmas, professores, horários de 

aula e ainda espaços reservados para que se realizassem as entrevistas. Tanto quanto 

se dispuseram a ser "investigadas", pediram que lhes fossem devolvidos os 

resultados. Não sei se podem ser chamados assim, mas aí estão! Tomara lhes 

possam ser úteis!

Inicialmente, mesmo não sendo esta a intenção deste estudo, saltou aos olhos 

a diferença física entre as escolas públicas e a particular, acompanhada por 

diferença de recursos materiais e humanos. Externamente, o espaço, as áreas verdes, 

as canchas esportivas, o tipo de construção. Internamente, a diferença pesa mais: 

Como bibliotecas podem ser diferentes! A quantidade de livros, o espaço para 

estudo, individual ou em equipe! E as salas-ambiente? Laboratórios para o ensino 

de Ciências, sala para audiovisuais... Sim há uma diferença! Mais recursos têm os 

alunos, mais recursos tem a escola! Na escola estadual, onde foram registradas as 

menores rendas familiares, deveria haver mais recursos à disposição dos alunos, 

(Biblioteca bem equipada, por exemplo), mas justamente o contrário foi registrado: 

tanto local, quanto acervo muito acanhados.
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A presença constante ou não, de equipe pedagógica também chamou a 

atenção. Na escola particular, há uma equipe pedagógica coesa, que dá sustento à 

linha de ação adotada pela escola e apoio aos professores para seguí-la. Na escola 

estadual, a pessoa responsável pelo trabalho pedagógico, escolhida para o cargo por 

indicação da Direção, mudou três vezes durante o período de um ano meio, ao 

longo do qual foram buscadas informações junto à escola. Na escola municipal, de 

um ano para outro, por força do processo usual de remoção de pessoal, a equipe 

toda mudou de um ano para outro. Em que isto implica? Entre outras coisas, com 

tantas mudanças, na dificuldade de estabelecer projetos comuns e continuados de 

ação político-pedagógica. Saem e entram professores, muda a equipe pedagógica... 

Como garantir alguma unidade?

Uma equipe de educadores trabalhando em uma mesma direção pode 

significar a diferença entre o avanço e estagnação pedagógica. Um exemplo disto 

foi a modificação que a escola particular pôde realizar de um ano para o outro, em 

relação à avaliação: Quando a pesquisa de campo foi encerrada, a escola tinha sido 

surpreendida com altos índices de retenção, para os quais contribuiu a maior 

dificuldade introduzida com o novo sistema de avaliação. Passado um ano, uma 

nova visita a escola revelou uma mudança positiva: amparada pela nova legislação 

educacional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n 0 9394/96 ) houve 

alterações em todo o sistema de avaliação: O ano letivo foi reorganizado em 

trimestres para fins de registro de avaliação, os critérios de avaliação foram 

esclarecidos aos alunos pelos professores e, mais importante, foi estabelecida a 

recuperação paralela de estudos, que os alunos passaram a freqüentar em horário 

contrário (esta foi uma das reivindicações dos alunos durante a pesquisa). Mudanças 

deste tipo só foram possíveis porque a escola vinha desenvolvendo há alguns anos 

um programa de estudos que envolvia professores, equipes pedagógicas e Direção, 

durante o qual foram redefinidos desde princípios filosóficos, até conteúdos, 

metodologia e concepção avaliativa. Apesar de não se terem constituído em 

mudanças estruturais, mostram a possibilidade de avanço, mesmo que a passos 

pequenos.
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Se por um lado, existem diferenças entre as escolas, por outro, as 

semelhanças são inúmeras, a começar pela organização do ensino e das salas de 

aula. A mesma disposição de carteiras, o mesmo lugar reservado ao professor, a 

mesma disputa pela palavra no início de cada aula, entre professor e aluno.

Há em todas as escolas uma segmentação profunda entre a primeira etapa 

( l aa 4a série) e a segunda (5a a 8a série), que embora não reconhecida oficialmente 

tem existência real, sendo percebida e denunciada pela fala dos alunos. “A pressão é 

maior depois da 5 a” (Ana Carolina ) ou “Até a 4a era bom aluno, depois mudei.” 

(Arthur). A mudança é percebida ao mesmo tempo, como positiva e negativa pelos 

alunos, que sentem falta do melhor relacionamento com professores, de um tempo
I

maior para estar com os colegas, de uma suposta facilidade nos conteúdos, das 

metodologias mais participativas, enfim de uma certa ludicidade presente até a 4a 

série, que contrasta com a sisudez da escola a partir da 5a série. Entretanto, como 

ansiavam por esta ruptura que marca a passagem para uma outra fase da vida, 

justificam a aridez das relações tanto com os professores, quanto com o 

conhecimento, com um certo conformismo, como se fizesse parte das "dores do 

crescimento", não deixando porém, de indicar que poderia ser diferente.

Valorizam muito os professores que conseguem estabelecer bom 

relacionamento com os alunos e que tomam as aulas mais leves, e são unânimes em 

afirmar que o bom professor precisa exigir e ensinar muito. Ao contrário do que 

possa parecer, mesmo que os alunos reajam à escola, que procurem formas de 

escapar das tarefas que lhes são exigidas, reconhecem que estão na escola para 

aprender e dão importância a esta aprendizagem, mas inadvertidamente, colocam 

preponderantemente no professor a responsabilidade pela sua efetivação.

Esta é uma séria questão a ser enfrentada, tanto pela escola, como pelas 

famílias. Os alunos entram na escola tendo a aprendizagem como perspectiva, mas 

se colocam como simples colaboradores que devem realizar as tarefas que lhe são 

solicitadas. Falta para a maioria dos alunos a percepção de seu papel como sujeitos 

de sua aprendizagem, não somente como executores de tarefas pedidas por outros.
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Sua grande motivação é a nota a obter e, muito dificilmente, o que têm a aprender. 

E como poderia ser diferente? É na escola que os alunos se constituem enquanto 

alunos e é nela que a nota vem sendo excessivamente valorizada.

Ora, se forem dirigidos todo o tempo, se não lhes forem oportunizados o 

aprendizado da iniciativa, da autonomia intelectual e moral, da sua importância 

individual na construção do coletivo da turma e, por extensão, da sociedade, como 

esperar que a isto cheguem espontaneamente? Da mesma forma que a escola tem 

ensinado a passividade intelectual e social, pode educar para a autonomia, que 

possibilita a tomada de posição e de decisão, indispensável à vida democrática.

O gosto por aprender, o desafio de elevar-se acima do senso comum, precisa 

ser desenvolvido. Este papel, embora fosse mais facilmente realizado se contasse 

com o envolvimento das famílias, cabe à escola. É imprescindível que ela organize 

o processo pedagógico, a partir dos conteúdos culturais, valendo-se de metodologias 

adequadas, enriquecedoras, que envolvam a participação dos alunos, e que não os 

deixem permanecer no seu nível de entendimento.

A cultura é organização, disciplina do próprio eu interior, é tomada de posse da própria 
personalidade, é conquista da consciência superior pela qual se consegue compreender o 
próprio valor histórico, a própria função na vida, os próprios direitos e os próprios deveres. 
Mas tudo isto não pode acontecer por evolução espontânea, por ações e reações 
independentes da própria vontade, como acontece na natureza. (...) O homem é sobretudo 
espírito, isto é, criação histórica e não natureza. (GRAMSCI, 1977, p. 83 ).

As questões de organização interna da escola, da definição de diretrizes 

norteadoras para o trabalho pedagógico, podem influenciar bastante tanto a vivência 

que o aluno experimenta das relações sociais no interior da escola, como o processo 

de apropriação do conhecimento, que pode ser fragmentado ou unitário, possuir 

base real ou contemplar apenas aspectos formais.
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De modo geral, as diferenças apareceram principalmente nas relações que os 

alunos e suas famílias estabelecem com a escola e com o estudo. Nas três escolas, a 

par das diferenças de classe, os alunos aprovados relataram saber que contavam 

com o apoio das famílias em questões escolares, mesmo que não costumassem 

solicitá-lo, seja incentivando, auxiliando diretamente, ou até mesmo, controlando 

seus estudos. Também sua relação com os hábitos escolares apareceu como mais 

afinada e condizente com as formas preconizadas pelas escolas, o que parece indicar 

uma maior conformidade aos processos escolares. Já os alunos reprovados, não 

revelaram que utilizassem formas específicas de estudo, ou que houvesse um 

acompanhamento mais próximo por parte das famílias. Entre eles apareceu muito 

forte uma percepção da inadequação pessoal à escola, no sentido que grande parte 

deles revelava uma antecipação da reprovação que acabaria por vir, muitas vezes 

respaldada em reprovações anteriores. Assim como a escola pode construir a 

excelência, pode construir o fracasso escolar.

Os textos escritos apresentavam problemas similares nos dois grupos 

(aprovados e reprovados), assim como as respostas às questões matemáticas não 

indicaram que estes alunos se diferenciassem. Como as questões utilizadas nos 

"testes" referiam-se a conhecimentos básicos, supostamente já  consolidados, com 

pouca complexidade, e nestas os alunos não apresentaram diferenças significativas, 

pode-se inferir que as reprovações foram baseadas nos aspectos mais formais das 

duas áreas, o que, entretanto não significa que lhes possa ser atribuída maior ou 

menor importância. Há conhecimentos da cultura elaborada que se justificam na 

própria área do conhecimento, tendo a ver com sua lógica interna. O que se indaga é 

se a escola faz uma reflexão a respeito do que é realmente imprescindível ao aluno 

aprender, do que é socialmente relevante e do que pode contribuir para o 

desenvolvimento intelectual do aluno, pois conteúdos básicos podem estar sendo 

atropelados em função da quantidade de outros conteúdos não nucleares, ou que têm 

sua justificativa apenas internamente à área do conhecimento. O sistema seriado 

obriga a um escalonamento de conteúdos, mas esta não é a única forma de 

organização possível da escola. Ainda que fosse a desejada, ela não poderia
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conviver com outras formas de avanço, que não fosse em bloco? Algo como 

prosseguir estudos nas disciplinas em que está progredindo, revendo ou refazendo 

apenas aquelas em que o aluno encontra dificuldades reais? É claro que para isto a 

avaliação precisaria acompanhar efetivamente o ensino e a aprendizagem e livrar-se 

das barreiras das notas, da classificação e da aprovação por série, o que, embora 

possa ser mais trabalhoso, é perfeitamente possível, dentro da perspectiva da escola 

democrática.

Não está apenas na avaliação dos alunos a pista para o enfrentamento dos 

problemas que a escola vem enfrentando, mas na sua própria avaliação crítica, 

tendo em vista o contexto social, cultural, político e econômico. O trabalho da 

escola será tanto mais articulado e coerente, quanto mais oportunidades houver de 

planejamento, reflexão, definição de linha de trabalho comum, enfim quanto mais 

for realizado um esforço coletivo para analisar os caminhos e as conexões que a 

escola estabelece com o contexto social.

A despeito da importância da avaliação escolar, é preciso não superestimá-la, 

pois o modo como pode influenciar a qualidade do ensino e conseqüentemente, a 

vida dos alunos, está diretamente condicionado à maneira como se compreende e se 

faz educação e à visão que se tem do mundo, da sociedade e do conhecimento.

Se os professores entendem que a sociedade, tal como está, responde aos 

seus anseios e aos dos demais, tendem a realizar um ensino que confirme a 

organização presente na sociedade, ou seja, "distribuem" o ensino aos alunos e 

esperam que cada um dele se aproprie segundo suas "capacidades", considerando 

melhor capacitados os alunos, conforme se aproximam dos padrões que idealizam 

de aluno e de sociedade.

Se, por outro lado, os professores entendem que a sociedade deveria ser 

organizada em outras bases, em que as oportunidades e os direitos existissem 

realmente para todos, pautam suas ações nesta direção, envidando seus esforços no 

sentido da construção de uma sociedade justa, começando por fazê-lo a partir da 

sala de aula.
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Isto significa, apoiar a educação na prática social, levando os alunos a níveis 

sempre maiores de compreensão do mundo. Implica em reconhecer que o trabalho 

que caracteriza a intervenção dos homens na natureza, está na base da constituição 

dos conhecimentos produzidos coletivamente pela humanidade e que, assim como o 

divisão social do trabalho conduz à alienação do trabalhador, o conhecimento 

veiculado pela escola de forma fracionada, não propicia mais do que a alienação do 

aluno de seu próprio processo de aprendizagem.

Mais ainda, se o próprio trabalho realizado no modo de produção capitalista 

tem em si um componente da liberdade do homem (embora não se realize jamais 

em uma sociedade de classes), está na educação escolar - pela participação crítica e 

democrática dos alunos no ato do conhecimento do qual são sujeitos, e pela 

oportunidade real de acesso ao conhecimento que representa - a possibilidade, ainda 

que incipiente, de interferência e de transformação da sociedade.

Mudanças nas ações da escola não poderão ser realizadas, sem também 

modificar o processo de avaliação dos alunos, mas o que se pretende é muito mais 

do que isto.

É importante reafirmar a importância das determinações sociais que intervém 

na escola, configuradas pela sociedade capitalista, que a tomam partícipe do 

processo mais amplo de divisão e exclusão social. Entretanto, o reconhecimento 

desta questão não pode imobilizar, pelo contrário. Deve levar à luta os educadores 

que acreditam no papel fundamental que a escola desempenha na vida presente e 

futura dos alunos, especialmente dos filhos da classe trabalhadora. Uma das frentes 

de batalha, entre as muitas possíveis e necessárias, é justamente o trabalho 

pedagógico, realizado com consciência, empenho e qualidade.

Uma escola que se pretende democrática, única e igual para todos precisa 

avaliar-se no contexto da sociedade em que se insere e desenvolver, ações 

educativas que possibilitem a atuação consciente e determinada dos alunos e 

professores, em uma vivência de cidadania que tende a expandir-se.
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Neste momento, ao lado da luta por transformações sociais mais amplas, o 

desejo de uma sociedade mais justa, pode ser expresso, na escola, pela luta por 

democratizar as suas relações internas, por estabelecer metodologias que favoreçam 

aos alunos a aprendizagem dos conteúdos culturais significativos, por intermédio 

dos quais eles possam elevar-se acima do senso comum, apropriando-se do saber 

elaborado que lhes permita, no dizer de SNYDERS a alegria da cultura elaborada e 

a possibilidade desejada por GRAMSCI de se tomarem dirigentes ou, na 

impossibilidade real de todos poderem sê-lo, de dominarem os conteúdos culturais, 

de modo a poderem participar da sociedade, controlando as ações dos governantes, 

refletindo, manifestando opiniões, reivindicando, tomando posições, enfim 

exercendo plenamente sua cidadania.

Permanece como horizonte dos educadores conscientes, a necessidade de, 

enquanto trabalhar por uma educação escolar mais conseqüente, trabalhar também 

por uma sociedade mais justa.
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ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL COM ALUNOS

Nome:

Escola:

1. Que projeto você tem para sua vida?

2. Tendo em vista este projeto, o que você considera importante aprender?

3. Do que você considera importante aprender, o que você tem aprendido? Aonde? 

Com quem?

4. Na escola, de onde vem as maiores contribuições ? Alguma aula, professor ou 

atividade se destaca?

(Excursões, palestras, esportes, teatro, música, etc.)

5. Você está neste colégio há muito tempo? Sentiu muita diferença ao passar da 4a 

para a 5a série?

Já repetiu algum ano?

6. Alguma matéria deveria ser incluída no currículo? Retirada? Modificada? Por

que?

7. Estudo e lições:

Quando faz? Onde?

O professor cobra? De que modo?

Corrige? A quantidade de tarefas é razoável 

Costuma estudar ? Quando?

Anexo 1



Alguma matéria mais do que outra? Qual?

8. Trabalhos de pesquisa -

Alguém orienta ou auxilia? Na escola?

Em casa?

Que material de pesquisa tem à sua disposição? (em casa e na escola)

Que tipo de atividade de pesquisa interessa? Em que área? É capaz de lembrar de 

alguma que tenha sido especial?

Você aprende realmente com um trabalho de pesquisa?

9. O que você pensa sobre a aprendizagem de língua estrangeira e de informática? 

Você sabe lidar com computador? Aonde costuma fazê-lo?

10. Leitura

Habitual ou ocasional?

O que lê?

Último livro lido ? Indicado por quem ? Que tipo de notícia chama sua atenção em 

jornais, revistas, TV ?

11. Mantém correspondência com alguém? Com quem?

12. Lazer

O que faz costuma fazer nos momentos de folga? Onde? Com quem?

Cinema? Teatro?

Shows? Discotecas?

Parques Esportes?
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Exposições de arte?

Encontro com amigos?

O que gostaria de fazer e não pode?

13. Tem amigos com quem você costume compartilhar sonhos, segredos, projetos? 

Na escola 

Vizinhos 

Familiares

14. Sugestões para melhoria da escola.
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Roteiro de Entrevista com Professores

Área: Matemática 

Nome:

1- Que conteúdos são considerados indispensáveis na 7a série ?

2- Que conteúdos poderiam ser eliminados, sem prejuízo para a continuidade dos 

estudos e para o ingresso no mercado de trabalho?

3-É verdadeira a afirmação de que devido à álgebra, a T  série é essencialmente 

teórica?

4-É possível apontar exemplos concretos de aplicação da álgebra no cotidiano?

5- Um aluno que conclui o Io Grau precisa dominar que conteúdos?

6-É possível falar de uma proposta para o ensino de Matemática, que esteja sendo 

seguida na atualidade? Com que abrangência?

7- No caso de trabalhar em duas escolas a proposta é a mesma? Por que? Quem 

define conteúdos?

8- Quais as maiores dificuldades dos alunos em relação à Matemática?

9- Outras observações:

Anexo 2
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Roteiro de entrevista com professores

Área: Língua Portuguesa 

Nome:

1-É possível falar de uma proposta para o ensino de Língua Portuguesa que esteja 

sendo seguida na atualidade? Com que abrangência?

2- No caso de trabalhar em duas escolas, o conteúdo e a metodologia utilizados são 

iguais? Quem define conteúdos?

3- Que conteúdos são considerados indispensáveis na 7a série?

4- Que conteúdos poderiam ser eliminados sem prejuízo para a continuidade dos 

estudos ou para o ingresso no mercado de trabalho?

5- Um aluno que conclui o Io grau precisa dominar que conteúdos?

6- Quais as maiores dificuldades dos alunos em relação à Língua Portuguesa?

Anexo 3
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