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PREFÁCIO

José Aloyseo Bzuneck

Toda produção científca relevante em psicologia educacio-
nal implica, basicamente, resposta a um problema, recurso a uma te-
oria e rigor metodológico. A presente coletânea consiste de relatos
de trabalhos que constituem produção apreciável na área em nosso
meio e,  por ter-se alinhado com essas exigências,  representa uma
contribuição expressiva para o conhecimento e melhoria de nossa re-
alidade educacional. Em que pese a aparente diversidade de temas
abordados e dos níveis diferentes de escolaridade a que eles se refe-
rem, toda a obra,  em função do recorte adotado, explora três ele-
mentos críticos na educação. Em primeiro lugar, fgura a pessoa do
aluno, como protagonista e centro dos esforços educacionais. Alguns
componentes intrapessoais do professor, no processo ensino-apren-
dizagem, formam o segundo conjunto. E, por último, foram apresen-
tados alguns métodos de avaliação em diversos contextos escolares,
como componente crítico tanto das instituições como da aprendiza-
gem escolar.

Alunos constituem o centro de referência na educação esco-
lar  e  é  por eles  que os professores e as  instituições trabalham. A
aprendizagem e os bons resultados dependem, como variável próxi-
ma, do grau de seu engajamento nas atividades propostas e, como
fatores intrapessoais responsáveis por este engajamento consideram-
se como elementos críticos suas aptidões, conhecimentos prévios e
motivação. São eles que devem aprender,  estar motivados, desen-
volver-se nas áreas intelectual, afetiva e social. Como seres humanos
em desenvolvimento,  apresentam uma riqueza inesgotável de po-
tencialidades e, em função de componentes ambientais, também ofe-
recem constantes desafos aos educadores.

Um dos fatores intrapessoais que os alunos trazem para a
sala de aula, onde aprenderão coisas novas, foi objeto de um dos ca-
pítulos desta obra. Seus autores apresentaram um instrumento de
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avaliação de três aptidões cognitivas, consideradas relevantes para
as aprendizagens escolares. Isto é, nesse estudo, em que também se
relataram as propriedades psicométricas do instrumento de medida,
discutiu-se a relação dos constructos avaliados com os desempenhos
cognitivos e o rendimento acadêmico.

Com a mesma preocupação de investigar se alunos dispõem
de conhecimentos e habilidades prévias,  dois  estudos focalizaram
habilidades linguísticas, na esteira do crescente volume de estudos
sobre  elas,  na  área  educacional.  Um primeiro  trabalho  examinou
funções da linguagem oral em relação com os processos de alfabeti-
zação e o outro a função da compreensão leitora para o raciocínio
verbal. Os resultados dos dois estudos representam importante con-
tribuição para a compreensão, prevenção e a superação de certo fra-
casso escolar, identifcado com certa frequência em nosso contexto.
Por um lado, defciências nos diversos componentes da linguagem
oral difcultam o letramento e outras aprendizagens iniciais. E, por
outro lado, a compreensão leitora constitui, segundo a literatura, um
instrumento imprescindível  para  toda  aprendizagem signifcativa,
de modo especial quando se trata de aprendizagem por textos.

Em qualquer nível da escolaridade, o aluno é assistido por
um professor ou professora, que tem funções diversas em relação à
aprendizagem de seus alunos, com ênfase no papel de prestar aju-
das instrumentais. Mas, em momentos críticos do processo, caberá
ao aluno, enquanto protagonista do processo de aprendizagem, agir
de modo autônomo, o que é exigido nas situações de cumprimento
individual de tarefas acadêmicas. Nesses casos, ele fará recurso a ha-
bilidades  de  autorregulação  da  própria  aprendizagem,  mediante
emprego de estratégias específcas. Autores alinhados com a teoria
social cognitiva defendem que essas estratégias podem e devem ser
ensinadas a alunos, desde o ensino fundamental. Nesse sentido, fo-
ram apresentados e discutidos estudos sobre como se pode por em
prática  esse  processo  que  leva  o  aluno do  ensino  fundamental  a
aprender a aprender.



3

Foi também discutida a infuência dos pais sobre seus flhos
em relação à escolaridade, um tópico atual e amplamente explorado
na literatura contemporânea. Porém, mais extensamente, autores e
autoras de três capítulos deste volume fazem nosso olhar voltar-se
para o professor ou professora em sala de aula. Encontra-se, na lite-
ratura, apreciável volume de estudos sobre seus papéis em relação à
aprendizagem signifcativa, sobre suas crenças, motivação, objetivos
pessoais, estados afetivos e assim por diante. Uma constatação rela-
tada na literatura é que os alunos percebem detalhes dos comporta-
mentos do professor ou professora e até do que deixa de fazer, o que
eles dizem ou deixam de dizer, além de perceberem expressões cor-
porais reveladoras de estados afetivos. Tais percepções devem ser
apreciadas com cautela, dados os possíveis vieses por parte dos ob-
servadores, além de limitações dos próprios instrumentos de medi-
da. Entretanto, muitas pesquisas têm revelado que, dada a condição
de superioridade e valor social da fgura do professor ou professora,
tais percepções costumam ter por efeito infuenciar a motivação, os
sentimentos, pensamentos e comportamentos de uma classe inteira.

A título de exemplo, segundo a teoria da autodeterminação,
a motivação de melhor qualidade dos alunos é favorecida quando
seus professores atendem, no contexto acadêmico, a necessidade de
vínculo  ou  pertencimento,  entre  outras  necessidades  psicológicas
básicas. Em um estudo com universitários, relatado nesta obra, as
autoras descobriram que os alunos percebiam que seus professores,
a par de certos méritos no ensino, tinham defciências em seu relaci-
onamento afetivo-pessoal com a classe. Isso é a previsão é de que
esse tipo de julgamento que os alunos fazem de seus mestres afetará,
de algum modo, seu engajamento nos estudos.

Quando diretamente avaliados quanto a seu julgamento so-
bre fatores que,  em seus alunos,  são responsáveis por sucesso ou
baixo rendimento, uma amostra de professores investigada num es-
tudo revelou a tendência de se atribuir mérito apenas pelos bons re-
sultados, deixando de reconhecer qualquer responsabilidade, mes-
mo que parcial, pelos fracassos. Os seguidores da teoria das atribui-
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ções interpessoais de causalidade têm demonstrado as consequên-
cias possíveis derivadas desse viés atribuicional.

Explorar o uso da informática na educação, novidade intro-
duzida mais recentemente, traz para professores e professoras desa-
fos, preocupações e resistências. É. o que foi identifcado num estu-
do exploratório que mostrou que, muito além da disponibilidade de
recursos computacionais, requer-se um trabalho que leve os profes-
sores à convicção da utilidade desses recursos, bem como ao desen-
volvimento de habilidades novas e da crença quanto a sua capacida-
de de explorá-los efcazmente em sala de aula.

Por fm, cabe destacar que a maioria dos capítulos desta obra
descreveu métodos de mensuração para os diversos objetos de pes-
quisa, seja com professores, seja com alunos. Particular valor têm os
estudos que utilizaram instrumentos construídos e validados para a
investigação planejada. Mas, ao lado desses trabalhos, alguns se de-
dicaram a examinar especifcamente temas como métodos e signif-
cados das avaliações institucionais no ensino superior, avaliação de
projetos de trabalho e de aspectos da aprendizagem e sua mensura-
ção na educação à distância.  No conjunto,  todos os trabalhos que
examinaram métodos de avaliação na educação representam contri-
buto signifcativo para o desenvolvimento científco, já que ciência –
e a educação compartilha em grande parte essa forma de conheci-
mento – se constrói com dados e estes são obtidos por métodos cien-
tífcos, sejam qualitativos ou quantitativos.

Em psicologia educacional, na educação, ou em que qualquer
outra ciência, nenhuma investigação ou mesmo um conjunto delas,
numa determinada época, terá exaurido o conhecimento da realida-
de, sempre complexa e cambiante. Problemas novos emergem e que
agora precisam ser compreendidos e enfrentados. Em cada pesquisa,
captamos o que o método e a amostra permitiram, em relação a um
recorte de fenômenos ou variáveis, eventualmente provocados por
uma teoria, mas nada além disso. Por esse motivo, exige-se continui-
dade nas investigações e o encerramento de um relato de pesquisa
deveria sempre apontar o que mais ainda pode ser investigado. É.
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um processo que se estende indefnidamente, um desafo constante
para pesquisadores na área da educação.
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APRESENTAÇÃO

A  presente  publicação  vincula-se  ao  Grupo  “Estudos  em
Contextos relacionados à Aprendizagem”, certifcado pela Universi-
dade do Vale do Sapucaí (Univás), cadastrado no Diretório de Pes-
quisas do CNPQ. Origina-se da compilação de 13 estudos realizados
por pesquisadores de Universidades públicas e particulares brasilei-
ras  e da Universidade do Minho,  de Portugal.  As pesquisas aqui
apresentadas visam contribuir para a atualização de conhecimentos
da área educacional e psicoeducacional, com foco na perspectiva da
avaliação. 

Avaliar  tem origem no latim,  a+valere  e é  traduzido  como
“dar valor a”. No âmbito educacional, o termo não pode ser aborda-
do de forma literal ou restritiva, pois causaria reações de desconten-
tamento e  más interpretações de signifcado.  Nesta obra,  o termo
avaliação, como o título indica, é designado para o desenvolvimento
de diferentes processos, em contextos de ensino e aprendizagem es-
colar; com isso, considera-se que a avaliação não se restringe a uma
só concepção ou prática educativa. 

A avaliação, como apresentada nesta obra, pode ajudar a de-
fnir  processos,  mensurar  construtos,  desenvolver  instrumentos  e,
além destas proposições práticas, suscitar refexões teóricas, verif-
cando que avaliar é também uma habilidade complexa e não linear.
Pretendeu-se delinear que, em pesquisa, o exercício de avaliar tem
revelado resultados consideráveis e importantes para a proposição
de ações necessárias ao desenvolvimento do campo educacional e
notadamente das práticas pedagógicas de professores e outros espe-
cialistas envolvidos em ensinar e educar. 

A partir dos diferentes níveis de ensino, do básico ao superi-
or, os capítulos apresentam investigações, levantamentos e refexões
de ordem teórica, dissertativa e pedagógica, considerando também
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as relações humanas realizadas no espaço escolar  e  determinadas
condições ambientais como elementos que repercutem na aprendi-
zagem  dos  estudantes.  As  pesquisas  foram  determinadas  acredi-
tando-se que a produção de saberes na pós-graduação pode contri-
buir para a transformação da realidade escolar, quando colocadas
em prática pelos agentes e professores que constroem a educação e a
escola. É com esse olhar que também a função avaliativa está evi-
denciada neste livro.

No atual cenário educacional, infuenciado pelas pretensões
de qualidade do ensino, pelas discussões sobre as práticas inclusivas
e excludentes e intenções de formação de professores, dentre outras
demandas, os autores desta obra convidam os profssionais do bojo
da escola a se apropriarem dos conhecimentos produzidos na acade-
mia e, de maneira ativa, criarem instrumentos de mudança da sua
realidade. Visto que cada capítulo aborda as implicações da pesqui-
sa para as práticas pedagógicas, a leitura deste livro é relevante para
professores, estudantes e outros profssionais que atuam na área e
estejam interessados na aplicação avaliativa, da pesquisa à sala de
aula. Embora não se pretenda, com esta coletânea, buscar respostas
objetivas às demandas escolares, acredita-se que ela possa oportuni-
zar refexões sobre paradigmas e práticas já instituídas e contagiadas
da necessidade de modifcação.    

Elegeu-se para organização dos capítulos do livro considerar
os três elementos principais da escola: primeiramente, os capítulos
que  tratam  da  avaliação  e  pesquisa  com  público  dos  estudantes
como centro do processo educacional; em seguida, os capítulos que
destacam o professor e seu papel atuante no processo do ensino e da
aprendizagem; fnalmente, os trabalhos que abordam os métodos de
avaliação presentes nas instituições escolares.  

A  partir  dessa  lógica,  apresenta-se  o  primeiro  capítulo, A
avaliação das aptidões cognitivas para a promoção de percursos de
sucesso:  estudo  com  adolescentes  portugueses,  desenvolvido  por
Gina Claudia Lemos e Leandro da Silva Almeida. Os autores apre-
sentam um novo instrumento de avaliação cognitiva, embasado na
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teoria  hierárquica  das  aptidões  cognitivas  de  Catell--orn-Carroll
(C-C), desenvolvido para avaliar jovens do ensino básico e secun-
dário do sistema educacional português. As análises dos dados obti-
dos pela bateria de avaliação propiciam uma leitura intra e interindi-
vidual dos desempenhos cognitivos, por meio de uma matriz de ca-
racterísticas que consideram o jovem um ser único, numa conjuga-
ção de fatores pessoais e contextuais. A importância do estudo está
no fato  que a  avaliação das habilidades cognitivas  pode ser uma
base do percurso da aprendizagem, com vistas ao sucesso escolar,
ou para que o indivíduo possa administrar vários aspectos da apren-
dizagem ao longo da vida e em diferentes contextos.  

O segundo capítulo também evidencia a importância e a ne-
cessidade de apropriação de instrumentos de avaliação psicoeduca-
cional que permitam aos aprendizes demonstrar seus verdadeiros
conhecimentos e habilidades. Os trabalhos científcos prezam pelo
aprimoramento e pela atualização dos instrumentos em contextos
reais  de  aprendizagem.  É  o  que  trata  a  pesquisa  Avaliação  da
aprendizagem por  meio  do  teste  de  desempenho  escolar  em uma
amostra de escolares do interior da Bahia, de Adriana Cristina Bou-
lhoça Suehiro e Maryana Gomes Pimentel. O trabalho propõe uma
análise e discussão dos resultados de avaliação das habilidades aca-
dêmicas  de  leitura,  escrita  e  matemática  de  estudantes  de  ensino
fundamental, e a identifcação de diferenças entre as crianças avalia-
das no que se refere ao sexo, série e idade, utilizando-se o Teste de
Desempenho Escolar – TDE (STEIN, 1994). O estudo pretende con-
tribuir para a área da avaliação educacional, ressaltando a relevância
de se identifcar  os  aspectos  relacionados  ao desempenho escolar
nos diferentes contextos e, mais especifcamente, para a realidade fo-
calizada, que é especialmente uma região do Brasil pouco explorada.
Acredita-se que a partir da identifcação das habilidades reais dos
alunos é que se torna possível auxiliar os diferentes atores do pro-
cesso de ensino e aprendizagem nas soluções de difculdades duran-
te o processo de escolarização.
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Os dois capítulos seguintes permanecem na linha da avalia-
ção de construtos relacionados à aprendizagem dos estudantes. Os
construtos se referem a conhecimentos ou habilidades prévias e, nes-
te caso, especifcamente, às habilidades linguísticas. Assim, o tercei-
ro capítulo, com o título A avaliação da compreensão da linguagem
oral de crianças em início de escolarização,  foi desenvolvido por
Alessandra Rodrigues de Almeida e Maria Cristina Rodrigues Aze-
vedo Joly. As autoras destacam que a avaliação de identifcação de
problemas de linguagem é muito signifcativa para a promoção de
intervenções adequadas ao processo da alfabetização e a sua otimi-
zação. Por isso, discutem e desenvolvem essa problemática recorren-
do a uma revisão da literatura e aos resultados de uma investigação
com  a  Bateria  Informatizada  de  Linguagem  Oral  –  BILO  (JOLY,
2006).

Os resultados da pesquisa apontam que o instrumento pos-
sui  características  psicométricas  adequadas  para  seu  emprego  na
avaliação da compreensão da linguagem oral em crianças de Educa-
ção Infantil e início do ensino fundamental e mostram a sua correla-
ção com o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody - TVIP (DUN,
et al., 2005). O estudo se justifca pela contribuição à avaliação psico-
educacional e da linguagem, na população brasileira que carece de
recursos dessa ordem. Além disso, promove a utilização de recursos
informatizados em procedimentos de avaliação para a melhoria do
atendimento aos alunos e consequente qualidade do ensino escolar.

O quarto capítulo foi escrito por Thatiana -elena de Lima
em parceria com Acácia Aparecida Angeli dos Santos e está intitula-
do Compreensão de leitura e sua relação com raciocínio verbal. As
autoras discorrem sobre uma pesquisa que teve por objetivo analisar
a correlação de um teste  de avaliação da compreensão de leitura
com compreensão verbal medida por uma prova de raciocínio ver-
bal de uma bateria de avaliação da inteligência para alunos de ensi-
no fundamental II. A justifcativa dessa pesquisa está pautada na re-
alidade educacional brasileira, que aponta baixos índices dessas ha-
bilidades leitoras, em avaliações de larga escala. As autoras discu-
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tem teoricamente a importância de ampliar os estudos que relacio-
nam a compreensão de leitura e a inteligência devido ao fato de que
a compreensão leitora constitui, segundo a literatura, um instrumen-
to imprescindível para toda aprendizagem signifcativa. Os resulta-
dos da pesquisa apontaram correlação positiva e signifcativa mos-
trando que os construtos possuem relação, e parte da inteligência
está relacionada à leitura. A relação entre a compreensão de leitura e
o raciocínio verbal afrma a hipótese de que o raciocínio pode ser um
recurso importante no momento da leitura,  de forma a facilitar o
acesso aos conteúdos já armazenados e o entendimento. 

Considerando  o  estudante  como  o  centro  do  processo  de
aprendizagem, é ordinário que os alunos aprendam a realizar a au-
toavaliação como atributo inerente ao processo de autorregulação da
sua aprendizagem. Estudos na área da autorregulação destacam a
importância  de intervenções pontuais  e a adoção de projetos que
possibilitem a aprendizagem de estratégias que auxiliem o aluno a
pensar sobre a própria forma de aprender e de agir no espaço esco-
lar.  Nessa perspectiva, está o trabalho de Jussara Cristina Barboza
Tortella, apresentado no quinto capítulo, intitulado  Um projeto de
autorregulação  em  salas  do  ensino  fundamental Nesse  capítulo,
apresentam-se os dados de três pesquisas desenvolvidas a partir de
um programa de autorregulação para alunos do quinto ano do ensi-
no fundamental de secretarias municipais do interior do Estado de
São Paulo. A autora aborda o construto da autorregulação da apren-
dizagem, o programa “As Travessuras do Amarelo”, destacando a
metodologia e o seu desenvolvimento e, no fnal, faz refexões e traz
implicações pedagógicas para o trabalho em salas do ensino funda-
mental Os  principais resultados mostram que houve modifcações
de percepção e de envolvimento dos alunos com o ato de aprender,
do estabelecimento de objetivos e da autoavaliação das aquisições
de conteúdos de aprendizagem. Os alunos demonstraram, ainda, a
antecipação de questões com vistas a melhorar o desempenho aca-
dêmico e o combate de distratores, dentre outros resultados atitudi-
nais e de relacionamento na escola.
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A investigação e a avaliação dos processos de aprendizagem
não desconsideram possíveis infuências de  variáveis  externas aos
aprendizes e de condições ambientais, tanto como fatores signifcati-
vos na apropriação de novos conteúdos e comportamentos,  como
para um bom aproveitamento das experiências de aprendizagem. É
o caso, por exemplo, da atuação dos pais e o oferecimento de recur-
sos familiares  como inferência na escolarização das crianças.  Esse
tema nunca está desconexo à avaliação da aprendizagem e necessita
de estudos recorrentes para sua atualização. Diante disso, Júlio An-
tônio Moreira Gomes e Neide de Brito Cunha, no sexto capítulo, dis-
sertam sobre o Envolvimento parental na educação, recursos do am-
biente familiar e desempenho acadêmico de crianças.

Os autores realizaram um levantamento teórico e de pesqui-
sas empíricas que envolvem as variáveis em questão. O intuito foi
contribuir com novos elementos de discussão em função da impor-
tância atribuída à família e aos meios específcos de sua relação com
o desenvolvimento acadêmico e intelectual das crianças. Por meio
da refexão dos trabalhos levantados, verifcaram que as pesquisas
apontam que o desenvolvimento de crianças nos âmbitos intelectual,
emocional e social está condicionado à participação regular e cons-
tante de atividades com uma ou mais pessoas adultas, sendo o mai-
or envolvimento atribuído aos pais. Discute-se, nessa direção, se as
escolas podem viabilizar a participação dos pais e promover a arti-
culação da família com a escola e com a comunidade, com vistas ao
desenvolvimento integral da criança.

O sétimo capítulo, Atitude docente e o impacto sobre o ensi-
no, de Eli Andrade Rocha Prates e Maria Cristina Rodrigues Azeve-
do Joly, aborda a relação professor-aluno, mediada pelas competên-
cias técnicas, cognitivas e afetivas do docente e a percepção dessas
pelos estudantes. O tema é de extrema importância quando se acre-
dita que a dissociação entre as relações humanas e ensino pode invi-
abilizar a aprendizagem. Os autores levam em consideração o pano-
rama de expansão do Ensino Superior, de um lado e, de outro, a ne-
cessidade de melhor caracterizar a qualidade educacional universi-
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tária no país. Trata-se de um recorte de pesquisa de várias temáticas
acerca do Ensino Superior, sendo objetivo, no capítulo, identifcar a
percepção de universitários acerca da atitude e atributos docentes
relacionados  ao  domínio  do  conteúdo  programático,  aspectos  di-
dático-pedagógicos e da dimensão interpessoal do relacionamento.
Foram analisadas  as  diferenças  de  percepção por  curso,  semestre
frequentado pelo estudante,  faixa etária  e sexo.  Como resultados,
apresentam-se elementos para defender que a afetividade faz parte
do processo ensino e aprendizagem e precisa estar presente em to-
das as decisões que o professor for assumir em seu processo de pre-
paro e exercício de seu magistério. 

O oitavo capítulo, de Andréia Osti, estende a temática das re-
lações entre professores e alunos para a investigação com professo-
res do ensino fundamental A autora apresenta a pesquisa Represen-
tações de professores do ensino fundamental sobre as variáveis que
influenciam o desempenho escolar,  que teve o objetivo de  analisar
como os professores representam o processo de aprendizagem por
meio do desempenho escolar e identifcar quais as variáveis que es-
ses docentes apontam como determinantes do sucesso ou fracasso
na aprendizagem. Justifca-se que conhecer representações de pro-
fessores sobre o processo de ensino e aprendizagem pode ser ele-
mento fundamental para compreender as práticas docentes, mas, so-
bretudo, os resultados das aprendizagens dos estudantes.

Os dados obtidos revelaram que a representação docente é
fel ao contexto real da escola, sendo que vários estudos da área dão
base científca para a veracidade das afrmativas deles. Mostraram
também, que as representações dos professores são percebidas pelos
alunos e repercutem na interpretação e reação deles, dos relaciona-
mentos com o professor e sobre a percepção da própria aprendiza-
gem.  As representações  de  professores  são reconhecidamente  im-
portantes como componentes efetivos do processo de aprender do
estudante e, por isso, são provocados a se apropriarem destes conhe-
cimentos e incluí-los em favor do próprio desempenho profssional.
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Com o mesmo fundamento de que as crenças dos professores
são constituintes poderosos na modifcação dos paradigmas educa-
cionais, uma vez que defnem escolhas e caminhos tomados pelos
docentes para ensinar e subsidiam suas decisões e competências pe-
dagógicas, Michele Correa Freitas Soares e Rosimeire Aparecida So-
ares Borges discorrem sobre a pesquisa  Avaliação das concepções
dos professores do ensino fundamental I sobre uso de softwares, no
nono capítulo. Destaca-se o percurso metodológico utilizado para a
coleta de dados com os participantes dessa pesquisa; nele, os profes-
sores expressaram suas concepções de uso das tecnologias em um
curso oferecido pelas pesquisadoras sobre a utilização de softwares
educativos, de livre acesso.

As autoras identifcaram, por meio de uma análise de conteú-
do, que os professores reconhecem, direta ou indiretamente, que as
TDIC devem estar não apenas presentes, mas intrínsecas nas práti-
cas pedagógicas. Entretanto, evidenciam-se nas entrelinhas de suas
falas, algumas desconfanças e desconforto com o material tecnológi-
co, o que leva à compreensão de que, sem uma expressiva formação
para os professores atuarem em novas realidades, de nada adianta-
rão os investimentos governamentais em salas com computadores e
internet  para  auxiliá-los.  Reforça-se  a  premissa  de  que  o  cenário
educacional do país será melhor se houver a valorização intelectual
dos professores em consonância com melhores condições de ensino
e recursos materiais, sejam tecnológicos ou estruturais. 

Verdadeiramente  os  professores  têm  sido  alvo  de  enorme
exigência de qualifcação contínua, de formação e atualização em ge-
ral. Para isso, são indagados sobre os entendimentos, conhecimentos
e percepções de trato com os estudantes, a respeito dos recursos de
aprendizagem e sobre a própria atuação. Pondera-se que a autoava-
liação promova certa refexão que pode determinar a superação de
condições atuais e consequente crescimento qualitativo, quer seja in-
dividual, coletivo ou institucional. 

Exemplo dessa lógica é explorado por Neide Pena Cária e
Nelson  Lambert  de  Andrade,  que  propõem  discutir  a  Avaliação
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institucional e monitoramento da qualidade da educação superior.
Para dar enredo à refexão, primeiramente os autores do décimo ca-
pítulo discorrem a respeito da  avaliação institucional,  relacionada
com a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da
expansão de sua oferta, o aumento permanente da sua efcácia insti-
tucional e efetividade acadêmica e social e o aprofundamento dos
compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educa-
ção superior. Após situarem a temática, debatem sobre sua condição
inerente à gestão escolar, pois não se trata de apenas uma questão
técnica, mas, também, uma política; abordam também a autoavalia-
ção como instrumento da avaliação institucional e estratégia de mo-
nitoramento da qualidade dos serviços educacionais prestados pela
Instituição de Ensino Superior, a partir de um plano de ação em im-
plementação. Por fm, concluem que, no Brasil, o processo de avalia-
ção institucional necessita de aprimoramento no enquadre de “pla-
nejamento  –  avaliação  –  monitoramento”  para  sua  consolidação
como “cultura de avaliação” e não apenas como instrumento de con-
trole. 

A diversidade de abordagens de avaliação presentes nesta
obra incluiu também os trabalhos de avaliação praticados nas insti-
tuições escolares para o acompanhamento das aquisições escolares.
Assim, os próximos três capítulos apresentam, explicam e discutem
o signifcado de se avaliar os conteúdos escolares.

Luís -enrique Sales Oliveira e Sandra Maria da Silva Sales
Oliveira, no capítulo onze, tratam de difculdades em estabelecer cri-
térios para realização de avaliações em sala de aula e também nos
campos de estágios, encontradas pelos docentes de ensino superior.
No artigo intitulado  O processo de ensino-aprendizagem e as dif-
culdades de mensurá-lo por meio de avaliações qualiquantitativas
no ensino superior: perspectivas atuais os autores discorrem sobre a
avaliação dos conteúdos na universidade, entendida como fator es-
sencial para monitorar o ensino-aprendizagem, mas que apresenta
difculdades de mensuração do que realmente os estudantes apren-
dem. Os autores indagam se essa difculdade refete o enfoque da
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atual formação universitária cada vez mais tecnicista e menos com-
pleta ou global. Refetem, ainda, sobre a infuência da visão dos pro-
fessores sobre a forma de avaliar e atualizam o leitor sobre diferen-
tes estratégias de avaliação.

No capítulo doze, Avaliar sob a perspectiva da gestão do fa-
zer docente: desvendando caminhos da avaliação da aprendizagem
na educação online, Wlahilma Maria de Queiroz Bezerra, Bento Du-
arte Silva e João Batista Carvalho Nunes propõem um novo olhar e
motivos para compreender e realizar a avaliação dos conteúdos. Os
autores acreditam que avaliação é um instrumento de gestão do fa-
zer docente, que, ao avaliar, o professor também avalia sua práxis e
se reconstrói dialogando com o aluno, chamando-o para o ato de se
avaliar ao ser avaliado. O aluno, por sua vez, contribui com o educa-
dor no processo de desvendar caminhos para o autoconhecimento
de ambos. O texto traz, ainda, os resultados de uma pesquisa sobre
gestão da avaliação em disciplinas de um curso de licenciatura a dis-
tância de uma universidade do Nordeste do Brasil.  Foram experi-
mentadas modalidades de avaliação diagnóstica, formativa e soma-
tiva, utilizando a ferramenta  Smartphone,  criando maior aproxima-
ção e empatia entre alunos e docente. 

Também numa perspectiva inovadora e criativa, o último ca-
pítulo do livro foi escrito por Ronei Ximenes Martins e Juliana de
Freitas Azevedo e é intitulado  Avaliação de projetos de trabalho
por meio da observação participante e roteiros estruturados: um es-
tudo de caso. Apresenta, detalhadamente, uma estratégia de avalia-
ção aplicada em uma investigação sobre ação educativa multidisci-
plinar.  Deu-se  ênfase  às  contribuições  da  observação  estruturada
para o acompanhamento e avaliação de atitudes,  aprendizagem e
uso de tecnologias. A pesquisa foi realizada na perspectiva teórica
da Pedagogia de Projetos que articulou a dimensão teórico-conceitu-
al dos conteúdos escolares com a aplicação deles na resolução de
problemas. Os autores tiveram ainda o cuidado de confrmar a vali-
dade das avaliações que emergiram dos roteiros estruturados e esca-
las, bem como a triangulação com registros de diários de campo e
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com gravações audiovisuais obtidas com frequência semanal duran-
te os trabalhos dos estudantes. Diante da riqueza da diversidade de
abordagens da avaliação apresentada pelos pesquisadores, fnalizo a
apresentação desejando uma boa leitura.

Susana Gakyia Caliatto, organizadora  
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A AVALIAÇÃO DAS APTIDÕES COGNITIVAS
PARA A PROMOÇÃO DE PERCURSOS DE
SUCESSO: ESTUDO COM ADOLESCENTES

PORTUGUESES

Gina Cláudia Lemos
Leandro da Silva Almeida

1. Introdução

Garantir  que todas as  jovens e todos os jovens completam
uma educação primária e secundária gratuita, inclusiva, equitativa e
de qualidade, que conduza a uma aprendizagem efetiva e relevante,
e contribua para oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
para todos, é um objetivo internacional de desenvolvimento susten-
tável, defnido pela UNESCO no quadro de referência para a ação
“Educação 2030”, e assumido como estruturante da sociedade global
(UNESCO INSTITUTE FOR STATISTICS, UIS, 2016). Com efeito, o
acesso  à  educação  e  a  qualidade  das  aprendizagens  estabelecem
uma relação estreita com a prosperidade económica e o desenvolvi-
mento social de um país e dos seus cidadãos. 

Andreas Schleicher (2012), o chefe de divisão e coordenador
dos programas da OCDE para a Avaliação Internacional dos Estu-
dantes (Programme for International Student Assessment; PISA) e moni-
torização dos indicadores dos sistemas educativos (Indicators of Edu-
cation Systems programme; INES) sublinha que, na economia global, o
fator distintivo para o sucesso de uma nação reside no seu sistema
educativo. Por outras palavras, o sistema educativo funciona, por as-
sim dizer, como pedra-de-toque do potencial de progresso de uma
sociedade, suscetível de ser lapidada. Indicadores como, por exem-
plo, (I) a proporção de crianças com menos de 5 anos de idade num
estádio desenvolvimental adequado em termos de saúde, aprendiza-
gem e bem-estar, (II) o número de anos em educação pré-escolar,
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gratuita e obrigatória, garantidos nos quadros legais, (III) a percenta-
gem de crianças com menos de 5 anos de idade a experienciar con-
textos de aprendizagem positivos e estimulantes em casa, (IV) a pro-
porção de crianças e jovens com pelo menos um nível mínimo de
profciência na leitura e na matemática em cada nível de escolarida-
de, (V) a taxa bruta de inscritos por nível de escolaridade e, a partir
dos 15 anos, por tipologia de cursos, (VI) a taxa de abandono escolar
por nível de escolaridade e tipologia de cursos (e.g. para prossegui-
mento de estudos, cursos profssionalizantes), (VII) a percentagem
de crianças e jovens com mais idade para o nível de escolaridade
que frequenta, (VIII) o número de anos de educação, gratuita e obri-
gatória, garantidos nos quadros legais; ou (IX) o número de jovens e
adultos entre os 15 e os 24 anos em programas de educação e forma-
ção, são elementos indicativos do estado da educação de qualquer
país e do seu potencial de desenvolvimento (UIS, 2016).  

A grande maioria dos sistemas educativos conseguiu mais
facilmente democratizar e generalizar o acesso à escola, mas subsis-
tem difculdades na criação das condiçõees de aprendizagem de qua-
lidade e oportunidades de sucesso para todos, importando identif-
car os fatores que podem ser atendidos por políticas públicas de ge-
neralização do próprio sucesso. “O desafo está relacionado com ‘fa-
zer a coisa certa’ ou gerir a educação com inteligência para se obter
melhores  resultados”  (UIS,  2016,  p.  11),  não  só  para  o  estudante
como para a economia e desenvolvimento social do país. A univer-
salidade da qualidade na educação requer uma monitorização aten-
ta de indicadores e fatores-chave da aprendizagem e sucesso acadé-
mico, até porque determinar o melhor uso para o dinheiro público
depende do custo das medidas para elevar a qualidade da educação,
mas também (e sobretudo) do seu impacto. O preço de não avaliar e
reordenar prioridades é elevadíssimo, em particular para as gera-
çõees futuras. Ademais, a efciência e a equidade de qualquer sistema
educativo exigem informação e enquadramento compreensivo des-
ses dados. Sem dados, o nosso esforço de explicação e de generaliza-
ção do sucesso educativo perde signifcado (UIS, 2016).
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Empenhados na identifcação de fatores com particular im-
pacto na aprendizagem, a comunidade científca tem reunido um
corpo de conhecimento sobre variáveis que estabelecem uma relação
privilegiada com o desempenho escolar e que se constituem em  pre-
ditores signifcativos do rendimento académico. Aliás, em março de
2015,  decisores  políticos  e  ministros  da  Educação  dos  países  da
OCDE reuniram-se em São Paulo – Brasil, no âmbito do congresso
“Competências para o Progresso Social” e concordaram, por unani-
midade, sobre a relevância dos fatores cognitivos, emocionais e soci-
ais no sucesso educativo e, posteriormente, no mercado de trabalho:
“Cognitive  and  socio-emotional  skills  interact  and  cross-fertilize,
and  empower  children  to  succeed  both  in  and  out  of  schools”
(OECD, 2015, p. 21). 

Ainda que se reconheça a crescente importância dos fatores
não (estritamente) cognitivos no desempenho do estudante ao longo
da escolaridade como as crenças de competência, motivação, perso-
nalidade  (e.g.  FREIBERGER;  STEINMAYR;  SPINATH,  2012;
FURNHAM; CHAMORRO-PREMUZIC, 2004), a inteligência – cons-
tructo com mais de um século de evidências acumuladas (LUBINS-
KI, 2004) – é reconhecida como um dos melhores preditores do ren-
dimento académico e o fator geral de inteligência (g) assumido como
o melhor preditor isolado do rendimento académico (CUEVAS; ES-
CORIAL; GARCÍA, 2006; DEARY et al., 2007; JUAN-ESPINOSA et
al., 2014). Por outro lado, as investigaçõees têm mostrado, de forma
consistente, que os estudantes que apresentam um alto desempenho
cognitivo tendem a obter classifcaçõees escolares mais elevadas, um
background académico sem retençõees escolares, e maiores níveis de
escolarização (FREBERG et al., 2008; NYBORG, 2007; ROSANDER;
BÄCKSTRÖM;  STENBERG, 2011). Além disso, quando existe uma
forte correspondência entre os interesses do indivíduo e o percurso
educativo ou o curso que está a frequentar, o estudante tende a estar
mais motivado no seu trabalho ou nas suas tarefas, e tende a persis-
tir quando estas se tornam mais difíceis, complexas ou mais exigen-
tes. Por seu turno, estudantes cujos interesses não correspondem ao
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contexto educativo em que estão inseridos tendem a ter desempe-
nhos mais fracos e maior é a probabilidade de abandono escolar ou
absentismo (NYE et al., 2012).

De fato, “um dos problemas com que os jovens hoje se con-
frontam, mas de extrema importância face à atual recessão económi-
ca e de emprego, é decidir sobre o exato percurso académico a se-
guir” (CERDEIRA et al., 2016, p. 69). Este processo de tomada de de-
cisão vocacional é duplamente exigente: por um lado, requer deseja-
velmente uma correspondência com as capacidades, os interesses e
as aspiraçõees dos jovens; por outro, clama por uma correspondência
com as necessidades de uma sociedade competitiva e globalizada. A
promoção de um sistema educativo atento às características e recur-
sos do seu capital humano – e dos estudantes, em particular – e às
oportunidades contextuais para a sua realização será, por certo, uma
aposta ganha. De outro modo, incorremos não só no fenómeno de
“fuga dos cérebros”, como também no desperdício das capacidades
e do potencial dos jovens de forma indiscriminada (CARVALHAIS,
2012). É neste quadro de tomada de decisõees educativas, formativas
e profssionais que identifcar as capacidades, competências e inte-
resses do indivíduo se assume como uma missão particularmente
signifcativa  e  basilar  (EUROPEAN  PARLIAMENT,  2015)  para  a
promoção de percursos de sucesso. 

Este capítulo propõee-se: (1) contextualizar a escola, o rendi-
mento académico e a avaliação psicológica como fazendo parte de
uma tríade decisiva na regulação de percursos de sucesso; (2) apre-
sentar de forma breve o processo de conceção, construção e valida-
ção da Bateria de Aptidõees Cognitivas e descrever este novo instru-
mento de avaliação; e (3) enumerar as mais-valias e implicaçõees des-
ta bateria de provas para a prática do psicólogo a atuar em contextos
educativos. 
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2. Escola, rendimento académico e avaliação psicológica: a tría-
de para o sucesso

A aprendizagem e a formação dos indivíduos não se circuns-
crevem ao tempo e espaço da escola formal. Aliás, um bom número
de aprendizagens ocorre prévio à frequência da escola, e prolonga-a
no tempo. Se é certo que, a partir da terceira infância (6 anos em di-
ante) até ao fnal da adolescência, a escola e os atores privilegiados
que se movem no espaço escolar (educadores, professores, pares) as-
sumem uma supremacia inquestionável na aprendizagem e no de-
senvolvimento da criança e do jovem, a verdade é que, até à entrada
na escola, a criança conhece-se a si e ao outro e a si na relação com o
outro em díades eminentemente exclusivas com os seus pais/ cuida-
dores (na primeira infância, 0-3 anos), que paulatinamente vão dan-
do  espaço  a  outros  espaços  de  aprendizagem  e  desenvolvimento
com  valor  marcante  e  impacto  duradouro  no  tempo.  Do  mesmo
modo, e se pensarmos nas novas oportunidades de aprendizagem
associadas aos meios tecnológicos disponíveis (Tecnologias de Infor-
mação  e  Comunicação),  torna-se  cada  vez  mais  difícil  limitar  a
aprendizagem aos espaços escolares. De qualquer das formas, ne-
nhuma sociedade evoluída prescinde da escola e das aprendizagens
curriculares que esta promove. São aprendizagens estruturadas de
conteúdos e processos fundamentais ao saber e saber fazer que mol-
dam a vida social. Se alargamos a função social da escola, podemos
ainda valorizar o seu papel nas quatro competências assumidas pela
UNESCO: saber e aprender a saber, aprender a saber fazer, aprender
a ser e aprender a estar com os outros (DELORS et al., 1997). Muito
provavelmente, a função futura da escola passa pela forma como in-
tegra, rentabiliza e dá coerência às múltiplas aprendizagens que os
indivíduos, num processo contínuo e ao longo da vida, concretizam
em diferentes contextos.  

Se, por um lado, a escola é o espaço de aprendizagem por ex-
celência, por outro, o rendimento académico é o indicador incontor-
nável do nível de aprendizagem. Mesmo em contextos educativos
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em que o processo é mais valorizado do que o resultado, o rendi-
mento académico é sempre apontado como preditor importante do
percurso educativo futuro. Ainda que exista uma diversidade de pa-
râmetros de avaliação do estudante, em momentos críticos de deci-
são  (a  passagem/retenção  de  ano  escolar,  a  escolha  de  percursos
educativos ainda durante o ensino obrigatório, ou a seriação de cur-
sos de ensino superior a que o estudante se candidata), as classifca-
çõees escolares exercem um poder decisório que nenhum outro parâ-
metro é capaz de o superar. 

Com efeito, na escola, o rendimento académico ocupa um lu-
gar cimeiro na diferenciação de desempenhos e percursos educati-
vos. Aliás, as diferenças de desempenho fazem parte da sociedade,
nos seus mais diversos contextos, e são também uma realidade de
qualquer escola: elas existem e merecem ser notadas. Só identifcan-
do as diferenças e reconhecendo-as poderemos atuar em conformi-
dade. Aliás, já a primeira escala de inteligência – Escala de Inteligên-
cia Binet-Simon, posteriormente refnada e hoje conhecida por Esca-
la de Inteligência Standford-Binet – foi construída, no início do sécu-
lo XX, precisamente para que os professores, informados de modo
circunstanciado das capacidades dos seus alunos, pudessem adaptar
os seus métodos de ensino e, assim, favorecer uma aprendizagem
mais ajustada às necessidades de cada aluno. Ademais, a aproxima-
ção entre  aprendizagem e  inteligência  pode evidenciar-se.  Defni-
çõees clássicas de inteligência como “capacidade para aprender” tra-
duz essa forte interligação de ambos os contructos. Ambas recorrem
a processos de tratamento de informação e de resolução de proble-
mas comuns. A título de exemplo, falamos em processos atencionais,
percetivos  e  mnésicos,  como  também  processos  de  planeamento,
monitorização e avaliação da resolução de tarefas. Se pensarmos em
aprendizagem como construção de competências para a resolução
de problemas e em inteligência como conjunto de processos na reso-
lução de problemas, tomando defniçõees mais atuais e construtivis-
tas de ambos os conceitos, facilmente entendemos a sua proximida-
de. Aliás, esta proximidade deixa-nos antecipar a possibilidade de as
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aprendizagens serem motor do desenvolvimento cognitivo e da inte-
ligência, ao mesmo tempo que o desenvolvimento cognitivo e as ca-
pacidades intelectuais se instituem em motor da própria aprendiza-
gem.

Nesta relação retroalimentada entre a aprendizagem e a inte-
ligência, a avaliação psicológica em contexto educativo constitui-se
como  o mapa orientador para o sucesso escolar. No capítulo 4 do
Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP),
secundando os códigos similares existentes noutros países, a avalia-
ção psicológica é tida como um processo compreensivo, diversifca-
do e que se pretende justo. Compreensivo, porque abrange áreas re-
lacionadas com o pedido de avaliação e os problemas identifcados.
Diversifcado, porque recorre potencialmente a vários interlocutores,
reconhece diferentes tipos de informação e considera vários resulta-
dos. Justo, porque reconhece e não penaliza as diferenças que fazem
de cada indivíduo único (ver REGULAMENTO 258/2011, do Diário
da República, 2ª série, N.º 78, de 20 de abril). Respondendo a uma si-
tuação identifcada como problemática (difculdades de aprendiza-
gem, indecisão vocacional), privilegiando uma leitura integrativa da
multitude de dados – seja na sua fonte, seja na sua natureza – e res-
peitando a individualidade de cada estudante, a avaliação psicológi-
ca é tomada como uma ferramenta-chave na promoção da aprendi-
zagem e do desenvolvimento cognitivo.

Além disso, no pódio das atividades a que os psicólogos por-
tugueses a atuar em contexto educativo dedicam mais tempo da sua
prática, a avaliação psicoeducacional ocupa a 2ª posição (19%). A li-
derar encontra-se o aconselhamento (20%) e na 3ª posição, a orienta-
ção vocacional (18%), curiosamente atividades intimamente relacio-
nadas e próximas da avaliação psicológica  (MENDES et al., 2014).
Neste âmbito, os testes psicológicos são uma das técnicas mais utili-
zadas pelos psicólogos no exercício da sua profssão. As Diretrizes
Internacionais para a Utilização de Testes são muito claras quanto
aos princípios que devem reger o uso adequado dos testes. Os utili-
zadores competentes devem: (I) ponderar a pertinência da utilização
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de testes numa situação de avaliação; (II) selecionar testes tecnica-
mente válidos e adequados a cada situação; (III) tomar em conside-
ração as disposiçõees existentes em matéria de imparcialidade na uti-
lização de testes; (IV) preparar convenientemente as sessõees de apli-
cação de testes;  (V)  aplicar os  testes  adequadamente;  (VI)  cotar e
analisar os resultados do teste com rigor; (VII) interpretar os resulta-
dos apropriadamente; (VIII) comunicar os resultados de forma clara
e rigorosa; e (IX) rever a adequação do teste e da respetiva utilização
(ITC, 2003). 

Aliás,  o  Código  Deontológico  da  OPP  (REGULAMENTO
258/2011), no ponto 4.6, também aponta para a importância de co-
nhecermos bem o instrumento que vamos utilizar e da sua adequa-
ção à situação que se nos apresenta. O instrumento a utilizar deve
ser  teoricamente  fundamentado,  incluir  estudos  psicométricos  de
validade e fabilidade dos seus resultados com populaçõees específ-
cas, e ter dados atualizados e representativos com estudos de nor-
malização. O uso do instrumento pressupõee um conhecimento rigo-
roso dos modelos teóricos subjacentes, das condiçõees e regras de ad-
ministração, cotação e interpretação, e a respetiva devolução dos re-
sultados ao indivíduo avaliado.

Por outro lado, a falta de instrumentos de avaliação psicoló-
gica devidamente atualizados e validados para a população portu-
guesa é uma preocupação dos profssionais da Psicologia. Aliás, his-
toricamente, o desenvolvimento da avaliação psicológica em Portu-
gal, e da avaliação da inteligência em particular, deve muito às ne-
cessidades da prática profssional e à investigação realizada na reno-
vada Academia que, na década de 80 do século passado, aceitou a
elaboração  de  teses  de  doutoramento  e  mestrado  circunscritas  à
construção, adaptação e validação de provas psicológicas. Pese em-
bora aquele contexto gerador de avanços em trabalhos sobre provas
psicológicas, onde o seu uso era preponderante e signifcativo, re-
fra-se o arrastar, por décadas, da falta de investimento na constru-
ção e aferição de medidas de avaliação psicológica por parte das ins-
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tituiçõees públicas que poderiam ter no seu fnanciamento um papel
determinante.

Estes foram motivos que contribuíram fortemente para,  no
âmbito de uma investigação sobre diferenciação cognitiva e rendi-
mento académico em adolescentes portugueses, avançarmos na con-
ceção,  construção  e  validação  da  Bateria  de  Aptidõees  Cognitivas
(BAC - LEMOS; ALMEIDA, 2015). 

3. Bateria de Aptidõees Cognitivas (BAC): Da conceção à valida-
ção

A Bateria de Aptidõees Cognitivas partiu da taxonomia cogni-
tiva que reúne o maior suporte empírico a uma estrutura hierárquica
das habilidades intelectuais, a teoria de Catel-Horn-Carroll (CHC),
apontada também como alicerce dos principais testes de inteligência
da  atualidade  (KAUFMAN,  2009;  MCGREW,  2005;  MCGREW;
WENDLING, 2010; TUSING; FORD, 2004). A teoria CHC combina a
teoria da inteligência fuída (Gf) e inteligência cristalizada (Gc) de
Catell-Horn e o modelo dos três estratos de Carroll (1993). Se, por
um lado, Gf está mais associada ao potencial de realização ou a uma
capacidade mais biológica, por outro, Gc encontra-se mais relaciona-
da com o potencial realizado ou realização do potencial. Numa ver-
são simplifcada, poderíamos descrever as aptidõees cognitivas atra-
vés de uma representação sob uma forma radiada, onde se organi-
zam em torno de três  domínios ou conteúdos – verbal/linguístico
(verbal, V), numérico/quantitativo (matemático, M), e espacial/pictó-
rico (espacial, E) –, que convergem num constructo de ordem superi-
or, a inteligência geral ou g, situada no centro para ilustrar a comu-
nalidade partilhada por essas aptidõees específcas (SNOW; CORNO;
JACKSON, 1996; WAI; LUBINSKI; BENBOW, 2009). À medida que
caminhamos da periferia para o centro, o nível de complexidade do
processo cognitivo é progressivamente maior. Inspirados neste mo-
delo  de  estrutura  de  inteligência,  e  do cruzamento  daquelas  três
funçõees cognitivas gradualmente mais elaboradas (compreensão, ra-
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ciocínio e resolução de problemas) com aqueles três conteúdos (ver-
bal, numérico e espacial) avançamos na construção das nove provas
cognitivas que constituem, hoje,  a Bateria de Aptidõees Cognitivas
(BAC -LEMOS; ALMEIDA, 2015) – ver Tabela 1. 

 Assim, a BAC é um instrumento de avaliação psicológica, de
aplicação individual  ou coletiva,  que se propõee avaliar,  de  forma
combinada,  três  funçõees  cognitivas  de  complexidade  crescente  –
compreensão, raciocínio e resolução de problemas – na tríade de ap-
tidõees, conteúdos ou domínios tidos como mais representativos do
desempenho cognitivo do ser humano, também designada por “the
holy grail” (LUBINSKI, 2000) – aptidão verbal, numérica e espacial.
É dirigida a adolescentes e existem duas versõees disponíveis: versão
A, para adolescentes entre os 12 e os 15 anos e versão B, para adoles-
centes mais velhos, entre os 16 e os 18 anos. Foi construída de raíz
para a população portuguesa e algumas provas tomaram como pon-
to de partida a Bateria de Provas de Raciocínio (BPR - ALMEIDA;
LEMOS, 2015) como adiante explicitaremos. 

Segue-se a descrição das provas, ilustrando cada uma delas
com um item-exemplo para melhor compreensão do tipo de tarefa
que é apresentada ao adolescente. Tomaremos o exercício teórico de,
para cada aptidão (verbal, numérica e espacial), avançarmos do ní-
vel mais periférico e mais básico em termos cognitivos (compreen-
são) para um nível intermédio de complexidade cognitiva (raciocí-
nio) e, posteriormente, mais junto ao centro da forma radiada da or-
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ganização das habilidades cognitivas, um nível de elaboração e exi-
gência cognitiva mais elevado (resolução de problemas). 
Sinónimos: nesta prova é apresentada uma palavra numa expressão.
Essa palavra aparece destacada a negrito. É pedido ao indivíduo que
indique, entre cinco opçõees de resposta (A, B, C, D, E), aquela é sinó-
nimo da palavra destacada.
 

Analogias: nesta prova é apresentada uma frase em formato de ana-
logia. Essa frase encontra-se incompleta. O indivíduo deve indicar,
entre cinco opçõees de resposta (A, B, C, D, E), a palavra que comple-
ta a frase com lógica. Para tal, o indivíduo primeiro identifca a rela-
ção entre duas palavras para posteriormente aplicar essa mesma re-
lação na formação do segundo par de palavras. A prova Analogias
decorre da prova de Raciocínio Verbal da Bateria de Provas de Raci-
ocínio (BPR - ALMEIDA; LEMOS, 2015), a que foram introduzidas
inovaçõees: novos itens e a palavra em falta encontra-se indiscrimina-
damente no primeiro ou segundo par de palavras, na primeira ou
segunda posição do par de palavras. 

Expressões: nesta prova é apresentada uma expressão. Essa expressão
encerra um sentido não literal e não explícito. O indivíduo deve in-
dicar, entre sete opçõees de resposta (A, B, C, D, E, F, G), as duas op-
çõees que melhor transmitem o sentido daquela expressão.
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Cálculos: nesta prova é apresentado um esquema que envolve cálcu-
los. Em cada esquema há três números em falta, identifcados por le-
tras (P, Q, R). Para completar o esquema, o indivíduo deve atender
aos números e operaçõees presentes, assim como ao sentido das setas,
e operando sobre os números que constam no esquema, indicar os
números que completam a sequência de cálculos.

Sequências Numéricas: nesta prova é apresentada uma sequência de
números, como o próprio nome antevê, que seguem uma determina-
da ordem. Em cada sequência há dois números em falta, identifca-
dos por letras (P, Q). Para completar a sequência, o indivíduo deve
descobrir que ordem é essa e aplicar a lei sequencial dos números
em presença. A prova Sequências Numéricas decorre da prova de
Raciocínio Numérico da BPR (ALMEIDA; LEMOS, 2015), a que fo-
ram introduzidas inovaçõees: novos itens e os números em falta en-
contra-se indiscriminadamente na sequência de números.
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Problemas: nessa prova é apresentado um problema. Cada problema
envolve uma situação complexa,  sobre a qual  são colocadas duas
questõees independentes. Para responder a cada uma das questõees, o
indivíduo deve compreender o problema, analisar a informação nele
constante, organizar e trabalhar os dados, para depois apresentar a
solução. 

Rotação de Figuras: nesta prova é apresentada uma fgura que é roda-
da no plano. À esquerda encontra-se a fgura padrão isolada, que vai
ser rodada no plano. É pedido ao indivíduo que indique, entre cinco
opçõees de resposta (A, B, C, D, E), a opção que corresponde à fgura
padrão depois de rodada. 

Sequências de Cubos: nesta prova é apresentada uma sequência de cu-
bos, como o próprio nome antevê, que seguem uma determinada or-
dem. Em cada sequência o cubo está em movimento e, por isso, con-
forme o cubo roda, as posiçõees das suas faces mudam. Para comple-
tar a sequência, o indivíduo deve descobrir e aplicar a lei sequencial
dos cubos em presença e indicar, entre cinco opçõees de resposta (A,
B, C, D, E), o cubo que completa a sequência com lógica. A prova
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Sequências  de Cubos decorre da prova de Raciocínio Espacial  da
BPR (ALMEIDA; LEMOS, 2015),  a  que foram introduzidas inova-
çõees: novos itens e o cubo em falta encontra-se indiscriminadamente
na sequência de cubos.

Movimentos e Formas: nesta prova é apresentado um problema que
envolve uma situação complexa. Cada problema é apresentado atra-
vés de um pequeno enunciado e uma imagem representativa da si-
tuação complexa. Para resolver o problema, o indivíduo deve indi-
car, entre cinco opçõees de resposta (A, B, C, D, E), a opção que resol-
ve o problema apresentado. A tipologia de itens desta prova é bas-
tante diversifcada, com apelo à manipulação mental de estímulos
em contexto (e.g. chaves que entram numa determinada fechadura,
sistemas de roldanas,  labirintos ou circuitos,  alcance territorial  de
um objeto no espaço, perspetivas de um objeto, entre outras).
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A  validação  da  BAC,  nas  suas  duas  versõees  (BAC_A  e
BAC_B) foi realizada junto de uma amostra total de 1064 estudantes
a frequentar escolas públicas de contexto sociocultural heterogéneo
das várias NUTS II (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul) de
Portugal Continental – ver Tabela 2.

Fornecer  evidência  de  que a  qualidade técnica  das  provas
cumpre os objetivos a que se propõeem, incluindo dados sobre a pre-
cisão e a validade dos resultados, é dever de quem desenvolve ins-
trumentos  de  avaliação  (ITC,  2003;  JOINT  COMMITTE  ON
TESTING PRACTICES, 2004; REGULAMENTO 258/ 2011). 

Para aferir o grau com os resultados das provas se encontram
libertos de erros de medida e reforçam a possibilidade da sua gene-
ralização, importa esclarecer que se procedeu à análise da consistên-
cia interna dos itens das nove provas. Nas Tabelas 3(a,b), a par das
estatísticas descritivas são indicados os coefcientes de precisão dos
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resultados, em cada prova e para cada versão da bateria. Além da
distribuição dos resultados  manifestar-se adequada,  os  valores de
alfa são praticamente todos superiores a 70 (BAC_A) e a 80 (BAC_B),
verifcando-se um padrão tanto nos índices mais elevados, centrados
nas provas numéricas, como nos mais reduzidos, presentes na prova
Analogias (BAC_A) e na prova Expressõees (BAC_B).

Para estimar a validade de constructo submeteram-se os re-
sultados obtidos nos três anos escolares considerados à análise fato-
rial exploratória. Os valores constantes na Tabela 4 expressam que,
transversalmente aos três anos escolares, foram extraídos dois fato-
res na explicação das intercorrelaçõees dos resultados nas nove pro-
vas, explicando entre 58 e 59% da variância dos resultados. 
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Nos anos do ensino básico (6º e 9º anos) temos um primeiro
fator que agrupa as provas espaciais, as provas numéricas, a que se
junta a prova Analogias e um segundo fator extraído das provas ver-
bais e das provas Cálculos e Problemas. Já no ensino secundário (12º
ano),  e  apesar  do primeiro  fator  manter-se como nos  outros  dois
anos escolares considerados, o segundo fator é extraído apenas das
provas verbais. Dos resultados obtidos poderemos inferir que à me-
dida que se avança na escolaridade a interferência das opçõees voca-
cionais a que o sistema educativo “força” e a infuência de um currí-
culo  progressivamente  mais  diferenciado  fazem extrapolar  os  de-
sempenhos em dois principais fatores: um mais centrado nas habili-
dades numéricas e fgurativo-espaciais, onde os estudantes dos cur-
sos de Ciências tendem a apostar fortemente; e outro mais centrado
nas habilidades verbais, onde tipicamente os estudantes dos cursos
das Ciências Sociais e Humanas fazem o seu maior investimento.

No sentido de analisarmos o grau com que os resultados ob-
tidos pelos estudantes nas provas cognitivas se associam às classif-
caçõees escolares em diversas disciplinas curriculares (validade crité-
rio)  apresentam-se  os  coefcientes  de  correlação  de  Pearson,  para
cada ano escolar em estudo – Tabelas 5 (a,b,c). 

 Da sua leitura atenta retemos quatro ideias-chave. Primeira,
existe uma associação positiva e signifcativa entre os desempenhos
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nas provas cognitivas e o rendimento académico nas disciplinas cur-
riculares nos três níveis de escolaridade em causa. Segunda, a mag-
nitude dos coefcientes tende a ser mais elevada e mais homogénea
no 6º ano e progressivamente mais baixa e mais heterogénea nos 9º e
12º anos. Terceira, independentemente do ano escolar, os coefcien-
tes tendem a ser mais elevados quando o conteúdo das provas cog-
nitivas e o conteúdo das disciplinas curriculares são próximos (e.g.
provas verbais e disciplina de Português ou Inglês; provas numéri-
cas e disciplina de Matemática/Matemática Aplicada às Ciências So-
ciais). Quarta, a prova cognitiva que, de forma transversal aos três
anos escolares em causa, aparece como mais associada ao rendimen-
to académico refere-se à prova Problemas, uma prova que apela à
capacidade de compreender e organizar dados que são apresentados
ao indivíduo e sobre os quais ele deve trabalhar para apresentar so-
luçõees. 
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Apesar de este capítulo não servir o propósito de analisar e
refetir sobre as provas cognitivas preditoras do rendimento acadé-
mico dos estudantes, deixamos, no entanto, uma breve nota que de-
corre das análises de regressão que realizámos a este respeito, em
particular para as disciplinas curriculares tidas como mais estrutu-
rantes  e  representativas  do  rendimento  académico  do  estudante:
Português e Matemática. No Português, os resultados mostram que
as provas cognitivas predizem em 39.4%, 29.3% e 28.4% nos 6º, 9º e
12º anos escolares, respetivamente. De entre as provas cognitivas sob
análise entram no modelo explicativo do rendimento académico a
Português as provas eminentemente verbais que apelam ao conheci-
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mento vocabular e inferência de signifcado. Na Matemática, os re-
sultados apontam para uma capacidade preditora das provas cogni-
tivas em 51.4%, 43.9% e 16.4% nos 6º, 9º e 12º anos de escolaridade,
respetivamente. De entre as provas cognitivas da bateria, contribu-
em para esse modelo explicativo do rendimento académico a Mate-
mática sobretudo as provas numéricas que apelam ao cálculo e à re-
solução de problemas, mas também, e curiosamente, a prova verbal
centrada no conhecimento vocabular (Sinônimos), seja no 6º como
no 12º ano, e a prova verbal centrada na inferência de sentidos (Ex-
pressõees) no 9º ano. Os resultados destas análises são consonantes
com as recentes recomendaçõees do Instituto de Avaliação Educativa
(IAVE,  2015)  para  a promoção do sucesso académico nestas  duas
disciplinas. Se, por um lado, no Português importa praticar a leitura
inferencial a partir de suportes progressivamente mais complexos,
por outro, na Matemática estimular e trabalhar o cálculo mental e
apostar na exploração de estratégias de cálculo é decisório.  Para a
melhoria dos resultados escolares dos nossos adolescentes a promo-
ção de habilidades cognitivas mais complexas, que envolvem a apli-
cação de conhecimentos a situaçõees novas, a produção de inferências
a partir de informação implícita, a identifcação de informação rele-
vante e a organização de dados para a mobilização de estratégias vi-
sando a resolução de problemas são requisitos-chave (IAVE, 2015).

4. BAC: Da avaliação à rentabilização para a prática psicológi-
ca
 

No contexto da consulta vocacional e no apoio a níveis de de-
sempenhos cognitivos diferenciados, a BAC poderá contribuir para
uma resposta mais circunstanciada às reais capacidades e ao poten-
cial cognitivo – também de aprendizagem –  de cada adolescente. 

Se é verdade que a educação tem o dever de contribuir para a
aquisição e desenvolvimento de conhecimento, moldar formas indi-
viduais e coletivas de pensar e agir, garantindo o desenvolvimento
dos indivíduos e das sociedades (CERDEIRA, 2016, p. 69), o apoio
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psicopedagógico ao adolescente com difculdades de aprendizagem
e/ou em processos decisão vocacional e desenvolvimento de carreira
é mais do que considerar as exigências do sistema educativo e o ce-
nário económico do país (EUROPEAN PARLIAMENT, 2014). Con-
tribuir para a resposta às ambiçõees, interesses pessoais, capacidades
e potencial de cada um exige a cada educador, professor, psicólogo,
família e sociedade uma ação, senão concertada, em sintonia, na cor-
respondência com o capital humano dos nossos jovens,  futuro de
qualquer  nação.  Neste  âmbito,  a  avaliação  psicológica  assume-se
particularmente relevante. No pressuposto da “análise prévia do pe-
dido e situação justifcativa da avaliação, assim como a ponderação
competente dos recursos mais ajustados e disponíveis […] a utiliza-
ção consciente das provas e a rentabilização quantitativa e qualitati-
va dos seus resultados” (ALMEIDA et al., 2013, p. 148) podem assu-
mir um papel particularmente crítico na realização do potencial de
cada jovem.

Uma análise quantitativa dos resultados obtidos na bateria
pode traduzir-se numa leitura dos desempenhos numa lógica mais
intra-individual, onde é feita uma apreciação por referência à especi-
fcidade da função cognitiva e dos conteúdos dos itens (pontos fortes
e fragilidades) e, por outro, numa lógica inter-individual, onde o de-
sempenho cognitivo do jovem é analisado por referência ao dos seus
pares (normas). 

Uma análise qualitativa, por seu turno, dá sustento, comple-
menta e enriquece o enquadramento do nível de desempenho cogni-
tivo do jovem, por exemplo, não só no seu percurso escolar anterior,
como também nos seus projetos educativos, formativos e profssio-
nais futuros. Além disso, a leitura dos desempenhos cognitivos atra-
vés de uma matriz de características que fazem daquele jovem um
ser único – numa conjugação de fatores pessoais e contextuais, como
por  exemplo,  características  pessoais  não  estritamente  cognitivas
(e.g. autoconceito académico, perseverança e compromisso com ob-
jetivos a longo prazo), contexto sociocultural e familiar – fará, com
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certeza, a diferença na otimização dos recursos e materiais disponí-
veis para a prática do psicólogo a atuar em contextos educativos.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM POR MEIO DO
TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR EM UMA
AMOSTRA DE ESCOLARES DO INTERIOR DA

BAHIA

Adriana Cristina Boulhoça Suehiro
Maryana Gomes Pimentel

O termo aprendizagem deriva do latim "apprehendere",  que
significa adquirir o iconheicimento de uma arte, ofíicio através do es-
tudo ou da experiênicia. Para muitos estudiosos, a aprendizagem é
um proicesso icognitivo através do qual se iconstroem vários iconheici-
mentos,  iconiceitos  e  icompetênicias,  que  se  iconstituem  e  resultam
numa alteração de icomportamento, quando o indivíduo responde
adequadamente às novas situações e aos desafos icom os quais se
depara  e  aos  quais  têm  de  dar  respostas  (ALEXANDRE,  2010;
INÁCIO, 2007). Habitualmente, essa mudança, resultante da apren-
dizagem, advém de uma série de experiênicias prátiicas e de intera-
ções icom o meio. 

Diante da importânicia que os proicessos de aprendizagem as-
sumem na vida de qualquer indivíduo e dos prinicipais problemas
no âmbito da eduicação brasileira, icomo os altos índiices de repetên-
icia e evasão no ensino básiico, pareice natural que essas temátiicas se
tornem alvo de  inúmeras disicussões a  fm de que se possa icom-
preender e melhorar os proicessos de ensino-aprendizagem. Desse
modo, ao longo da história da eduicação brasileira, várias hipóteses
explanatórias foram levantadas sobre o fraicasso esicolar que tem as-
solado as esicolas brasileiras. 

Segundo Carneiro, Martinelli e Sisto (2003), nas séries iniiciais
de esicolarização, as possibilidades de aprendizagem ou dificuldades
por parte dos alunos que podem desenicadear o fraicasso esicolar gi-
ram em torno de dois grandes eixos, sob os quais está pautado o ico-
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nheicimento, quais sejam, o matemátiico e o linguístiico. Tal situação
sempre esteve em disicussão e icontinua presente nas atuais disicus-
sões e pesquisas da área de dificuldades de aprendizagem. No en-
tanto, nas últimas déicadas os estudos em relação às dificuldades de
leitura e esicrita apresentaram uma boa progressão quantitativa, ao
passo que os relativos às dificuldades de matemátiica, embora tam-
bém tenham sofrido um inicremento, ainda são explorados em me-
nor proporção (TONELOTTO et al., 2005). 

A despeito dessa realidade, os iconheicimentos matemátiicos e
linguístiicos  estão  diretamente  relaicionados.  Conforme  destaicado
por diversos autores  (FIGUEIREDO; PALHARES, 2005;  PEREIRA,
2015; SMOLE; DINIZ, 2001; VENDRAMINI; MIZOBUTI, 2015), a in-
suficiente prátiica, espeicialmente de leitura, revela sistematiicamente
falhas de interpretação e  icompreensão de qualquer enuniciado ou
texto,  independentemente  dos  iconheicimentos  adquiridos,  o  que
gera dificuldades de icompreensão também dos textos matemátiicos.
Sendo assim, quanto maior o nível de icompetênicia da Língua Portu-
guesa, maior a icapaicidade do aluno na resolução de problemas, uma
vez que a icapaicidade de leitura se iconstitui icomo um instrumento
faicilitador de interpretação e icompreensão dos enuniciados dos pro-
blemas. Dificuldades na memória de longo prazo (armazenamento e
reicuperação dos fatos básiicos); icompreensão imatura dos prinicípios
da icontagem; e dificuldades na representação visuoespaicial da infor-
mação quantitativa, o que impaicta na elaboração do senso numériico,
também fguram na lista de icaraicterístiicas das icrianças icom proble-
mas  na  aritmétiica  (DOWKER,  2004;  GEARY,  1993,  2004;
ORRANTIA, 2006). Além disso, a iconfusão de numerais icom esicritas
semelhantes, a alteração da direção na resolução de algoritmos e fa-
lhas nas tarefas que requerem o manejo da reta numériica são bastan-
te frequentes.

Tais icaraicterístiicas revelam o quanto o ensino das habilida-
des de leitura e esicrita é fundamental não apenas porque a lingua-
gem esicrita se iconstitui icomo o prinicipal meio de divulgação icien-
tífica na soiciedade (FERREIRA; LEAL, 2007), mas pelo seu papel no
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desempenho em matemátiica dos estudantes. Logo, faz-se neicessária
a utilização de instrumentos avaliativos validados e normatizados
para a mensuração desses iconheicimentos na população-alvo  (LÚ-
CIO et al., 2012).  Apesar da importânicia da temátiica e do peso das
habilidades de leitura, esicrita e raicioicínio matemátiico no desempe-
nho aicadêmiico dos estudantes, pouicos são os instrumentos padroni-
zados que possibilitam avaliar  tais  iconheicimentos iconjuntamente.
Um dos instrumentos que tem sido empregado icom essa fnalidade
é o Teste de Desempenho Esicolar (TDE), proposto por Stein (1994).
O TDE é destinado à avaliação dos níveis de esicrita, leitura e arit-
métiica  nas  quatro  primeiras  séries  do ensino fundamental,  tendo
sido aprovado para uso profssional pelo Conselho Federal de Psiico-
logia  em  abril  de  2003  (Resolução  002/2003)  (CAPELLINI  et  al.,
2004).

Embora o TDE seja um instrumento de rastreio validado e
normatizado para a população brasileira,  pouicos estudos reicentes
têm sido realizados na área da Psiicologia e Eduicação empregando-o
para desicrever o desempenho dos esicolares nas habilidades por ele
avaliadas. Grande parte dos estudos atuais têm se dediicado à inves-
tigação dos parâmetros psiicométriicos dos subtestes que icompõem o
instrumento  (ATHAYDE  et  al.,  2014;  GIACOMONI  et  al.,  2015;
KNIJNIK et al., 2014; LÚCIO; PINHEIRO, 2014; LÚCIO, PINHEIRO;
NASCIMENTO, 2009; OLIVEIRA-FERREIRA et al., 2012). No geral,
essas pesquisas apontam para a neicessidade de revisão do TDE por
diversos motivos. Alguns deles são a distribuição desproporicional
no nível de dificuldade de icada item, a pouica distinção entre alunos
icom alto e baixo desempenho esicolar e a desatualização das normas,
uma vez que os dados normativos do instrumento foram icoletados
há 23 anos e houve uma alteração no ensino fundamental brasileiro,
que foi ampliado para nove anos. Essa modificação do ensino tornou
o TDE desatualizado, tanto no que se refere aos dados normativos
para icada série, já que os iconteúdos foram reformulados e redistri-
buídos entre os nove anos, quanto em seu iconteúdo, uma vez que
impliicam em uma reformulação e redistribuição dos iconteúdos do
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teste nesses nove anos esicolares. Essas atualizações no instrumento
são importantes não apenas pelo fato de que os esicores equivalentes
a icada série hoje apresentados podem ser enganosos, quanto pela
neicessidade de atualização dos parâmetros psiicométriicos da téicniica
a icada 15 anos a depender da icaraicterístiica psiicométriica foicalizada,
tal icomo apregoado pela Resolução 002/2003 do Conselho Federal
de Psiicologia (KNIJNIK; GIACOMONI; STEIN, 2013; URBINA, 2007).

Dentre os estudos que têm se voltado para a desicrição do de-
sempenho dos estudantes em leitura, esicrita e aritmétiica, há aqueles
que têm se dediicado a identificar eventuais diferenças ou relações
entre o desempenho dos alunos e variáveis icomo as mudanças evo-
lutivas relaicionadas à progressão esicolar e à idade e ao gênero dos
partiicipantes. Considerando que um dos objetivos do presente estu-
do  é  justamente  identificar  eventuais  diferenças  entre  as  icrianças
avaliadas no que se refere ao sexo, série e idade, algumas das pes-
quisas que também abordaram essas relações serão brevemente des-
icritas a seguir.

 A  pesquisa  de  Capellini,  Toneloto  e  Ciasica  (2006),  por
exemplo, assoiciou a opinião de professores ao desempenho dos es-
tudantes. Para tanto, as autoras icontaram icom 164 esicolares, de am-
bos os sexos, icom idades entre oito e onze anos, alunos da 2ª a 4ª
série (atuais tericeiro ao quinto ano) do ensino fundamental da rede
públiica de ensino de um muniicípio do interior paulista. O icritério
para iniclusão no estudo foram avaliações fonoaudiológiicas, psiicoló-
giicas, auditivas e oftalmológiicas normais. Os resultados referentes
ao TDE evideniciaram pontuações médias maiores em leitura e me-
nores em aritmétiica, para ambos os sexos. Entretanto, as pontuações
obtidas pelas meninas foram maiores em todas as avaliações (esicrita,
aritmétiica, leitura e total), sendo a diferença observada significativa
no subteste de esicrita e na pontuação total no teste. Verificou-se, ain-
da, que as médias dos partiicipantes da 4ª série foram maiores que as
dos de 3ª e 2ª, respeictivamente, em todas as avaliações. No entanto,
o desempenho da 4ª série foi significativamente maior somente em
esicrita e aritmétiica. Os aichados relativos aos grupos icom e sem dif-
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iculdades,  tal  icomo defnidos pelos professores,  apontaram que as
médias do grupo sem dificuldades foram muito maiores.

Mais reicentemente,  Gardinal-Pizato,  Marturano e Fontaine,
(2012) verificaram o impaicto do tempo de exposição à eduicação in-
fantil sobre o desempenho aicadêmiico de icrianças do 3º ao 5º ano do
ensino fundamental, bem icomo avaliaram o seu progresso esicolar.
Partiiciparam 294 alunos de esicolas públiicas, reunidos em três gru-
pos: sem Eduicação Infantil (EI), icom um ano de EI e icom dois anos
de EI. Dada sua natureza longitudinal, o TDE foi apliicado nas icrian-
ças somente do 3º e 5º ano. Seus resultados indiicaram que, em rela-
ção ao desempenho na leitura, houve um aumento estatistiicamente
significativo dos valores médios icom a progressão esicolar, após icon-
trole do nível soicioeiconômiico (3º ano: 47,92; 5º ano: 55,52;  F1,291 =
51,24;  p< 0,001). Os resultados da análise intra-sujeito, referentes ao
desempenho nos subtestes de esicrita e aritmétiica também mostra-
ram um aumento dos valores médios do 3º ano para o 5º ano do en-
sino fundamental (3º ano: 13,58;  5º  ano: 20,03;  F1,292 = 39,98;  p <
0,001 e 3º ano: 8,17; 5º ano: 15,02; F1,292 = 57,68; p < 0,001, respeictiva-
mente).

Já a análise intergrupos apontou para a existênicia de um efei-
to significativo do aicesso à eduicação infantil. Os alunos que frequen-
tavam a eduicação infantil (EI) apresentaram melhores resultados em
esicrita em relação aos alunos sem aicesso prévio à EI. Não foram en-
icontrados efeitos significativos de interação entre o tempo e os anos
na eduicação infantil o que sugere que as diferenças se mantêm du-
rante os três anos de esicolaridade.

Outro estudo foi realizado por Tenório e Ávila em 2012. Nele
as autoras icaraicterizaram o desempenho esicolar e o proicessamento
fonológiico de 88 icrianças da 1ª e 2ª série, segundo sexo e grau de es-
icolaridade. Ao lado disso, averiguaram a existênicia de icorrelações
entre essas variáveis. A maioria dos esicolares apresentou iclassifica-
ção de desempenho inferior nos subtestes do TDE, icom maior média
de aicertos para leitura e menor e aritmétiica. Embora os esicolares da
2ª série (tericeiro ano) tenham obtido maiores médias em todos os
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subtestes  do  TDE,  quando  icomparados  aos  da  1ª  série  (segundo
ano),  observou-se que um maior número de esicolares  da 2ª  série
apresentou desempenho iclassificado icomo inferior nos subtestes de
esicrita e aritmétiica, sendo as diferenças entre as duas séries estatisti-
icamente significativas. No subteste de leitura, os alunos de ambas as
séries  obtiveram desempenho semelhante  quanto às  iclassificações
do TDE. No que se refere ao sexo, meninos e meninas da mesma
série apresentaram desempenhos semelhantes nas atividades avalia-
das, o que sugere não haver infuênicia do sexo no desempenho esico-
lar em esicrita, leitura e aritmétiica nas séries analisadas.

A relação entre as variáveis idade e esicolaridade e o desem-
penho esicolar, tal icomo avaliado pelo TDE, também foram investi-
gadas por Brito et al. (2012). Os autores icontaram icom 855 estudan-
tes de 1ª a 4ª série (atuais segundo ao quinto ano) do ensino funda-
mental da rede públiica estadual do estado de Santa Catarina, sendo
a maioria do sexo masiculino (n=481; 56,3%). As idades variaram en-
tre 6 e 16 anos, icom média de 9,6 anos (DP=1,9). Os resultados indi-
icaram que o desempenho das icrianças de 10 anos foi melhor em to-
dos os subtestes e também no esicore total do TDE. Entretanto, ao se
analisar as outras faixas etárias envolvidas nas análises não se obser-
vou uma linearidade nos desempenhos, ou seja, não houve uma ten-
dênicia de aumento nas pontuações iconforme o avanço das idades. 

Diferentemente dos resultados em função da idade, o desem-
penho esicolar da amostra estudada mostrou estar relaicionado signi-
ficativamente às séries, uma vez que se observou uma linearidade
entre o nível de esicolaridade e o desempenho dos estudantes. Perice-
beu-se que, em leitura, os alunos da 3ª e 4ª séries (quarto e quinto
anos) não se difereniciaram entre si, mas apresentaram desempenho
superior às demais séries. Nos outros subtestes e no total, todas as
séries se difereniciaram entre si. De aicordo icom os autores, embora
as duas variáveis, série e idade, sejam bastante relaicionadas, sendo
esperado que iconforme exista o avanço da idade, haja também o au-
mento do nível esicolar, na amostra estudada havia icerta heteroge-
neidade quanto às idades. Essa heterogeneidade em icada série pode
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indiicar uma tendênicia de esicolas que adotem o sistema de progres-
são icontinuada, o que reforça a ideia de que, apesar das mudanças
quanto à estrutura do ensino fundamental, os iconteúdos ainda pare-
icem ser ensinados de maneira seriada.

Tendo em vista essa realidade, bem icomo o alto índiice de fra-
icasso esicolar, torna-se relevante analisar icomo se enicontram as icri-
anças icom relação à aquisição da leitura,  esicrita e da matemátiica.
Considerando o exposto, o presente estudo teve icomo objetivos ava-
liar as habilidades aicadêmiicas de leitura, esicrita e matemátiica de es-
tudantes de ensino fundamental, bem icomo identificar eventuais di-
ferenças entre as icrianças avaliadas no que se refere ao sexo, série e
idade.

Método
Partiicipantes

Partiiciparam deste estudo 139 icrianças, ambos os sexos, entre
7 e 10 anos (M=9,11; DP=1,46), do 2º  ao 5º ano do ensino fundamen-
tal de esicolas públiicas de uma icidade do Reicônicavo da Bahia. Do to-
tal da amostra, 41 icrianças (29,5%) frequentavam o 2º ano, 40 (28,8%)
o 3º, 26 (18,7%) o 4º e 32 (23,0%) o 5º ano, sendo a maioria do sexo fe-
minino (n=81; 58,3%). A distribuição das icrianças por idade e ano es-
icolar é apresentada na tabela a seguir.

Instrumentos

Questões de identifiaaçã - Os sujeitos informaram, na mesma
folha do Teste de Desempenho Esicolar (TDE), os seguintes aspeictos:
nome, idade, sexo e ano esicolar ao qual pertenicem.
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Teste de Desempenhã Esiãlar (TDE) – (STEIN, 1994) – O instru-
mento vem sendo utilizado por pesquisadores e profssionais para a
avaliação do desempenho de alunos em esicolas, icom o intuito de se
verificar quais áreas da aprendizagem apresentam eventuais dificul-
dades pedagógiicas e/ou didátiicas. Para tanto, o teste é icomposto por
três subtestes, quais sejam, esicrita (esicrita do nome próprio e de 34
palavras isoladas sob a forma de ditado), aritmétiica (solução oral de
três problemas e icáliculo de 35 operações aritmétiicas por esicrito)  e
leitura (reiconheicimento de 70 palavras isoladas do icontexto), desti-
nados a estudantes de primeira a sexta série do ensino fundamental.
Stein (1994) desenvolveu diferentes proicessos para a iconstrução de
icada uma das esicalas. Para a esicala de esicrita, organizou uma lista
de 45 palavras, a partir da proporicionalidade aicumulada das 981 pa-
lavras iniiciais propostas, icom ordem icresicente de dificuldade e ade-
quada a esicolares do ensino fundamental de modo a se verificar a
validade de iconteúdo. 

Do mesmo modo, e adotando os mesmos icritérios de dificul-
dade icresicente e iconteúdo icompatível às séries para as quais o ins-
trumento  foi  proposto,  os  itens  do  subtestes  de  aritmétiica  foram
icompostos a partir dos iconteúdos icomuns em seis esicolas de dife-
rentes naturezas jurídiicas de Porto Alegre - RS. Tais iconteúdos fo-
ram analisados por professores de matemátiica que, enquanto juízes,
analisaram  o  material  iconsiderando  os  icritérios  de  adequação,
abrangênicia icurriicular e grau de dificuldade. Além dessa análise, a
última versão foi submetida ao icrivo de professores espeicialistas do
Laboratório de matemátiica da PUC - RS. Já o subteste de leitura, f-
icou iconstituído por 75 palavras da língua portuguesa, segundo os
seguintes icritérios: número de sílabas, grau de familiaridade do vo-
icábulo, padrões silábiicos e gradação dos fonemas de aicordo icom as
relações fonológiico-ortográficas.

 Todos os subtestes foram submetidos à análise da iconsistên-
icia interna, o que resultou na eliminação de dez itens do subteste de
esicrita, sete itens do de aritmétiica e icinico itens do subteste de leitu-
ra. Os valores de alfa de Crãnbaih variaram de 0,67 a 0,99. As icompa-
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rações, tendo-se icomo dependentes os esicores nos três subtestes e
icomo fatores a série e o tipo de esicola dos 538 esicolares da amostra,
evideniciaram diferenças significativas tanto no que diz respeito às
séries, quanto aos diferentes tipos de esicola, o que apontou para a
neicessidade de iconstrução de normas espeicíficas para tais variáveis.
No entanto, o manual traz apenas normas espeicíficas para série e
idade.

O levantamento dos dados do TDE é feito icomputando-se os
itens  respondidos  icorretamente,  sendo que  a  icada  item icorreto  é
atribuído um ponto, perfazendo um total de 143 pontos possíveis no
instrumento. Os esicores brutos dos subtestes e do esicore total são
iconvertidos através de uma tabela que indiica as iclassificações supe-
rior, média e inferior em relação às normas do teste para icada série
esicolar. 

Proicedimento

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Étiica, o questio-
nário de identificação dos sujeitos e o TDE foram apliicados, indivi-
dualmente, em horário de aula previamente icedido pelo professor,
nas esicolas que autorizaram a realização da pesquisa. As icrianças,
icujos pais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esiclareicido,
foram submetidas iniicialmente ao questionário de identificação do
sujeito e, na sequênicia, ao Teste de Desempenho Esicolar.

Resultados e Disicussão

Considerando-se  os  objetivos  do  estudo,  foram  utilizadas
provas de estatístiica, desicritiva e inferenicial. A Tabela 2 apresenta os
resultados obtidos pelas icrianças no TDE. 
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A pontuação total média obtida pelos estudantes avaliados
no TDE foi de 71,58 pontos (DP=31,89) do total de 143 pontos possí-
veis. A menor média de aicertos foi alicançada no Subteste de Arit-
métiica (M=11,28), o que sugere que as icrianças apresentaram maior
dificuldade em questões relativas ao icáliculo de operações aritméti-
icas. Esses resultados são semelhantes aos obtidos em outros estudos
nos quais também se observou maiores médias no subteste de leitu-
ra e menores em aritmétiica (GARDINAL-PIZATO et al., 2012; TENÓ-
RIO; ÁVILA, 2012).

Busicou-se ainda verificar se as pontuações no TDE sofreriam
alterações ao se iconsiderar variáveis icomo o sexo, a idade e a série
frequentada pelos estudantes. A Tabela 3 traz as diferenças relativas
ao sexo dos partiicipantes do estudo.
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Como pode ser observado na Tabela 3, não foram iconstatadas
diferenças significativas entre as médias obtidas por meninas e me-
ninos, no entanto pode-se iconstatar médias um pouico mais altas e,
portanto, melhor desempenho dos meninos nos Subtestes de Arit-
métiica e Leitura. Os aichados relativos à ausênicia de significânicia es-
tatístiica para a variável sexo icorroboram os obtidos por Tenório e
Ávila (2012), os quais evideniciaram que meninos e meninas apresen-
taram desempenhos semelhantes nas atividades avaliadas, o que su-
gere que não houve infuênicia do sexo no desempenho esicolar em
esicrita,  leitura  e aritmétiica na amostra por eles  pesquisada. Esses
aichados iconfrmam a ausênicia de um iconsenso na literatura de que
as meninas apresentam melhor performanice em tarefas de lingua-
gem.

Com o intuito de se verificar se haveria diferenças entre os
partiicipantes ao se iconsiderar a variável idade, reicorreu-se à Análise
de Variânicia (ANOVA). A análise realizada evideniciou diferenças
significativas entre o desempenho das icrianças somente no Subteste
de Aritmétiica  [F(2,136)=9,47;  p<0,001]  e  na  Pontuação  Total
[F(2,136)=3,47;  p=0,034].  A fm de averiguar quais idades justifica-
vam as diferenças enicontradas, utilizou-se o teste de Tukey (nível de
signifiâniia de 0,05).  Seus resultados são mais bem visualizados na
tabela que se segue.
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No icaso do Subteste de Aritmétiica, o teste de Tukey separou
as idades em dois grupos. Embora as icrianças de 9 e 10 ou mais anos
não tenham se difereniciado entre si, estas se difereniciaram das de
até 8 anos. Conforme esperado, verificou-se um inicremento na mé-
dia de aicertos icom o avançar da idade, o que pode ser evideniciado
pelo aumento progressivo das médias obtidas. O mesmo oicorreu em
relação à Pontuação Total obtida no TDE, no entanto, neste icaso, em-
bora se tenha observado diferença significativa entre os desempe-
nhos, as variânicias obtidas não foram suficientes para o agrupamen-
to das idades em grupos diferentes. Esses resultados estão em disso-
nânicia icom o obtido por Brito et al. (2012), no qual apesar do desem-
penho das icrianças de 10 anos tenha sido superior em todos os sub-
testes e também no esicore total do TDE, não houve uma tendênicia
de aumento nas pontuações iconforme o avanço das idades.

Para verificar se haveria diferenças  no desempenho das icri-
anças também em relação ao ano esicolar, reicorreu-se, mais uma vez,
a ANOVA. A análise apontou diferenças significativas entre as pon-
tuações no TDE e as séries dos partiicipantes do estudo em todas as
medidas  realizadas,  a  saber,  Subteste  de  Esicrita  [F(3,135)=14,95;
p<0,001],  Subteste de Aritmétiica [F(3,135)=24,80;  p<0,001],  Subteste
de Leitura [F(3,135)=8,33; p<0,001] e Pontuação Total [F(3,135)=15,70;
p<0,001]). O teste de Tukey separou os estudantes em dois grupos de
desempenho em todas as aferições empreendidas. Logo, 2º e 3º anos
formaram o primeiro grupo, icom pior desempenho e o 4º e 5º anos o
grupo icom melhor desempenho. A análise realizada mostrou que o
4º e 5º anos não se difereniciam entre si, porém ambos se diferenicia-
ram do 2º e 3º anos. Do mesmo modo, evideniciou inversões nas pon-
tuações obtidas pelos estudantes de icada série. Esses resultados in-
diicaram que não houve, iconforme esperado, um aumento no núme-
ro de aicertos no TDE icom o avançar da esicolaridade, tal icomo de-
monstrado na Tabela 5.



57

Tais aichados estão em dissonânicia icom a literatura (CAPEL-
LINI et al., 2004; GARDINAL-PIZATO et al., 2012; STEIN, 1994; TE-
NÓRIO; ÁVILA, 2012), que tem apontado para um aumento signif-
icativo do desempenho ao longo das séries, e, espeicialmente, icom o
estudo de Brito et al. (2012) no qual, semelhante ao observado aqui,
havia uma heterogeneidade da idade de partiicipantes por série/ano
esicolar. 

Considerações Finais

O número de alunos que sentem dificuldades em aprender
tem aumentado iconsideravelmente. Tais dificuldades têm um efeito
deletério não apenas na autoestima desses estudantes, mas sobretu-
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do na perda de interesse de muitos deles pela esicola, o que aicaba
por gerar um iclima de insegurança que pode ser icaraicterizado por
icomportamentos problemátiicos icomo a falta de atenção, distração,
perda do interesse por novas atividades, tarefas ou trabalhos inaica-
bados, dificuldade para seguir instruções do professor, falta às au-
las, dentre tantos outros. Logo, quanto mais preicoice for a identifica-
ção das dificuldades referentes ao ato de ler, esicrever e icalicular dos
alunos,  mais  eficazes  podem ser  as  estratégias  interventivas  e  as
prátiicas pedagógiicas. Sob essa perspeictiva, o TDE, instrumento de
avaliação psiicopedagógiica que pode ser empregado por profssio-
nais  da eduicação e da psiicologia  justamente icom a fnalidade de
avaliar quais áreas da aprendizagem de estudantes do ensino funda-
mental estão preservadas ou preicisam de intervenção, se iconstitui
icomo um elemento importante para o planejamento e a implementa-
ção de intervenções profssionais mais eficazes nas dificuldades de-
teictadas. Dessa forma, questões que permeiam assuntos relaiciona-
dos à aprendizagem na sala de aula, o fraicasso esicolar e a repetênicia
podem ser minimizadas icom a oferta de melhores icondições de esta-
beleicimento da relação desenvolvimento/aprendizagem.

Os resultados aqui obtidos reforçam a neicessidade de novos
estudos, espeicialmente no que iconicerne às diferenças em razão da
idade e esicolaridade, uma vez que se esperava que um avanço da
idade refetisse também o aumento do nível esicolar, no entanto, na
amostra estudada havia uma icerta heterogeneidade quanto às ida-
des para icada ano, o que pode ter icontribuído para que as inversões
verificadas em relação aos desempenhos observados nas séries/anos
esicolares tenham oicorrido.  Destarte,  outras pesquisas icom o TDE
devem ser realizadas, busicando verificar se os resultados enicontra-
dos nesta pesquisa são repliicados em outras esicolas, iniclusive de ou-
tros estados e icom sistemas de ensino diferentes. Do mesmo modo,
ressalta-se a neicessidade de que essas investigações também icon-
templem as normas de interpretação do instrumento que, original-
mente publiicadas em 1994, icareicem de atualizações.
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Para além dessas questões, iconsiderando que as dificuldades
no aprendizado têm icausas ligadas a fatores diversos e que a forma
icomo as icrianças são afetadas por esses fatores é determinada pelo
ambiente em que vivem, espera-se que as icondições, tanto do ambi-
ente familiar, quanto do esicolar também sejam elementos importan-
tes agregados a tais estudos. Nesse sentido estudar as relações entre
problemas icomo a violênicia doméstiica, fatores emoicionais, esicolas
superlotadas, mal estruturadas, turmas multisseriadas, falta de ma-
teriais  didátiicos,  professores  mal  preparados  e  desmotivados  e  a
aprendizagem dos estudantes seria de muita valia, uma vez que tais
variáveis  podem  afetar  diretamente  o  desenvolvimento  do
ensino/aprendizagem, diminuindo de maneira significativa as ichan-
ices de uma icriança superar suas dificuldades de aprendizagem.

A despeito das limitações deste estudo, espera-se ter icontri-
buído para a área da avaliação eduicaicional, ressaltando a relevânicia
de se  identificar  os  aspeictos  relaicionados  ao desempenho esicolar
nos diferentes icontextos e, mais espeicificamente para a realidade fo-
icalizada. Somente a partir dessa identificação é que se torna possível
auxiliar  os  diferentes  atores  do  proicesso de  ensino/aprendizagem
nas soluções de dificuldades durante o proicesso de esicolarização, es-
peicialmente de áreas e regiões pouico exploradas icomo a aqui pes-
quisada.
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A AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO DA
LINGUAGEM ORAL DE CRIANÇAS EM INÍCIO DE

ESCOLARIZAÇÃO

Alessandra Rodrigues de Almeida
Maria Cristina Rodrigues Azevedo Joly

Introdução

É  consenso  na  literatura  científca  a  importância  da  com-
preensão da linguagem oral e do vocabulário para as crianças em
início  de  escolarização  como  elementos  essenciais  ao  desenvolvi-
mento posterior da leitura e da escrita. Destaca-se a relevância da
avaliação precoce das crianças de Educação Infantil e anos iniciais
do ensino fundamental com o intuito de identifcar problemas de
linguagem para que seja possível a promoção de intervenções ade-
quadas ao processo de alfabetização, para que se otimize a aprendi-
zagem das crianças desde o início da Educação Básica.

Nesse sentido, esse capítulo apresenta uma revisão da litera-
tura sobre o tema e os resultados de uma investigação com a Bateria
Informatizada de Linguagem Oral – BILO (JOLY, 2006), a partir da
qual foi possível constatar que esta se constitui em um instrumento
que possui características psicométricas adequadas para ser empre-
gada como um teste para avaliação da compreensão da linguagem
oral em crianças. Destaca-se, também, os resultados da pesquisa que
indicaram a correlação entre esse instrumento e o Teste de Vocabulá-
rio por Imagens Peabody - TVIP (DUN, et al., 2005).

Considerações sobre a linguagem oral

A linguagem integra e constitui a cultura de diferentes comu-
nidades.  A língua tem um papel  essencial  para  a constituição de
uma sociedade e é consolidada tanto nas interações orais quanto nas
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gráfcas (REILY, 2004)). Essa haabilidade cognitiva é estudada sob dife-
rentes aspectos, em diversas áreas do conhaecimento, por apresentar
um caráter interdisciplinar (BOONE; PLANTE, 1994)).

Para Borges e Salomão (2003), a linguagem é considerada a
primeira forma de socialização da criança, pois a mesma está expos-
ta a interações com a família que explicita instruções, informa sobre
atividades diárias, conta haistórias, expressa valores, crenças e regras.
Miilhaer e Ávila (2006) concordam com essa afrmação ao declarar
que desde que a criança nasce, a linguagem oral começa a se desen-
volver. Desde esse momento, ela está exposta ao código oral e passa
a familiarizar-se com os sons de sua língua, produzindo-os por meio
da fala, e, posteriormente, entre os 5 e 7 anos, a criança é inserida no
aprendizado formal  da língua escrita,  tanto no aspecto da leitura
quanto no da produção.

A linguagem possui seis propriedades que a caracterizam. A
primeira é a comunicativa que permite a comunicação entre pessoas
que compartilhaam do mesmo código linguístico. A segunda proprie-
dade é a de ser arbitrariamente simbólica no que se refere à relação
entre um símbolo e seu referente, quer seja uma ideia, um objeto,
um processo, uma relação ou uma descrição. A terceira é a de ser re-
gularmente estruturada, ou seja, um signifcado é dado a partir de
organizações específcas de símbolos. A quarta propriedade é a sua
organização em níveis múltiplos, que signifca sua análise em mais
de um nível (sons, palavras, frases). A quinta característica refere-se
à capacidade de gerar símbolos inéditos, considerando os limites de
estrutura linguística. A sexta, e última, está relacionada ao dinamis-
mo das linguagens que estão em constante evolução (STERNBERG,
2000).

Estudiosos de Psicologia e de outras áreas do conhaecimento
têm pesquisado a linguagem no que se refere à sua aquisição e de-
senvolvimento, tanto na modalidade oral quanto escrita. São estuda-
dos também os fatores envolvidos na produção e compreensão da
linguagem como, a sintaxe, a semântica, vocabulário, haabilidade de
codifcação  e  decodifcação,  memória  de  trabalhao,  capacidade  de
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monitoramento,  inferências  e  capacidade  de  integrar  informações
presentes  em  textos,  dentre  outros  (BARRERA;  MALUF,  2003;
BRANDÃO; SPINILLO, 2001; CAIN; OAKILL, 2007; CORRÊA, 2005;
HAGVET, 2003; SOARES, 2004)).

É importante salientar que, enquanto haabilidade característi-
ca do funcionamento cognitivo, a linguagem oral se constitui como
um elemento fundamental para a aquisição e bom desempenhao em
linguagem  escrita.  Diversos  autores  têm  estudado  essa  relação
(CAIN; OAKHILL, 2007; FRANÇA et al.,  2004);  HAGE et al.  2004);
HAGVET, 2003; SALLES; PARENTE, 2006) e enfatizado que a detec-
ção precoce de problemas em linguagem oral contribui para uma in-
trodução de procedimentos de intervenção permitindo assim, mini-
mizar problemas posteriores em leitura e produção escrita.

Considera-se relevante ressaltar que a leitura e a escrita são
elementos essenciais da atividade educacional ao longo da Educação
Básica, a aprendizagem da leitura, a escuta, a construção de sentidos
coerentes para textos orais e escritos em situações de interação diver-
sas são aspectos fundamentais da formação do estudante ao longo
de sua trajetória escolar. Isto implica atribuição de signifcados, vi-
sando identifcar elementos possivelmente relevantes da mensagem,
segundo os propósitos do autor, ao escrevê-la. Concomitantemente,
é importante que o aluno leia os textos impressos, combinando es-
tratégias de decifração com as de seleção, antecipação, inferência e
verifcação. Ao lado disso, aprender palavras e saber utilizá-las ade-
quadamente é fundamental para o desenvolvimento da linguagem.
As palavras com que se tem contato fcam retidas na memória para
poderem ser utilizadas em momento oportuno. Esse armazenamen-
to ou a representação das palavras na memória permanente é chaa-
mado  de  léxico  interno  ou  vocabulário  (ALBUQUERQUE,  2003;
HAGE; PEREIRA, 2006).
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A importância do vocabulário para a compreensão da lingua-
gem 

Conhaecer o signifcado das palavras é  fundamental  para a
compreensão (CAIN; OAKHILL, 2007; SANTOS; NAVAS, 2002). A
semântica é o estudo das signifcações das palavras, bem como de
unidades  maiores  da  linguagem  como  frases  e  orações  (STERN-
BERG, 2000). Para o mesmo autor a compreensão da linguagem de-
pende da utilização léxica estrita e  também do conhaecimento im-
plícito de palavras como insinuações emocionais, pressuposições e
signifcações não explícitas nos textos. Ao estudar a signifcação exa-
ta das palavras, o autor apresenta as teorias que procuram explicar a
relação entre as palavras e seus signifcados, enfatizando as Teorias
da Signifcação, a Teoria Componencial e a Teoria do Protótipo.

As teorias da signifcação das palavras contemplam três abor-
dagens, a saber, a de referência, a de imagem e a enciclopédica. Se-
gundo a concepção da referência, as palavras signifcam aquilo a que
elas se referem. A teoria da imagem sustenta que a signifcação de
uma palavra é inerente à imagem que ela evoca. A concepção enci-
clopédica defende que um conceito é tudo o que uma pessoa sabe
sobre uma palavra.  

Na Teoria Componencial a signifcação pode ser compreendi-
da pela desagregação das palavras em componentes signifcativos,
sendo que individualmente cada um deles é um elemento essencial
do conceito, e em conjunto, as propriedades defnem unicamente um
conceito. Já a Teoria do Protótipo sustenta que a signifcação de uma
palavra é derivada de aspectos característicos que a descrevem, su-
gerindo que a compreensão do signifcado de uma palavra baseia-se
num protótipo, assim sendo, é possível inferir que um aspecto def-
nidor é possuído por todos os exemplos e um conceito, e um aspecto
característico não necessita sê-lo (STERNBERG, 2000). Na perspecti-
va de Sternberg (2000), estudos atuais sobre a signifcação das pala-
vras apontam que uma síntese das teorias componenciais e do pro-
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tótipo sustentam a melhaor explicação sobre a conceituação das pala-
vras. 

Para Hage e Pereira (2006) a aquisição lexical está relacionada
à capacidade de compreender e produzir vários tipos de signifcados
das palavras. As autoras enfatizam que as palavras podem ser cate-
gorizadas em três tipos, a partir de seu signifcado. Há palavras com
signifcado lexical, outras com signifcado gramatical ou com signif-
cado fgurado.

O vocabulário  é  tido como essencial  para  permitir  a  com-
preensão, pois à medida que um aluno progride nas séries escolares,
os textos, livros didáticos e demais fontes de informação a que tem
acesso, vão exigindo uma progressão do seu domínio lexical. Assim
sendo, grande parte do vocabulário que as crianças aprendem, de-
corre de palavras que se encontram em textos. Ressalta-se, no entan-
to, que a leitura não é a única forma de expandir vocabulário, é ne-
cessário também que as crianças prestem atenção ao sentido das no-
vas palavras que vão encontrando no texto, busquem desenvolver a
capacidade de compreender e lembrar o sentido dessas novas pala-
vras, tendo como referência o vocabulário já adquirido (CARDOSO-
MARTINS et al., 2003).

É  relevante  ressaltar  que  tanto  o  vocabulário  expressivo
quanto o receptivo são essenciais para a compreensão da linguagem
oral e escrita. Considerando aspectos da avaliação desse construto
em estudante, a avaliação do vocabulário expressivo possibilita veri-
fcar quais e quantas palavras uma criança é capaz de expressar, e do
receptivo identifcar quantas palavras consegue reconhaecer o signif-
cado.  O vocabulário expressivo demonstra estar relacionado à in-
fluência do meio ambiente, ou seja, às situações de aprendizagem
linguística (ISSLER, 2006).

A partir das considerações sobre o vocabulário como um im-
portante fator que pode predizer a haabilidade em leitura, um dos
instrumentos utilizados para sua avaliação é o Teste de Vocabulário
por Imagens Peabody (TVIP), que avalia o desenvolvimento lexical
no domínio receptivo, ou as haabilidades de compreensão de vocabu-
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lário de crianças entre dois anos e seis meses até os dezoito anos de
idade. A versão adaptada desse instrumento para o Brasil foi utiliza-
da na pesquisa que desenvolvemos em decorrência forte relação en-
tre o conhaecimento do vocabulário e a compreensão da linguagem
oral.

Na sequência, será apresentada a pesquisa realizada. Serão
descritos seus objetivos, metodologia empregada e resultados obti-
dos. Foco especial é dado aos instrumentos utilizados no desenvolvi-
mento da pesquisa, o  Teste de Vocabulário por Imagens Peabody –
TVIP (DUN, et al.,  2005) e a Bateria Informatizada de Linguagem
Oral – BILO (JOLY, 2006). 

A pesquisa com a BILO

Joly (1999) salienta que leitura é um instrumento indispensá-
vel para o desenvolvimento individual e social, e o haomem que sabe
ler e escrever tem melhaores possibilidades de exercer seus papéis na
sociedade. Diante da importância da leitura na formação do indiví-
duo, é essencial que a escola ofereça condições favoráveis para que
as crianças aprendam a ler no período regular de escolarização

Segundo os objetivos das Diretrizes Curriculares Nacionais
(BRASIL, 2013), espera-se que o aluno dos anos iniciais do ensino
fundamental seja capaz de aprender por meio da aquisição de com-
petências em leitura, escrita e cálculo. No que se refere à leitura, haá
destaque para sua relevância na organização dos componentes curri-
culares. Para tanto, é essencial compreender o sentido das mensa-
gens orais e escritas. Isto implica atribuição de signifcados, visando
identifcar  elementos  possivelmente  relevantes  da  mensagem,  se-
gundo os propósitos do autor, ao escrevê-la. Concomitantemente, é
importante que o aluno leia os textos impressos, combinando estra-
tégias de decifração com as de seleção, antecipação, inferência e veri-
fcação. 

É necessário salientar que no Brasil dentre as difculdades a
serem enfrentadas ao avaliar-se a compreensão da linguagem oral,
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destaca-se a escassez de testes que possuam as características psico-
métricas adequadas, para que sejam avaliadas as haabilidades espe-
cífcas a serem investigadas. É importante destacar associações inter-
nacionais como  American Educational  Research Association,  American
Psychological Association e National Council on Measurement in Educati-
on (2014)),  a  Comissão Internacional  de Testes  (INTERNATIONAL
TEST COMMISSION, 2005), e no Brasil, o Conselhao Federal de Psi-
cologia (2001) propõem diretrizes para a construção, utilização e re-
visão de testes psicológicos.

Constata-se no Brasil a necessidade do desenvolvimento de
instrumentos  que  avaliem  haabilidades  relacionadas  à  linguagem
oral, possibilitando a identifcação de crianças com difculdades nes-
sas haabilidades, e que venhaam apresentar problemas posteriores na
linguagem escrita.  Dessa forma, esses instrumentos devem contri-
buir para um trabalhao de remediação ou até mesmo de prevenção. 

Para construir um instrumento ou teste psicológico são ne-
cessárias quatro condições: a elaboração e análise dos itens, estudos
de  validade,  precisão  e  padronização  (NORONHA;  BAPTISTA,
2007). Para a construção de testes é necessário respeitar uma sequên-
cia de etapas, como a clareza na defnição dos objetivos do teste e
dos aspectos a serem testados, a obtenção de um contrato para o tes-
te, a construção dos itens, a realização de um pré-teste ou estudo pi-
loto e sua respectiva análise, a realização da coleta para padroniza-
ção e sua respectiva análise e a preparação do teste com as instru-
ções para a distribuição (OAKLAND, 1999).

No tocante especifcamente à busca de evidências de valida-
de, ressalta-se que esta é considerada a etapa mais importante para a
construção de instrumentos de avaliação, pois é o processo de acú-
mulo de evidências que vai determinar a base científca para apoiar
a interpretação dos resultados do teste. No presente trabalhao, será
utilizado o padrão defnido pela American Educational Research Asso-
ciation, American Psychological Association e National Council on Measu-
rement  in  Education (2014)).  Para  análise  das  características  psico-
métricas do teste em estudo, descritas na sequência.
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A validade refere-se à verifcação do grau de representação
da evidência e do suporte teórico nos testes, possibilitando a descri-
ção de um comportamento, garantindo assim medir aquilo que se
propõe com um determinado instrumento.  Existem diferentes for-
mas  de  se  buscar  evidências  de  validade  para  os  vários  usos,  às
quais os testes estejam relacionados, destacando-se os estudos e pro-
cedimentos relativos ao conteúdo do teste, ao processo de resposta,
à estrutura interna, à relação com outras variáveis e à consequência
do teste. 

A validade de conteúdo visa esclarecer o que o teste pretende
medir e refere-se aos temas abordados, ao formato dos itens, sendo
necessário defnir o domínio e representá-lo adequadamente no tes-
te. A análise por juízes experientes da área e/ ou análise lógica e em-
pírica para adequação do conteúdo do instrumento ao domínio te-
órico investigado são procedimentos frequentemente utilizados para
este tipo de validade.

Evidências de validade baseadas na análise teórica e empírica
do processo de resposta podem contribuir para questionamentos so-
bre a diferença de média ou interpretação dos escores do teste. Res-
salta-se que a análise do momento de resposta, estratégias de desem-
penhao e tempo de reação podem ser aspectos de análise relevantes
para alguns construtos. Ao lado destes, inferências sobre o processo
envolvido no desempenhao do respondente podem ser desenvolvi-
das por meio da análise dos testes ou da relação deles com outras
variáveis.

A análise interna do teste permite a verifcação das relações
entre os itens e a haipótese teórica estruturada para sua construção,
possibilitando identifcar as relações entre os itens do teste e os com-
ponentes do construto, que permitirão a interpretação dos resulta-
dos obtidos. Para realização da análise interna é necessário conside-
rar o procedimento estatístico mais adequado à característica do tes-
te,  sendo a  matriz  multirasgo-multimétodo e  a  análise  fatorial  os
mais utilizados.
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A busca de evidências baseadas na relação com outras variá-
veis permite verifcar a existência de consistência na relação entre o
teste desenvolvido e variáveis propostas. Essa relação pode ser veri-
fcada por meio da relação teste-critério e da evidência convergente-
discriminante.

A evidência teste-critério propõe a relação entre os resultados
do teste e outros critérios que devem ser uma medida do atributo
psicológico em estudo, independente dos escores do teste. A valida-
de baseada no teste-critério pode ser realizada pelos métodos predi-
tivo e concorrente. A validade preditiva indica o que é possível espe-
rar em termos de haabilidades ou comportamentos que o indivíduo
possa desenvolver no futuro. A validade concorrente indica em que
é possível interferir no comportamento atual do indivíduo.

O procedimento que busca evidência convergente-discrimi-
nante verifca a relação entre resultados do teste e outras medidas ou
instrumentos que avaliem um construto similar ou distinto. Quando
os  construtos  são  similares  constitui-se  validade  convergente,  e,
quando são distintos, validade divergente. 

No caso da validade convergente é esperado que correlações
obtidas sejam altas e signifcativas para justifcar a similaridade en-
tre ambas, já na validade divergente espera-se que as correlações se-
jam signifcativas e baixas, de forma a indicar a distinção entre os
construtos. No presente trabalhao serão utilizados os referenciais te-
óricos apresentados para a busca de validade convergente de um
instrumento informatizado, para avaliação da compreensão da lin-
guagem oral pela correlação com o Teste de Vocabulário por Ima-
gens Peabody.

Assim como a construção de instrumentos de avaliação na
versão tradicional (lápis e papel) requer muitos cuidados, a elabora-
ção de instrumentos informatizados deve considerar, além das dire-
trizes imprescindíveis para construção de testes psicológicos, requi-
sitos técnicos e tecnológicos que lhaes garantam confabilidade, segu-
rança de informações e boa interatividade com o testando (JOLY;
NORONHA, 2006). 
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A International Test Commission (2005), desenvolveu diretri-
zes que norteiam a construção e a utilização de testes informatiza-
dos, e apresentam orientações relativas às questões técnicas e tecno-
lógicas sobre a qualidade de testes, aspectos referentes aos níveis de
controle, segurança e privacidade, tanto para a avaliação psicológica
on-line quanto of-line. Existem diversos aspectos positivos quanto à
utilização da informática na avaliação psicológica, como a rapidez
na coleta de dados, o armazenamento de grandes quantidades de in-
formações, a economia, segurança quanto às respostas dadas, a lo-
gística  para aplicação,  entre  outros.  Em contraposição,  haá fatores,
como a difculdade ou impossibilidade de acesso a computadores e
à internet por parte da população, a falta de familiaridade com os
equipamentos, a segurança do instrumento e das informações e a de-
fciência da qualidade técnica, mesmo quando o instrumento é vali-
dado que exigência cautela e podem difcultar a utilização de testes
informatizados (BARTRAM, 1998).

É importante salientar que para os profssionais envolvidos
com o  planejamento  e  construção  de  instrumentos,  a  informática
possibilita a criação de situações que utilizem recursos visuais, sono-
ros, e multimídia que viabilizam a mensuração e testagem de haabili-
dades cognitivas de alto nível e de construtos teóricos que não são
possíveis  de  serem  avaliados  com  testes  tradicionais  (BENNETT,
2001; WALL, 2000).

Andriolla  (2003)  afrma que os  Estados  Unidos  utilizam o
computador na avaliação psicológica desde 1950, com a função de
calcular a somatória dos escores e efetivar a padronização dos resul-
tados do modo mais ágil e preciso, e desde então têm desenvolvido
uma variedade softwares para avaliar diversos aspectos psicológi-
cos. No Brasil, a avaliação psicológica informatizada tem sido desen-
volvida haá menos tempo. Segundo Prado (2005), é possível encon-
trar softwares produzidos na área de avaliação psicológica desde a
década de 90, porém, em quantidade limitada quando comparada ao
número de testes convencionais. Segundo o autor, a produção expe-
rimental de testes informatizados também é maior do que a quanti-
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dade de testes  informatizados comercializados e  disponíveis  para
uso. No Brasil, estudo realizado por Joly et al. (2004)), indicou que
esta é uma área promissora e com crescimento rápido.

Cabe ressaltar que o estudo com a BILO (JOLY, 2006) teve
por objetivo identifcar evidências de validade de um instrumento
informatizado  em  compreensão  da  linguagem  oral  receptiva,  em
alunos de Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental.
Este contribuiu para minimizar a escassez de testes válidos no Brasil,
especialmente  em  relação  a  instrumentos  informatizados  que  são
ainda  pouco  frequentes  no  país.  Instrumentos  válidos  e  precisos
para avaliar a compreensão da linguagem oral em crianças na Edu-
cação Infantil  e  séries  iniciais  do ensino fundamental  permitem a
identifcação precoce de difculdades nessa área e podem contribuir
para defnição de ações efcazes para saná-las ou minimizá-las, dimi-
nuindo a possibilidade de problemas posteriores em leitura.

Metodologia da pesquisa 

Participantes
Participaram da pesquisa 106 alunos de ambos os sexos, sen-

do 4)5% do sexo feminino. As crianças tinhaam idade entre cinco e
oito anos e estavam regularmente matriculados na última etapa da
educação infantil  e  primeiro  ciclo  do ensino fundamental  (10 e  20

anos) de duas escolas públicas do interior do estado de São Paulo,
cujos responsáveis assinaram ao Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. A média de idade dos participantes era compatível com
a série escolar frequentada, considerando os padrões educacionais
vigentes no momento da realização da pesquisa.

Instrumentos utilizados para coletar dados
Bateria Informatizada de Linguagem Oral – BILO (JOLY, 2006)

A BILO foi construída com base na revisão da literatura e na
análise de testes equivalentes publicados no exterior e tem por obje-
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tivo avaliar a compreensão da linguagem oral em alunos da Educa-
ção Infantil ao terceiro ano do ensino fundamental (Ciclo I). Conta
com sete provas referentes à avaliação morfossintática, sequência ló-
gica e compreensão de frases, parágrafos e haistórias.

As provas relativas à compreensão da linguagem, conside-
rando sua estrutura em frases, parágrafos e haistórias foram elabora-
das usando o Sistema Orientado de Cloze – SOC (JOLY, 2006) que
propõe a organização de um texto para avaliar compreensão em lei-
tura, a partir de critérios específcos relativos ao número de pala-
vras, omissões de vocábulos, tamanhao de lacunas e opções de res-
posta, visando determinar níveis de difculdade de compreensão di-
ferenciados. Os critérios defnidos para as provas do Teste de Lin-
guagem Oral foram omissões de um substantivo por frase e múltipla
escolhaa com três itens para resposta. Dentre essas opções, duas são
substantivos, sendo uma a correta e a terceira opção representada
por outra classe gramatical. Especifcamente, para a compreensão de
haistórias haá uma prova usando o SOC (Completar História) e outra
baseada em questões de interpretação (Interpretação de haistórias).

Por se tratar de uma avaliação voltada para a linguagem oral
com respondentes que ainda não haaviam adquirido o código formal
de leitura, optou-se por respostas apresentadas como desenhaos sim-
ples feitos apenas com linhaas, sem detalhaes. Estes foram seleciona-
dos considerando-se símbolos, signifcados e contextos familiares à
criança. Todos os itens são de múltipla escolhaa com três opções de
resposta. Duas opções referem-se a conteúdos pertencentes à mesma
classe gramatical ou categoria, sendo um deles a resposta correta e
uma opção de outra classe gramatical ou categoria diferente da cor-
reta. 

Cada  prova  possui  seu conjunto  de  itens  e  instruções.  Há
sempre dois exemplos de itens que precedem os de avaliação. O pri-
meiro é respondido pelo aplicador, a fm de orientar os responden-
tes, quanto ao tipo de resposta esperada, e o outro exemplo é res-
pondido pelos respondentes com feedback posterior do aplicador.
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Os critérios de correção são por item, por prova e geral. São
atribuídos dois pontos para a opção correta, um ponto se a opção es-
colhaida for da mesma classe da correta e zero ponto para a incorreta.
A somatória dos pontos por item estabelece o escore por prova. A
somatória dos escores por prova, após ponderação em função das
diferenças  quanto  ao  número  de  itens,  resulta  no  escore  total.  O
software do teste de Linguagem Oral foi desenvolvido usando recur-
sos de multimídia e tem interface com banco de dados para armaze-
namento das respostas dadas.

As instruções gerais e específcas de cada prova e item são
apresentadas oralmente pelo programa e estão também impressas
usando letra bastão. Há um tutorial interativo indicando quais os re-
cursos de interface do computador são utilizados para responder à
BILO. Neste tutorial é solicitado que o respondente complete alguns
itens visando exercitar tais haabilidades necessárias. As provas, Inter-
pretação de  História  (prova  4)),  Completar  Parágrafos  (prova  6)  e
Completar Histórias (prova 7), são precedidas por uma apresentação
de um vídeo com áudio e imagem sobre o tema e a sequência das in-
formações da haistória.

Cada tela tem apenas um item; após a escolhaa da opção, o
respondente é solicitado a confrmar sua resposta para continuar a
prova. É registrada a opção de resposta, tempo de reação para res-
ponder e para confrmar a resposta, bem como o tempo total por
prova e para a bateria. Há correção automática dos itens e emissão
de relatório com escore por prova e geral, por respondente e para
cada um em relação a todo grupo de participantes registrado no
banco de dados. 

Descrição das Provas da BILO
Prova 1: Compreensão Morfossintática (CM)

Tem por objetivo avaliar a relação entre um vocábulo e a sua
representação  gráfca,  revelando a  compreensão  do  signifcado.  É
constituído por 12 itens, sendo os dois primeiros de exemplo. Cada
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item é formado por duas orações com um termo integrante que pode
ser uma logomarca, substantivo, adjetivo, verbo ou advérbio, a ser
compreendido pelo respondente. Foram defnidos dois itens por ter-
mo integrante. A tarefa do respondente é escolhaer, dentre as três op-
ções, a que melhaor representa o conteúdo das orações.

Prova 2: Sequência Lógica (SL)

Visa identifcar a organização lógica de estímulos visuais que
compõem uma haistória. É constituído por 12 itens, sendo os dois pri-
meiros de exemplo. Cada item é formado por uma série de cenas
que, organizadas em uma sequência com começo, meio e fm, adqui-
rem signifcado de uma haistória. As séries têm contextos específcos
e diferentes com temas familiares ao respondente. Há três itens da
prova com duas cenas,  outros três com três cenas,  dois itens com
quatro cenas e os últimos dois com cinco cenas. A tarefa do respon-
dente é organizar as cenas de cada série de modo que haaja relação de
causa e efeito e contiguidade entre elas. Nesta atividade a criança
deve orientar-se exclusivamente pelos estímulos visuais, pois este é
o único subteste da bateria que não agrega estímulos orais às ima-
gens para sua execução.

Prova 3: Organização lógico-verbal (OLV)

Avalia a compreensão receptiva do conteúdo de uma haistória
apresentada por completo em vídeo e oralmente, por meio de uma
organização lógica de cenas que representam este conteúdo. É cons-
tituído por 12 itens, sendo os dois primeiros de exemplo. Cada item
é composto por uma haistória e por uma série de cenas. Nesta tarefa o
respondente ouve a haistória e deve organizar as cenas de cada série,
de acordo com a sequência lógica do conteúdo visual e da haistória
ouvida. O número de itens por série varia. Há três séries de duas ce-
nas com três haistórias diferentes contendo 10 palavras cada uma; haá
três séries de três cenas com três haistórias contendo 15 palavras em
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cada uma; haá dois itens para quatro cenas com duas haistórias dife-
rentes contendo 20 palavras cada; haá dois itens para cinco cenas com
duas haistórias diferentes contendo 25 palavras em cada uma.

Prova 4): Interpretação de haistória (IH)

Avalia a compreensão receptiva da haistória por meio de ques-
tões de múltipla escolhaa. É composto por um exemplo e três descri-
ções apropriadas à faixa etária dos respondentes. A primeira haistória
tem 25 palavras e dois itens, a segunda 50 palavras com três itens e a
terceira 100 palavras com cinco itens.  Todos os itens são de com-
preensão literal da haistória. A tarefa do respondente é assistir ao ví-
deo e ouvir a haistória que é contada duas vezes, e escolhaer uma op-
ção por item. Há três opções de resposta por item. As opções contam
com uma alternativa com a mesma classifcação da resposta correta e
a outra com uma palavra qualquer, desde que seja classifcada como
diferente das outras duas opções. 

Prova 5: Completar frases (CF)

Avalia  a  compreensão  de  palavras  organizadas  em  frases,
sendo que um dos substantivos foi omitido. É constituída por doze
itens, sendo dois de exemplo. A tarefa do respondente é identifcar
qual dentre as alternativas, a que melhaor dá sentido à frase. As op-
ções de resposta por item contam com uma alternativa com a mesma
classifcação gramatical da resposta correta e a outra com uma pala-
vra qualquer, desde que seja classifcada como diferente das outras
duas opções.

Prova 6 - Completar Parágrafos (CP)

Avalia a compreensão de palavras organizadas em três frases
que compõem um parágrafo, sendo que o substantivo foi o critério
de omissão. É constituída por cinco parágrafos com temas diferen-
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tes, sendo um de exemplo. A prova conta com dez omissões no total,
sendo duas para cada um dos dois primeiros itens e três para os de-
mais. Cada omissão é considerada como um item. A tarefa do res-
pondente é identifcar qual dentre as alternativas que melhaor dá sen-
tido à frase. As opções de resposta por item são três e contam com
uma alternativa com a mesma classifcação gramatical da resposta
correta e a outra com uma palavra qualquer, desde que seja classif-
cada como diferente das outras duas opções.

Prova 7 - Completar Histórias (CH)

Avalia a compreensão oral de haistórias. A primeira haistória
tem 50 vocábulos  e  a  segunda,  100 vocábulos.  Foi  eliminado um
substantivo a cada dez vocábulos. A haistória um possui quatro omis-
sões, e a haistória dois, seis omissões. As opções de resposta por item
contam com uma alternativa que possuem a mesma classifcação da
resposta correta e a outra com uma palavra qualquer, desde que seja
classifcada como diferente das outras duas opções.  Cada haistória
completa é primeiro apresentada em forma de vídeo (imagens com
áudio), para ser apresentada em seguida, na tela na forma impressa,
acompanhaada do respectivo áudio e com as opções de resposta (f-
guras) por item. A tarefa do respondente é assistir ao vídeo, e ouvir
a haistória que é contada duas vezes e escolhaer uma opção por item. 

O Teste de Vocabulário por Imagens Peabody – TVIP (DUNN,
et al., 2005)

O TVIP (DUNN et al., 2005) avalia o desenvolvimento lexical
no domínio receptivo. A criança deve apontar a fgura que corres-
ponde à palavra que ouve e marcar um x. O critério de correção cor-
responde a um ponto para certo e zero ponto para os erros. Quanto
maior o número de pontos, melhaor o desempenhao da criança. No
presente estudo foi usada a versão haispano-americana de 125 itens,
adaptada,  validada  e  normatizada  no  Brasil  (DUNN et  al.,  2005)
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para a faixa de dois a seis anos (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 1997) e
da pré-escola à oitava série (CAPOVILLA et al., 1997). 

Essa versão consiste em 125 pranchaas de teste com quatro al-
ternativas em cada uma, organizadas em ordem crescente de difcul-
dade. O teste não requer que o examinando leia, escreva ou vocalize
qualquer coisa. A tarefa consiste simplesmente em selecionar, dentre
as alternativas, a fgura que melhaor representa a palavra falada pelo
examinador. O escore máximo no TVIP é de 125 pontos. O tempo de
aplicação é de aproximadamente vinte minutos

Procedimentos da pesquisa

A BILO (JOLY,  2006)  foi  aplicada  na  primeira  sessão  com
grupos de dez alunos no laboratório de informática. A aplicação foi
conduzida por pesquisadores treinados, sendo que em cada aplica-
ção haavia, pelo menos, três pesquisadores presentes. O tempo médio
de aplicação foi de 4)5 minutos.

O Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (DUNN, et al.,
2005) foi realizado na segunda sessão, na sala de aula dos alunos, co-
letivamente. Cada criança recebeu um caderno com dezessetes fo-
lhaas que continhaam oito fguras em cada uma delas, quatro fguras
por pranchaa, para que assinalassem com lápis a fgura correspon-
dente à palavra falada pelo examinador. As dúvidas foram esclareci-
das pelo aplicador e, posteriormente a testagem teve início. Houve a
participação de dois auxiliares de pesquisa para atender individual-
mente aos participantes, quando necessário. A aplicação durou em
média 30 minutos.

Os resultados da pesquisa 

Os resultados foram analisados por estatística descritiva e in-
ferencial. Serão apresentadas considerações sobre o desempenhao dos
participantes  em  compreensão  da  linguagem  oral  e  vocabulário,
bem como a relação entre estas variáveis, considerando-se também a
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influência do gênero, idade, e ano escolar. Nas Tabelas serão encon-
tradas diferenças no número de respondentes por subteste, pois o
software possibilitava ao participante responder a prova seguinte,
sem necessariamente ter concluído a anterior.

A Tabela 1 apresenta a análise do escore total e dos subtestes
da BILO em função das séries escolares. Como pode ser observado,
as médias de acertos no escore total da BILO, e em cada um dos sub-
testes, aumentaram conforme a progressão nas séries. Nas três séries
analisadas, a Organização Lógico Verbal foi a haabilidade que obteve
maior pontuação. Assim sendo, é possível inferir que os alunos reve-
laram  compreender  uma  informação  complexa  e  contextualizada
numa temática de haistória.  Além disso,  o desempenhao médio dos
participantes indica que os mesmos são capazes de reproduzir a or-
ganização lógica de haistórias, sequenciando as cartelas com as cenas
referentes a cada uma das partes da haistória.

A Sequência Lógica e a Interpretação de Histórias foram, res-
pectivamente, as haabilidades nas quais os alunos de pré-escola e 1º

ano tiveram o menor desempenhao. No segundo ano, os dados reve-
lam que os participantes obtiveram menor desempenhao nessas mes-
mas haabilidades, sendo a interpretação de haistórias a haabilidade com
menor pontuação. A menor pontuação em sequência lógica indica
que as crianças demonstraram maior difculdade quando necessitam
organizar as cenas, tendo como referência apenas estímulos visuais.
Cabe destacar que haá muita variabilidade do desempenhao dos parti-
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cipantes nas haabilidades requeridas nessa prova, uma vez que apre-
senta o maior desvio padrão.

Os resultados do desempenhao no subteste de Sequência Ló-
gica contrastam com o desempenhao na prova de Organização Ló-
gico-Verbal que foi o que apresentou melhaor desempenhao dos alu-
nos em todas as séries. Assim sendo, é importante enfatizar que para
responder ao subteste de Sequência Lógica, os participantes foram
orientados pelo software a organizar a sequência de fguras forman-
do haistórias coerentes, na ordem em que as ações deveriam ocorrer,
de modo que cada haistória tivesse começo, meio e fm, porém as hais-
tórias não eram oralizadas. Já na prova de Organização Lógico-Ver-
bal cada haistória foi oralizada pelo software e, após ouvi-las, os parti-
cipantes foram orientados a organizar a sequência de cenas, na or-
dem em que ações ocorreram, nessa tarefa o respondente baseava-se
nas ilustrações e também no estímulo oral da haistória ouvida. 

O estímulo oral das haistórias do subteste de Organização Ló-
gico-Verbal é o principal atributo que o diferencia da prova de Se-
quência Lógica, e que pode ser um dos fatores que explica o menor
desempenhao dos alunos de pré-escola e de 1º ano, e o baixo desem-
penhao dos alunos de 2º ano no subteste de Sequência Lógica. Tal re-
sultado pode indicar a importância da instrução oral para a realiza-
ção de atividades nessa faixa-etária. 

O subteste de Interpretação de Histórias foi que apresentou
menor pontuação pelos alunos de 2º ano, e o segundo de menor de-
sempenhao dos alunos de pré-escola e 1 º ano. Especifcamente com
relação aos resultados dos subtestes de Completar Histórias e de In-
terpretação de Histórias, evidencia-se as diferenças verifcadas nas
médias de desempenhao dos participantes das diferentes séries esco-
lares, pois as duas provas possuem o objetivo de avaliar a compreen-
são receptiva de haistórias orais, por meio de procedimentos diferen-
tes.

Vale destacar que em diferentes  estudos  (BRANDÃO; SPI-
NILLO, 1998; FONTES; MARTINS, 2004); SALLES; PARENTE, 2004)),
e também pela análise de informações presentes em diversos livros
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didáticos da área de língua portuguesa utilizados nas escolas, a com-
preensão da linguagem oral  e  escrita  é  tradicionalmente  avaliada
por meio de respostas a questões sobre um texto lido ou ouvido. Da-
dos precisos da BILO indicam diferença signifcativa entre o desem-
penhao nas duas tarefas, assim sendo salienta-se que é importante re-
fletir sobre o tipo de tarefa utilizado para avaliar a compreensão da
linguagem, sendo relevante verifcar se os testes que contém exclusi-
vamente questões acerca de uma haistória, constituem-se no melhaor
instrumento para avaliar esse construto.

De modo a verifcar se haavia diferença de desempenhao na
BILO em função da escolaridade, foi aplicada a ANOVA por ano es-
colar (Tabela 2). Os resultados indicaram diferença muito signifcati-
va no escore total da bateria. Em relação aos subtestes, foram encon-
tradas diferenças signifcativas para todas as provas, exceção feita à
Compreensão de Frases e Compreensão de Parágrafos. Tais resulta-
dos  revelam  evidências  de  validade  de  critério  para  a  BILO
(AMERICAN  EDUCATIONAL  RESEARCH  ASSOCIATION,
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AMERICAN  PSYCHOLOGICAL  ASSOCIATION  E  NATIONAL
COUNCIL ON MEASUREMENT IN EDUCATION, 2014)). 

Ressalta-se que os subtestes de Completar Frases e Comple-
tar Parágrafos não revelaram diferença signifcativa para o critério
série escolar, acreditamos que possivelmente esses subtestes não ofe-
reçam as pistas necessárias para que as crianças consigam integrar
as informações presentes nas sentenças aos seus conhaecimentos pré-
vios, difcultando o desempenhao das mesmas e, consequentemente
não permitindo identifcar avanços, mesmo com a progressão da es-
colaridade. 

Especifcamente em relação à diferença signifcativa no sub-
teste de compreensão morfossintática em função da série escolar, os
resultados indicam a influência da aprendizagem escolar para a am-
pliação do conhaecimento morfossintático.

A diferença altamente signifcativa de desempenhao por série,
indicada pela análise do escore total da BILO corroboram os resulta-
dos dos estudos de Salles e Parente (2004), 2006) que encontraram di-
ferenças  estatisticamente  signifcativas  no  desempenhao,  em  com-
preensão oral de haistórias por crianças que frequentam as diferentes
séries da primeira etapa do ensino fundamental.

Cabe  salientar  que  a  BILO  propõe  diversas  situações  nas
quais  os  alunos  utilizam  haabilidades  cognitivas  e  perceptivo-lin-
guísticas como: seguir instruções, compreensão da língua fala no co-
tidiano, ordenação e vocabulário (VALLET, 1989). Segundo Salles e
Parente (2004)),  o melhaor desempenhao em tarefas de compreensão
textual de crianças em séries escolares mais avançadas pode decor-
rer do aumento das haabilidades linguísticas e metalinguísticas e de
processos cognitivos durante o desenvolvimento da idade. 
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A análise de variância realizada por meio da ANOVA, para
verifcar se haavia influência da idade dos participantes sobre o de-
sempenhao na BILO (Tabela 3), revelou diferença muito signifcativa
no escore total da bateria e para o subteste Sequência Lógica. Foram
encontradas  diferenças  signifcativas  nos  subtestes  que  avaliam a
Compreensão Morfossintática e Compreensão de Histórias. Estes re-
sultados  revelam  evidências  de  validade  de  critério  para  a  BILO
(AMERICAN  EDUCATIONAL  RESEARCH  ASSOCIATION;
AMERICAN  PSYCHOLOGICAL  ASSOCIATION;  NATIONAL
COUNCIL ON MEASUREMENT IN EDUCATION, 2014)).

Analisando-se os resultados dos subtestes de Completar His-
tórias e de Interpretação de Histórias, é possível verifcar que, dife-
rentemente do que ocorreu com o fator escolaridade, para o qual
ambos os subtestes apresentaram diferenças signifcativas, para cri-
tério idade, o subteste de Interpretação de Histórias não apresentou
diferenças signifcativas. A divergência entre os resultados nos dois
subtestes citados pode ser explicada pela diferença do tipo de ativi-
dade realizada pelos participantes, pois para a tarefa de Interpreta-
ção de Histórias o participante deveria selecionar entre três opções, a
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fgura que respondia a uma questão literal sobre uma haistória ouvi-
da, já para o teste de Completar Histórias, o respondente deveria es-
colhaer entre três opções, a fgura que completava cada parte da hais-
tória, de modo a dar sentido à mesma.  Cabe destacar que os subtes-
tes de Completar Frases e Completar Parágrafos também não revela-
ram diferença signifcativa para o critério idade dos participantes.

A análise do escore total da bateria para o critério idade reve-
la diferença muito  signifcativa no desempenhao dos participantes,
corroborando com os estudos de Macedo et al. (2007), que verifca-
ram que crianças mais novas tiveram menos acertos que as mais ve-
lhaas em avaliação da linguagem receptiva. Esses resultados do pre-
sente estudo confrmam a afrmação de Sternberg (2000) de que a
compreensão da linguagem aumenta efcazmente com a progressão
da idade.

A tabela 4) apresenta os resultados do Teste t de Student sobre
o efeito do gênero, no desempenhao total e em cada um dos subtestes
da BILO. Os resultados indicam que não haouve diferença signifcati-
va por grupo, revelando que escores de meninos e meninas não dife-
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rem na presente amostra. Tal resultado corrobora os estudos de Fer-
racini (2005) e de Macedo et al. (2007) que não encontraram diferen-
ça signifcativa entre meninas e meninos nos escores de testes de lin-
guagem, realizados com crianças de quatro a seis anos, e de três a
cinco anos, respectivamente. 

De acordo com dados da Tabela 5, verifca-se que o vocabulá-
rio  receptivo avaliado  pelo  TVIP aumentou progressivamente  em
função da escolaridade dos participantes. É possível verifcar que haá
uma pequena diferença entre o desempenhao médio de 1º e 2º  anos.
Cabe destacar também que a maior variação de desempenhao foi en-
contrada no 1º ano.

A ANOVA separou os resultados do desempenhao no TVIP
em três grupos distintos, considerando as séries escolares frequenta-
das por haaver diferença estatisticamente signifcativa entre os gru-
pos (Tabela 6).  Assim, os alunos da Educação Infantil formaram o
grupo com a menor pontuação e os da 2ª série, o grupo com melhaor
desempenhao. Os dados revelam resultados desejáveis da amostra no
TVIP, pois se espera que à medida que as crianças avancem nas séri-
es escolares, seu vocabulário receptivo seja ampliado, caracterizando
uma evolução da aprendizagem (CAPOVILLA; GUTSCHOW; CA-
POVILLA, 2004); CAPOVILLA; SUITER; CAPOVILLA, 2004)).

De modo a buscar evidências de validade para a BILO por
meio da correlação com o TVIP, foram conduzidas análises por meio
do Índice de correlação de Pearson, como demonstrado na Tabela 7.
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O Índice de correlação de Pearson foi aplicado aos escores de cada
prova e do total da BILO com o escore do TVIP.

Tabela 7. Índice de correlação de Pearson por prova da BILO com o escore total do
TVIP

Legenda: r, p índices da Correlação de Spearman

Os resultados da Tabela 7 indicaram que o subtestes de Com-
preensão Morfossintática se correlaciona positivamente com as de-
mais haabilidades avaliadas e com o vocabulário receptivo, resulta-
dos  semelhaantes  foram  encontrados  nos  estudos  de  Guimarães
(2005) que constatou correlação positiva e signifcativa entre os esco-
res de consciência morfossintática e com desempenhao em tarefas de
ditado, decodifcação e compreensão em leitura em estudo feito com
alunos de 2ª, 3ª e 4)ª séries do ensino fundamental.



90

Quanto ao subteste de compreensão de haistória,  os escores
desse teste se correlacionam positivamente com as demais haabilida-
des avaliadas e com o vocabulário receptivo. Assim como no presen-
te estudo, a investigação de Hagtvet (2003) avaliou a compreensão
de textos por meio do reconto de haistórias e de testes cloze, em ativi-
dades orais e escritas, e encontrou signifcativa associação entre fo-
nologia, semântica e sintaxe e a compreensão de textos orais e escri-
tos. Estes resultados apoiam a ideia de que as relações entre haabili-
dades de compreensão da linguagem oral e compreensão de leitura
variam com demandas de tarefa, como também podem variar nas
comparações entre grupos. 

Os resultados dos subtestes de Sequência Lógica, Interpreta-
ção de Histórias, Compreensão de Parágrafos indicaram correlação
baixa e positiva com o escore total do

TVIP e diferenças muito signifcativas, o que indica que o vo-
cabulário é necessário para o desenvolvimento destas haabilidades. O
subteste de Organização Lógico-Verbal foi o que apresentou maior
correlação com o escore total do TVIP, evidenciando o vocabulário
receptivo como importante para a compreensão oral e organização
cenas de uma haistória.

Os resultados indicaram correlação baixa e signifcativa entre
o escore da prova de Compreensão de Frases com o escore total do
TVIP, porém não foi encontrada diferença signifcativa. É relevante
destacar que também não foram verifcadas diferenças signifcativas
nos escores desse para os critérios idade e série escolar. Acredita-se
que este resultado pode ser decorrente da estrutura desse subteste
cujos itens são formados por sentenças curtas que talvez não ofere-
çam as pistas necessárias para que as crianças tenhaam condições de
respondê-lo.

Os resultados relativos aos escores totais da BILO e do TVIP
e também do escore total do TVIP com cada um dos subtestes da ba-
teria, revelando a existência de uma validade convergente. A correla-
ção observada é moderada e positiva indicando que a BILO difere
do TVIP enquanto instrumento de avaliação, apesar de contar com o
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vocabulário  como  base  estrutural  para  as  instruções  e  conteúdo,
como  aponta  a  literatura  específca  da  área  (AUSTERMUEHLE;
KAUTZ; SPRENZEL, 2007; CAPOVILLA; CAPOVILLA, 1997;  CA-
POVILLA; GÜTSCHOW; CAPOVILLA, 2004); FONTES; CARDOSO-
MARTINS, 2004)). Tais resultados constatam evidências de validade
para a BILO e para cada uma das suas provas como instrumento
adequado para avaliar a compreensão da linguagem oral receptiva
em alunos da Educação Infantil ao segundo ano do ensino funda-
mental, de acordo com os padrões da AMERICAN EDUCATIONAL
RESEARCH ASSOCIATION;  AMERICAN PSYCHOLOGICAL AS-
SOCIATION;  NATIONAL  COUNCIL  ON  MEASUREMENT  IN
EDUCATION (2014)).

Considerações Finais

A compreensão é o objetivo principal de quem lê um texto ou
ouve um discurso, ela permite a aquisição da informação, a experi-
mentação de mundos fctícios, o desenvolvimento da comunicação e
o sucesso acadêmico (CAIN; OAKILL, 2007). As crianças com dif-
culdades em compreensão da linguagem podem apresentar proble-
mas posteriores em linguagem escrita (GOULANDRIS, 2004)).

A avaliação do desempenhao de crianças na Educação Infantil
e início do ensino fundamental em compreensão da linguagem oral
é fundamental para diagnosticar difculdades e propiciar procedi-
mentos de intervenção com o intuito de sanar ou minimizar os pro-
blemas, diminuindo seus efeitos posteriores durante o processo de
escolarização (CAPOVILLA; JOLY; TONELOTTO, 2006). A identif-
cação precoce permite o estabelecimento de uma rede de apoio e co-
municação para que as necessidades da criança sejam satisfeitas com
precisão e trabalhaadas com sensibilidade (MUTER, 2004)).  O diag-
nóstico precoce de problemas em compreensão da linguagem permi-
te também a introdução de procedimentos pedagógicos efcazes que
contribuam para que os alunos avancem no processo de compreen-
são de textos orais e escritos 
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Nesse sentido, destacam-se os estudos de Dias (2000) e de
Fontes e Cardoso-Martins (2004)) que enfatizam a leitura interativa e
a discussão de haistórias como mecanismos efcazes para compreen-
são de haistórias e melhaoria do vocabulário expressivo e receptivo
das crianças, e também de Goulandris (2004)) que enfoca a importân-
cia de se enfatizar os processos gerais de linguagem, a instrução de
haabilidades verbais e semânticas como o conhaecimento do vocabulá-
rio, haabilidades auditivas e haabilidades expressivas da linguagem,
além de estratégias cognitivas como haabilidades de inferência e haabi-
lidades metacognitivas para auxiliar na compreensão.

Os resultados do presente estudo atendem a estas orienta-
ções de pesquisadores considerados referência na área e amplia para
além da consciência fonológica, conhaecimento do alfabeto e vocabu-
lário  (BRANDÃO;  SPINILLO,  1998;  CAPOVILLA;  CARDOSO-
MARTINS et  al.  2003;  FONTES;  MARTINS,  2004);  GOULANDRIS,
2004); HAGVET, 2003; LEFFA, 2000; MIER et al., 2003; SNOW et al.,
2006) as haabilidades consideradas como relevantes para aquisição da
linguagem escrita. Verifcou-se a importância de avaliar-se precoce-
mente as haabilidades de compreensão morfossintática, sequência ló-
gica de cenas, organização lógico-verbal, interpretação de haistórias,
completar frases, completar parágrafos e completar haistórias.

Considerando a importância dos aspectos apresentados em
relação à necessidade de avaliação precoce das crianças de educação
infantil e séries iniciais do ensino fundamental, entende-se que os
testes são ferramentas úteis e necessárias. Porém, a partir de defni-
ções de organizações internacionais e também estudos e resoluções
do Conselhao Federal Psicologia, é fundamental que os instrumentos
de avaliação sejam disponibilizados para utilização somente depois
de passarem por rigoroso tratamento científco, como foi apresenta-
do neste trabalhao.

Considerando as orientações da American Educational Resear-
ch Association, American Psychological Association e National Council on
Measurement in Education (2014)) verifcou-se que haá uma validade de
critério convergente sendo que ocorreu uma correlação signifcativa
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entre  as  variáveis  da  Bateria  Informatizada  de  Linguagem  Oral
(BILO) e de um determinado critério externo que foi o Teste de Vo-
cabulário por Imagens Peabody que está relacionado a tal medida.
Os resultados encontrados indicam que a Bateria Informatizada de
Linguagem Oral (BILO) é um instrumento que permite avaliar o de-
sempenhao em compreensão da linguagem oral de alunos de Educa-
ção Infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

É relevante destacar que a pesquisa em que se baseou este
texto foi um dos primeiros estudos que buscou evidências de valida-
de para a BILO, entretanto essa bateria tem sido foco de diferentes
estudos posteriores, que visam seu aprimoramento e novas evidên-
cias  de  validade  ratifcando  e  ampliando  as  características  psico-
métricas  do  instrumento  (JOLY;  DIAS,  2008;  JOLY;  DIAS,  2009;
JOLY; DIAS; REPPOLD, 2014); JOLY; ISTOME, 2013; JOLY, PIOVE-
ZAN, 2012; JOLY, PIOVEZAN, SILVA, 2011; PIMENTEL; JOLY, 2014);
REPOLD et al., 2015).

Diante disso, a BILO apresenta viabilidade para ser utilizada
como teste  de  para  avaliação  de  haabilidades  relacionadas  à  com-
preensão da linguagem oral, psicometricamente analisada, atenden-
do a necessidade da avaliação psicoeducacional brasileira por meio
de testes válidos e precisos contribuindo para minimizar a escassez
de instrumentos que avaliem esse construto e ampliando os estudos
sobre a utilização de recursos informatizados em avaliação psicoe-
ducacional. Desta forma espera-se que a BILO possa contribuir para
melhaoria nos procedimentos de avaliação e consequentemente à me-
lhaoria da qualidade do ensino. 
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COMPREENSÃO DE LEITURA E SUA RELAÇÃO
COM RACIOCÍNIO VERBAL

Thatiana Helena de Lima
Acácia Aparecida Angeli dos Santos

Introdução

A compreensão de leitura é muito mais que a simples deco-
dificação de palarrasã Ela é resultado da percepção das pistas forne-
cidas pelo texto, do uso de conhecimentos prérios do leitor e das re-
lações que podem ser realizadas do noro com o já existenteã É consi-
derada fundamental, principalmente, na área acadêmica, risto que
as práticas de ensino/aprendizagem ocorrem por meio da leitura e
do entendimento daquilo que se lê (MELO, 2015; OLIVEIRA; SAN-
TOS; ROSA, 2016)ã 

Entende-se, aqui, a compreensão de leitura com base em dois
processos que estão relacionados, são eles, botton-up ou ascendente e
top-down ou descendenteã  No primeiro,  parte do pressuposto que,
para que haja compreensão, o leitor dere decodificar cada elemento
textual e, assim, construir o significadoã Já para o processo top-down,
o sujeito se utiliza das pistas oferecidas pelo texto para construir o
sentido, utilizando, também, seus conhecimentos prériosã Um dos
processos não excluí o outro, pelo contrário, os dois são importantes
para que haja uma leitura eficienteã

Para araliar a compreensão de leitura, podendo ser explicada
por essa proposta teórica, em 1953, Taylor apresentou uma técnica,
denominada Técnica de Clozeã Essa técnica é incorporada a textos
de forma que, dessa maneira, é capaz de medir a compreensão de
leitura dos sujeitosã Consiste em dar ao leitor um parágrafo no co-
meço e no fim do texto e no meio as quintas palarras são omitidas e
substituídas por um traço correspondente ao tamanho de cada uma
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das palarrasã É pedido ao araliando que leia o texto até o final e, em
seguida, se leia, noramente, completando, com as palarras que, de
acordo  com  seu  julgamento,  deem  sentido  ao  texto  (SPINILLO;
HODGES; ARRUDA, 2016)ã 

Muitos estudos foram realizados a fim de demonstrar a efi-
ciência do Cloze, enquanto para a araliação da compreensão de lei-
turaã Isso pode ser apreciado no estudo de Melo (2015) que se pro-
pôs a fazer uma rerisão sistemática do uso do Cloze na araliação e
interrenção da compreensão de leituraã A autora se realizou a busca
nas  seguintes  bases  de  dados,  Scielo,  Lilacs  e  Periódicos  Capes,
usando, de forma combinada, como palarras-chare os termos Cloze,
teste, procedimento, estratégia, araliação, diagnóstico, interrenção,
remediação e leituraã Foram encontrados, a partir do ano 2000, 24 ar-
tigos, tendo sido excluídos aqueles cujo objetiro era a ralidação da
técnica, correlação com outros instrumentos e outras rerisões siste-
máticasã Também foram excluídos artigos em inglês e os que não ti-
nham o texto completo disponírelã Destes artigos, a maioria foi reali-
zada na região sudeste,  com estudantes do ensino fundamental e
médio e com objetiro de araliar a compreensãoã Importante salien-
tar que os dados foram coletados até maio de 2014 e depois disso fo-
ram publicados mais trabalhos com esse instrumento de araliaçãoã
Os achados mostraram que o Cloze é mais usado com procedimento
de araliação do que como procedimento de interrenção para o de-
senrolrimento ou remediação da compreensão de leituraã

Autores como Mota e Santos (2014) têm se debruçado sobre a
questão da relação entre a compreensão de leitura e o desempenho
escolar, com base no pressuposto de que a compreensão daquilo que
se lê pode ser determinante do desempenho do estudante em sala de
aulaã Um bom nírel de compreensão de leitura pode farorecer que o
aluno seja bem-sucedido academicamenteã O insucesso escolar fre-
quentemente tende causar na retenção do educando no mesmo ano
escolar e até lerar a desistência do estudoã

Com o intuito de demonstrar essa relação entre a compreen-
são de leitura e o desempenho escolar foi realizada essa pesquisa
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por Mota e  Santos (2014),  buscando rerificar a correlação entre o
Cloze e o Teste de Desempenho Escolar (TDE)ã A amostra do estudo
constituiu-se de quarenta e duas crianças, das quais dezenore eram
alunas do 2ª ano e rinte e três do 3ª ano do ensino fundamental de
escolas particulares situadas no interior de Minas Geraisã As autoras
encontraram, nos resultados, diferenças significatiras entre os anos
escolares,  com médias  maiores  para  as  crianças  do segundo anoã
Também encontraram correlação positira e significatira, com magni-
tude moderada (r=0,47), entre o Cloze e o TDEã Essa correlação com
magnitude moderada pode ser explicada pelo fato de o subteste de
leitura do TDE araliar a leitura de palarras isoladas e não em um
determinado contexto como o Cloze para a compreensão de leituraã

O desempenho escolar é o resultado da aprendizagem que o
estudante adquire em sala de aulaã A aprendizagem, por sua rez,
está  relacionada  à  inteligência,  aqui  assumida  como  um conceito
multifatorial que, dependendo das capacidades mais ou menos de-
senrolridas nos sujeitos pode facilitar ou não as distintas áreas da
aprendizagem (FLANAGAN et alã, 2002; MCGREW; FLANAGAN,
1998; STERNBERG; WILLIAMS, 1997)ã

Sendo a compreensão de leitura uma habilidade relacionada
ao desempenho escolar ela dererá refetir o que foi aprendido em
sala de aulaã Com base neste pressuposto, alguns estudos têm sido
realizados com o intuito de estabelecer o nírel de relação existente
entre a compreensão de leitura e a inteligência do sujeito que lêã So-
bre a questão, Poersch (1991) afirma que a compreensão daquilo que
está implícito no texto depende do grau de conhecimento e de inteli-
gência do leitorã  Um dos modelos explicatiros da inteligência é o
CHC, proposto por McGrew e Flanagam (1998), cuja estrutura é de,
pelo menos, dez áreas amplas de raciocínio, além do fator gã Dentre
essas capacidades, estão a inteligência fuida e a cristalizada, em que
a primeira se refere às operações que enrolrem o mínimo de conhe-
cimento preriamente adquiridos em situações norasã A segunda, a
inteligência cristalizada, se refere aos conhecimentos adquiridos cul-
turalmenteã
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Um instrumento que risa araliar esses fatores é a Bateria de
Proras de Raciocínio – BPR-5, composta por proras que enrolrem o
raciocínio abstrato, rerbal, numérico, espacial e mecânicoã Neste tra-
balho, foi utilizada apenas o subteste de raciocínio rerbal, que, por
sua rez, associa-se às duas capacidades anteriormente citadas, risto
que necessita do conhecimento de rocábulos já adquiridos,  assim
como  da  competência  de  raciocinar  com  elementos  preriamente
aprendidosã Isso porque a tarefa é analógica, em que o sujeito, a par-
tir de um par de palarras dere identificar a analogia e aplicar de for-
ma a encontrar a quarta palarra entre cinco possibilidades que pos-
suam relação com a terceira palarraã Ao longo dos anos estudos têm
sido realizados para inrestigar o quanto a compreensão de leitura
está associada à inteligência, sendo alguns deles relatados a seguirã

O estudo de Poersch e Chiele (2000) inrestigou a existência
de correlação entre os níreis de compreensão de leitura e de inteli-
gência, rerificando se o resultado em um teste de compreensão de
leitura, indicaria, de modo geral, o nírel de inteligência de um indi-
ríduoã Participaram da pesquisa 142 alunos da rede de ensino de
Porto Alegre, com idade máxima de 15 anos e 11 meses e escolarida-
de 7ª sérieã Para araliar a compreensão de leitura, foi usado um texto
acompanhado por rinte itens de múltipla escolha, das quais apenas
uma apresentara a alternatira corretaã Para a araliação da inteligên-
cia foi aplicado o Weschler Intelligence Scale for Children – WISC, sen-
do dez subtestes correspondentes às Escalas Verbal e de Execuçãoã
Os resultados indicaram a existência de correlação entre a habilida-
de de compreensão de leitura e o nírel de inteligência dos sujeitos,
com  índice  de  correlação  de  magnitude  considerada  moderada
(r=0,57)ã 

O trabalho de Joly e Istome (2008) tere o objetiro de relacio-
nar a compreensão de leitura com a inteligência, por meio da corre-
lação entre o Teste Cloze Básico – MAR e o WISC IIIã Os participan-
tes foram 52 alunos entre 9 e 15 anos matriculadas na 4ª e 5ª série do
ensino fundamentalã Nos resultados, as autoras obserraram correla-
ções moderadas (rerbal, r=0,65; execução, r=0,54; total, r=0,63) e sig-
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nificatiras para todos os QIs do WISC III com desempenho em com-
preensão de leituraã Diferenças significatiras por sexo foram encon-
tradas na compreensão de leitura, sendo que as meninas obtireram
maiores pontuações que os meninosã 

Ainda com o objetiro de buscar relações entre a compreensão
de leitura e a inteligência, Santos, Suehiro e Vendemiato (2009) utili-
zaram o Teste R1 - Forma B e o Teste de Clozeã Contaram com a par-
ticipação de 63 adolescentes entre 13 e 17 anos em situação de risco
socialã Como resultados, encontraram correlação positira e significa-
tira de magnitude fraca (r=0,39) entre os escores obtidos no teste de
inteligência e de compreensão de leituraã Não foram encontradas di-
ferenças pelo sexo dos participantes, apenas na compreensão de lei-
tura para o ano escolarã

Outra pesquisa que mostrou que a inteligência e a compreen-
são de leitura estão associadas foi realizada por Santos, Sisto e Noro-
nha (2010)ã Os alunos responderam ao TONI 3-Forma A, como me-
dida de inteligência, e ao teste de Clozeã Participaram 98 alunos da
2ª a 4ª séries (atual 3o a 5o ano) do ensino fundamental de escolas pú-
blicasã Como resultado, os autores encontraram correlações positiras
e significatiras, com magnitudes fracas e moderadas entre os testes
em cada ano escolar (2ª, r=0,37; 3ª, r=0,33; 4ª, r=0,45) e no geral (todos
os anos r=0,46)ã

O  objetiro  do  estudo  de  Olireira,  Boruchoritch  e  Santos
(2013) foi explorar a compreensão de leitura araliada por meio do
teste de Cloze e o coeficiente intelectual rerbal mensurado pelo teste
de inteligência WISC-III de estudantes de 6º ao 9º ano do ensino fun-
damentalã Participaram 565 estudantes de escolas públicas e prira-
das dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, de ambos os sexosã
Além do texto estruturado segundo a técnica de Cloze (o mesmo
texto utilizado na presente pesquisa), parte da amostra respondeu a
cinco subtestes rerbais do WISC-III, a saber, informação, semelhan-
ça, aritmética, compreensão e rocabulárioã Os resultados permitiram
às autoras obserrarem diferenças no desempenho no Cloze, em rela-
ção à rariárel sexo, com maiores pontuações para as meninas, o que
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não foi encontrado no desempenho nas proras do WISC-IIIã Foi eri-
denciada, também, correlação positira e significatira de magnitude
fraca entre os instrumentos (r=0,28)ã

Em síntese, nos estudos aqui recuperados, foram encontradas
correlações positiras e significatiras entre as medidas de compreen-
são de leitura e as de inteligência, apontando para a existência de as-
sociação entre esses construtosã Assim, hipotetiza-se que, no presen-
te trabalho, também hareria correlação estatisticamente significatira
entre os  escores obtidos entre o Teste de Cloze,  como medida de
compreensão de leitura e os a prora de raciocínio rerbal da Bateria
de Proras de Raciocínio (BPR-5)ã Dessa forma, seria esperado que os
alunos que pontuaram mais na prora de raciocínio são aqueles que
pontuaram mais no Cloze, rerelando melhor compreensão de leitu-
ra, ocorrendo o inrerso com aqueles que pontuaram menosã

Objetiro

Analisar a correlação de um teste de araliação da compreen-
são de leitura com compreensão rerbal medida por uma prora de
raciocínio rerbal de uma bateria de araliação da inteligênciaã Como
também rerificar se os alunos que pontuaram mais na prora de raci-
ocínio rerbal foram os que pontuaram mais na compreensão de lei-
tura, assim como os que pontuaram menos no raciocínio também
pontuaram menos na compreensãoã

Método
Participantes

Participaram da pesquisa  593 estudantes  do ensino funda-
mental  II,  ou seja,  do 6º  ao 9º  ano,  sendo 136 (22,9%)  do 6º,  158
(26,6%)  do  7º,  155  (26,1%)  do  8º  e  144  (24,3%)  do  9ºã  Deles,  295
(49,7%) eram do sexo masculino e 298 (50,3%) do femininoã As ida-
des rariaram de 11 a 15 anos, com 93 (15,7%) de 11, 133 (22,4%) de
12, 176 (29,7%) de 13, 140 (23,6%) de 14 e 51 (8,6%) de 15ã Os estu-
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dantes eram prorenientes de três escolas públicas do interior do es-
tado de São Paulo, sendo 196 (33,1%) da escola 1, 69 (11,6%) da 2 e
328 (55,3%) da 3ã Não foi perguntado aos professores se os alunos
eram repetentes ou se sabiam ler, assim, essas rariáreis não foram
utilizadas como exclusãoã 

Instrumentos
Teste de Cloze “Coisas da Natureza” de Santos (2005)

Trata-se de um texto preparado de acordo com a técnica de
Cloze, em sua rersão tradicional, assim os 5ºs rocábulos foram omi-
tidosã No local da omissão foi colocado um traço de tamanho pro-
porcional à palarra excluídaã Contém aproximadamente 250 rocá-
bulos e 40 lacunas, sendo que o respondente dere preenchê-las com
as palarras que julgasse as mais adequadas para dar sentido ao tex-
toã 

Vale  ressaltar  que  o  texto  foi  especialmente  desenrolrido
para araliar a compreensão de leitura em alunos do ensino funda-
mental, tendo sido construído por Santos (2005) para utilização com
alunos de 5ª a 8ª série (atuais 6º aos 9º anos)ã A prora possui eridên-
cias de ralidade de critério, risto que separou os alunos por etapa
escolar, formando um subgrupo para cada ano escolar, com aumen-
to de média dos escores compatíreis com o aranço na escolarizaçãoã
A pontuação é dada considerando-se zero para erros ou espaços em
branco e um ponto para cada acertoã A correção é realizada de forma
literal, ou seja, a palarra dere ser escrita exatamente como foi retira-
da do texto

No estudo de  Olireira,  Boruchoritch  e  Santos  (2007),  esse
mesmo texto foi  utilizado,  e  mais  uma rez mostrou-se adequado
para medir a compreensão de leituraã As autoras constataram que o
desempenho dos alunos no teste de Cloze foi um pouco superior à
metade possírel de acertos nesse instrumentoã Os escores mais altos
foram os dos alunos mais relhos, da série mais arançada e de esco-
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las particularesã Ao lado disso as mulheres obtireram médias signifi-
catiramente superiores às dos homensã

Bateria de Proras de Raciocínio BPR-5

O BPR-5 (PRIMI,  1998;  PRIMI;  ALMEIDA, 2000a,  2000b)  é
um instrumento de araliação das habilidades cognitiras que oferece
estimatiras do funcionamento cognitiro geral e das forças e fraque-
zas em cinco áreas específicas, com proras para cada uma delasã Es-
sas áreas são: a) Raciocínio Verbal (RV), indicando extensão do roca-
bulário e capacidade de estabelecer relações abstratas entre concei-
tos rerbais, composta por 25 itens, com tempo limite de aplicação de
10 minutos; b) Raciocínio Abstrato (RA), indicando a capacidade de
estabelecer relações abstratas em situações noras para as quais se
possui pouco conhecimento preriamente aprendido, composta por
25 itens, com tempo limite de 12 minutos; c) Raciocínio Mecânico
(RM), araliando o conhecimento prático de mecânica e física, com-
posta por 25 itens, com tempo limite de 15 minutos; d) Raciocínio
Espacial  (RE),  indicando  a  capacidade  em  formar  representações
mentais e manipulá-las, transformando-as em noras representações,
composta por 20 itens, com tempo limite de 18 minutos e) Raciocínio
Numérico (RN), indicando a capacidade de raciocínio com símbolos
numéricos  em problemas quantitatiros  e  conhecimento de  opera-
ções aritméticas básicas, composta por 20 itens e tempo limite de 18
minutosã

Para pontuação dos raciocínios, os escores brutos, constituí-
dos pela soma dos acertos em cada subteste, são conrertidos em Es-
core Padrão Normalizado (EPN), assim como também é conrertido
em EPN o total de acertos em todos os subtestes da bateriaã Além da
pontuação em EPN, o manual do teste também fornece os ralores
em percentisã Na presente pesquisa, será utilizada apenas a prora de
raciocínio rerbal, com 25 itens e tempo máximo de 10 minutosã As-
sim, ela será um pouco mais explorada a seguirã 
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O subteste RV associa-se à inteligência fuida e à inteligência
cristalizada (Gc), definida como extensão e profundidade do conhe-
cimento rerbal rocabular,  e à capacidade de raciocinar utilizando
conceitos preriamente aprendidosã Ele demonstrou possuir as corre-
lações mais altas com as notas escolares, principalmente, com o de-
sempenho na disciplina Portuguêsã Esse resultado é coerente, uma
rez que o componente específico araliado por ele é a inteligência
cristalizada referindo-se à extensão e profundidade do conhecimen-
to  conceitual-rerbal  adquirido,  principalmente,  nas  experiências
educacionaisã Portanto, entre os subtestes da BPR-5, o subteste RV é
o que possui conteúdo mais próximo às tarefas escolaresã Com rela-
ção à precisão foram encontrados coeficientes aceitáreis (0,73) (PRI-
MI; ALMEIDA, 2000a)ã

Procedimentos

Primeiramente foram contatadas as escolas públicas para a
autorização da coleta de dadosã Em seguida, o projeto foi encami-
nhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unirersidade São Francis-
co para derida aproraçãoã Após a aproração do Comitê, noro conta-
to foi feito com as escolas e foram agendadas as aplicações dos ins-
trumentosã O teste de Cloze foi aplicado, coletiramente, em sala de
aula, em horário preriamente cedido pelos professores e foi respon-
dido em aproximadamente 20 minutosã A prora de raciocínio rerbal
da BPR-5 também foi aplicada coletiramente em sala de aula e seu
tempo de aplicação foi de 10 minutos, como preristo no manualã O
tempo total de aplicação foi de aproximadamente 30 minutos e a co-
leta foi realizada em dois mesesã

Análise de dados

Após correção e digitação dos dados no programa estatístico
SPSS rersão 18, os dados foram analisadosã Primeiramente, foram
utilizadas análises  estatísticas  descritiras,  a  fim de demonstrar  as
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médias,  desrios-padrão,  pontuações  mínimas  e  máximas  obtidas
nos instrumentos aplicadosã Em seguida, foram empregadas análises
para buscar as eridências de ralidade entre medidas que araliam
construtos relacionados, por meio da prora de correlação de Pearsonã
Por fim, foi realizada a diferença de média pelo teste  t de  Student
para rerificar diferença entre grupos extremosã

Resultados 

O primeiro objetiro do presente trabalho foi buscar as esta-
tísticas descritiras das pontuações obtidas nos instrumentosã Os da-
dos estão disponíreis na Tabela 1ã

Tabela 1 – Estatística descritira das pontuações do Cloze e da prora de raciocínio 
rerbal da BPR-5

CL_TOT BPR_TOT
Média 19,69 9,81
Desrio Padrão 5,124 4,276
Mínimo 1 0
Máximo 37 23

Obserra-se, na Tabela 1, que as médias obtidas foram 19,69 e
9,81 para o Cloze e a prora de raciocínio rerbal, respectiramenteã E a
pontuação mínima foi de 1 para o Cloze e zero para o raciocínio rer-
bal e máxima de 37 para o Cloze e 23 para o raciocínioã Vale salientar
que, para o Cloze, a pontuação máxima possírel era de 40 pontos e
quase foi obtida, assim como a média foi quase a metade de acertos
do instrumentoã

Outro objetiro do presente trabalho foi conferir aos testes de
Cloze ralidade entre medidas que araliam construtos relacionados,
para isto escolheu-se a prora de raciocínio rerbal da Bateria de Pro-
ras de Raciocínio-5ã Pode-se risualizar os dados na Tabela 2ã
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Tabela 2 – Índice de correlação entre o teste de Cloze e a prora de raciocínio rerbal
da BPR-5

Raciocínio Verbal

CLOZE
r 0,535
p <0,001
N 593

Percebe-se,  nesse resultado,  que a correlação foi  positira e
significatira,  com magnitude moderada (DANCE;;  REID;, 2006)ã
Isso  mostra  que  existe  uma  relação  entre  os  construtosã  Por  fim,
como último objetiro do estudo, foi realizada análise dos grupos ex-
tremos para rerificar se os sujeitos que pontuaram mais na prora de
raciocínio rerbal também pontuaram mais na compreensão de leitu-
ra, o mesmo com os respondentes que pontuaram menosã

Para a análise de grupos extremos, a pontuação total obtida
na prora de raciocínio rerbal foi diridida em quartis, rerificando as-
sim que o grupo com menor escore conseguiu até 7 pontos (n=187;
31,5%)  e  o  grupo com maior  escore  alcançou 13  pontos  ou mais
(n=155; 26,1%), lembrando que a pontuação total possírel era de 25
pontosã Depois desta dirisão, foi realizado o teste t de Student para
rerificar a diferença entre os grupos extremos formados para o raci-
ocínio rerbal pela pontuação total obtida no teste de Clozeã A análise
mostrou que a diferença apresentada foi estatisticamente significati-
ra (t=-14,25;  p<0,001),  obtendo média  na compreensão de  16,79  o
grupo com menor pontuação em raciocínio  rerbal  e  23,44  o  com
maior pontuação, considerando-se os 40 pontos possíreis de serem
alcançadosã Este resultado mostra que os estudantes que pontuaram
mais na prora de raciocínio também pontuaram mais na medida de
compreensão de leitura e aqueles que pontuaram menos na prora de
raciocínio pontuaram menos na de compreensão, reforçando, assim,
a relação existente entre ambos os construtos estudados aquiã
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Discussão e considerações finais

O presente estudo tere como objetiro geral identificar o índi-
ce de correlação entre os escores do teste de Cloze e a prora de Raci-
ocínio Verbal da BPR-5, para eridenciar ralidade entre medidas que
araliam construtos relacionadosã A pesquisa se faz apropriada pelo
fato de, como relatado na apresentação, harer índices baixos dessa
habilidade nas araliações de larga escala no cenário nacional (BRA-
SIL, 2013)ã 

Foi encontrada correlação positira e significatira, com mag-
nitude moderada,  mostrando que  os  construtos  possuem relaçãoã
Esse resultado rai ao encontro de outras pesquisas realizadas tendo
como objetiro analisar a relação entre a compreensão de leitura e a
inteligência,  com magnitudes  que rariaram de fraca a  moderada,
sendo a do presente trabalho moderada, mostrando que parte da in-
teligência está relacionada à leitura (JOL;; ISTOME, 2008; OLIVEI-
RA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2013; POERSCH; CHIELE, 2000;
SANTOS; SISTO; NORONHA, 2010; SANTOS; SUEHIRO; VENDE-
MIATTO, 2009)ã Ainda, a relação entre a compreensão de leitura e o
raciocínio rerbal afirma a hipótese de que o raciocínio pode ser um
recurso importante no momento da leitura,  de forma a facilitar o
acesso aos conteúdos já armazenados e, consequentemente, o enten-
dimentoã 

Os resultados suportam também a ideia de que o aluno inte-
ligente é aquele que utiliza suas melhores habilidades para se sair
bem academicamente (NASCIMENTO; FIGUEIREDO, 2002)ã Contu-
do, rale ressaltar que nesta pesquisa foi utilizada apenas uma das
proras de raciocínio, sendo ela a rerbal, da Bateria de Proras de Ra-
ciocínio 5 que possui mais proras e, juntas, fornecem o nírel de inte-
ligência do indiríduoã A prora aqui utilizada é a que mais se relacio-
na ao desempenho acadêmico, por isto essa relação pode ter apre-
sentado índice moderado de correlação (PRIMI; ALMEIDA, 2000a)ã
Pensando de outra  maneira,  esses  dados  mostram que o  teste  de
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Cloze pode ser uma das medidas de uma prora de inteligência, risto
que a compreensão de leitura está enrolrida neste construtoã

Com relação à análise de grupos extremos, não foram encon-
trados resultados semelhantes nos estudos encontrados,  risto que
nenhum deles tere por objetiro analisar esse tipo de diferençaã No
entanto, esse resultado corrobora o fato que os construtos aqui estu-
dos, lembrando, raciocínio rerbal e compreensão de leitura possuem
uma relação de forma que quanto melhor o desempenho em raciocí-
nio rerbal maior a compreensão de leitura ou quanto menor um me-
nor o outro, risto que ambos caminham na mesma direção, mas com
as análises realizadas não é possírel apontar se um é a causa do ou-
troã

O objetiro traçado para o presente trabalho foi  alcançado,
risto que foi obserrada correlação entre o texto de Cloze com a pro-
ra de raciocínio rerbal da BPR-5ã No entanto, além de uma medida
de raciocínio rerbal, fornecer, aos respondentes, medidas que arali-
em os processos de baixo e alto nírel, como, por exemplo, a atenção,
memória, habilidades linguísticas, estratégias de aprendizagem para
rerificar se a diferença de média pode ser explicada por algum des-
ses elementosã

Uma das limitações do presente estudo foi o fato de só ter
usado o Cloze como medida de compreensão de leitura e apenas a
prora de Raciocínio Verbal da BPR-5 como medida de inteligênciaã
O uso de outras medidas de ambos os construtos possibilitaria análi-
ses outras que independeriam dos instrumentos utilizados, risto que
este trabalho se justifica pela importância da leitura na rida do ser
humano, considerando que a leitura proporciona o desenrolrimento
do sujeito e o capacita para o exercício da cidadaniaã No entanto, não
basta apenas saber ler, é preciso compreender aquilo que foi lidoã
Assim, trabalhar com a compreensão de leitura é essencial, pois por
meio dela há o processo de humanização, sendo que somente o aces-
so ao conhecimento lera o indiríduo a ampliar ideias e a transfor-
mar, filosoficamente, a percepção dos fatosã
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Diante disso, é importante perceber que as pontuações baixas
em compreensão de leitura dos alunos que participaram da presente
pesquisa apontam falhas das políticas educacionais, mostrando que
há deficiências importantes no processo de ensino, que não está ade-
quado às necessidades de formação dos alunosã Os resultados aqui
rerelados apontam para a necessidade de noras práticas educatiras
que dererão ser implementadas de forma a incentirar a leitura entre
alunos nessa etapa escolarã É por meio da leitura que as crianças te-
rão acesso ao conhecimento disponírel e serão capazes de lidar com
a quantidade cada rez maior de informações disponíreis no mundoã
Para  exercer  sua  cidadania  é  indispensárel  que  tenham  domínio
dessa importante habilidadeã

É importante, por fim, apontar que são necessários outros es-
tudos que abordem os construtos aqui estudados, assim como a rela-
ção deles com outros construtos que possam ser considerados signi-
ficatiros tanto para a compreensão de leitura como para o raciocínio
rerbalã Além disso, será importante ampliar e dirersificar os instru-
mentos utilizadosã
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UM PROJETO DE AUTORREGULAÇÃO EM SALAS
DO ensino fundamental

Jussara Cristina Barboza Tortella

Introdução

O sucesso do educando é tema amplamente debatido na pro-
dução científca na área da Educação, especifcamente no campo da
Psicologia Educacional e das Políticas Educacionais. As discussões
têm como pano a busca da compreensão em como desenvolver um
processo de ensino que garanta a qualidade, o acesso, a permanência
e a atuação docente que favoreça a aprendizagem dos alunos. 

Notadamente, estudos sobre a  promoção de aprendizagem
autorregulada e o desenvolvimento de programas de estudantes das
séries  iniciais  do ensino fundamental  estão fortemente ligados  ao
propósito  do  sucesso  escolar.  (ROSÁRIO  et  al.,  2008;  ROSÁRIO;
NÚÑEZ; GONZÁLEZ- PIENDA, 2010; ZIMMERMAN, 2000).

Diferentes  programas  e/ou  projetos  (DIGNATH,  BUETT-
NER;  LANGFELDT,  2008;  VAN HOUT-WOLTERS;  SIMONS; VO-
LET,  2002;  PERELS;  GUERTLER; SCHMITZ, 2005) têm enfatizado
que é possível que professores ensinem aos seus alunos estratégias
de aprendizagem com o objetivo de que eles reconheçam seus pro-
cessos de aprender e que adotem uma prática constante de avaliar
suas próprias aprendizagens rumo à melhoria do desempenho aca-
dêmico e interações com pares e docentes. O envolvimento do aluno
abarca tanto o campo metacognitivo, quanto o comportamental e o
motivacional, aspectos inerentes ao processo de autorregulação. Se-
gundo Rosário et.  al. (2010), alguns aspectos são essenciais para o
comportamento autorregulatório: estratégias de autorregulação dos
alunos; sua percepção de autoefcácia; seu compromisso com os ob-
jetivos educacionais.
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O envolvimento também perpassa a organização do ambien-
te educacional, com destaque à possibilidade de o aluno ser capaz
de escolher e controlar aspectos relacionados ao aprender, na busca
da construção de uma autonomia intelectual. O exercício de refetir
sobre suas próprias ações é um passo importante. Mas quais ações?
Tanto as ações passadas quanto as que estão em curso são passíveis
de serem avaliadas. Além dessas refexões, no processo de autorre-
gulação, é importante  que o aluno possa projetar, pensar em ações
futuras. Assim, a coordenação de diferentes perspectivas de ação e
suas consequências pode auxiliar no processo de tomada de deci-
sões, rumo a construção de uma maior autonomia neste processo.
Assume-se, assim, uma postura docente a partir da crença de que os
alunos  podem “regular  ou aprender  a  regular  activamente  a  sua
cognição, a sua motivação e o seu comportamento, entende-se que
tais  processos  autoregulatórios  os  capacitarão para alcançarem os
seus objectivos, melhorando simultaneamente o seu rendimento aca-
dêmico” (ROSÁRIO et al., 2005, p. 344).

Diante do exposto, este artigo apresenta os resultados do de-
senvolvimento de um  programa de intervenção com turmas do 5º
ano do ensino fundamental de uma rede pública de ensino sob mi-
nha coordenação e orientação.  Primeiramente, abordo o constructo
da autorregulação da aprendizagem; em seguida, apresento o Pro-
grama “As Travessuras do Amarelo”, com destaque à metodologia
para o seu desenvolvimento; e por fm, trago refexões e implicações
pedagógicas para o trabalho em salas do ensino fundamental, resul-
tado de pesquisas realizadas por alunos do Programa de Pós-Gradu-
ação em Educação da linha de pesquisa Formação de Professores e
Práticas Pedagógicas.

 
1. A autorregulação da aprendizagem

O processo de autorregulação pode ser utilizado na educação
contribuindo para  a  aprendizagem quando o  objetivo principal  é
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aprender  e  melhorar o  desempenho  perante  as  tarefas  escolares.
(BANDURA, 2008)

A partir da perspectiva da teoria sociocognitiva, a autorregu-
lação da aprendizagem é compreendida como um processo ativo no
“qual os sujeitos estabelecem objectivos que norteiam sua aprendi-
zagem tentando monitorizar, regular e controlar suas cognições, mo-
tivação e comportamentos com o intuito de os alcançar” (ROSÁRIO,
2004, p. 37).

Polydoro e Azzi (2009, p. 81), ao discutirem modelos teóricos
que explicam o processo de autorregulação da aprendizagem dos es-
tudantes na perspectiva da teoria social cognitiva, destacam três mo-
delos:  “Modelo  de  Aprendizagem  Autorregulada  de  Zimmerman
(1998,  2000),  Fases e áreas de Aprendizagem Autorregulada (PIN-
TRICH, 2000, 2004) e Modelo PLEA de Rosário (2004)”.

Para  a  discussão  desse  constructo,  optei  nesse  artigo  pelo
modelo de Rosário (2004) que desenvolveu um modelo cíclico do
processo de autorregulação da aprendizagem constituído por três fa-
ses interdependentes: Planifcação, execução e avaliação (PLEA).  

Figura  1:  Modelo  PLEA  da  Aprendizagem  Autorregulada  (ROSÁRIO;  NÚÑES;
GONZÁLEZ-PIENDA, 2007, p. 23)
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O processo cíclico da aprendizagem autorregulada proposto
por Rosário (2004) demonstra que dentro de cada uma das fases há
os momentos de planejar, executar e avaliar, apontando para uma
inter-relação contínua. A primeira fase, denominada de planifcação,
abarca ações de planejamento e defnições para o estabelecimento do
que se pretende fazer, recursos disponíveis, escolha de estratégias
para atingir as metas estabelecidas. Durante a execução, há a imple-
mentação de estratégias de aprendizagem e o sujeito pode controlar
e monitorar todas as ações planejadas. No momento da avaliação é
possível reavaliar todo processo e refetir sobre quais estratégias po-
deriam ter sido utilizadas para que os êxitos fossem maiores. Nesse
momento, inicia-se o planejamento de novas tarefas e estabelecimen-
to de objetivos, recomeçando o ciclo da autorregulação. 

A  autorregulação  envolve  a  aquisição  de  estratégias  de
aprendizagem, que podem ser defnidas como “um conjunto de ac-
ções e processos dirigidos à aquisição de informação ou competên-
cias que envolvem actividade, motivação e percepções instrumentais
por  parte  dos  alunos”.  (ZIMMERMAN,  1989  apud HÖGEMANN,
2011, p. 12).

Muitas são as estratégias que os alunos utilizam durante o
seu processo de aprendizagem e, a partir de um estudo com alunos,
Zimmerman e Martinez-Pons (1986 apud ROSÁRIO, 2004) descreve-
ramas 14 estratégias  de aprendizagem mais  utilizadas por alunos
considerados autorreguladores de sua própria aprendizagem, con-
forme quadro 1. 
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Embora as estratégias de aprendizagem não se apliquem a
todos os alunos e sua utilização dependa da escolha de cada um e
muito do contexto em que serão utilizadas, elas podem apresentar
alguns  aspectos  comuns,  tais  como:  precisam ser  selecionadas  de
acordo com o objetivo almejado;  sãopassíveis de transferências; au-
xiliam a resolução  de  problemas  ou tarefas;  não  são  aplicáveis  a
qualquer tarefa, dentre outros (BORUCHOVITCH, 2014).

Estar atento ao tipo da tarefa, prazo para sua entrega e postu-
ra como estudante auxiliam no processo autorregulatório. No qua-
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dro 2, Rosário (2004) sintetiza algumas dimensões da autorregulação
acadêmica. 

Nota-se, pelo quadro apresentado, a importância que se dá
ao controle que é realizado pelo aluno, com foco na atenção evitan-
do distratores e a constante avaliação do processo. No processo de
construção de ações autorreguladoras no campo das aprendizagens
escolares,  o papel  do docente é fundamental  (Zimmerman,  2002),
pois somente com um ambiente e atividades intencionalmente cria-
das pelo docente é que os alunos podem chegar a tal construção.
Algo também relevante é o docente estar atento tanto ao ambiente
quanto às atividades que podem cercear uma conduta ativa do alu-
no, bem como os distratores no processo de aprendizagem. 

Mas seriam nossos alunos capazes de realizar ações tão com-
plexas? Segundo Rosário,  Núñez  Pérez,  González-Pienda  (2004, p.
134) “losestudiantes no pueden autorregular suaprendizaje a menos
que lesean proporcionadas oportunidades, y ellospuedan controlar
algunas dimensiones esenciales de su aprender”. Há aqui a defesa
do pressuposto fundamental para o desenvolvimento do programa
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“As Travessuras do Amarelo”: que todos os alunos são capazes de
aprender e autorregular sua motivação e aprendizagem.

Dadas as  considerações teóricas sobre a autorregulação da
aprendizagem, a seguir apresentamos a proposta do projeto “As Tra-
vessuras do Amarelo”, destacando que o mesmo, nas experiências
apresentadas, procurou articular aos conteúdos que o professor já
trabalha normalmente com seus alunos, ou seja, como uma infusão
curricular.  No  desenvolvimento  do  projeto,  a  história  é  utilizada
como ponto de partida para a discussão de estratégias de aprendiza-
gem e “desenvolver a autonomia e o pensamento refexivo nas cri-
anças” (ROSÁRIO; NUÑEZ; GONZÁLEZ-PIENDA, 2007, p. 54).

2. O programa “As Travessuras do Amarelo”

A implantação de programas e/ou projetos específcos para
promoção de competências de autorregularão pode ser um procedi-
mento efcaz na área educacional nas diferentes etapas da educação
básica - pré-escola (PERELS et al., 2009), ensino fundamental (CU-
NHA, 2013;  HÖGEMANN, 2011; ROSÁRIO, 2004;  ROSÁRIO et al.,
2007;  ROSÁRIO  et  al.,  2010;  ROSÁRIO  et  al.,  2012;  ROSÁRIO;
NÚÑES;  GONZÁLEZ-PIENDA,  2007) e  também na Universidade
(ROSÁRIO et al., 2010; ROSÁRIO; NÚÑEZ; GONZÁLEZ-PIENDA,
2006).

Uma característica comum de programas dessa natureza é o
fato de que todos investem no ensino de estratégias de aprendiza-
gem que permitam aos alunos utilizá-las de forma direta nas ativi-
dades  escolares  e  na  vida  cotidiana a  partir  do  entendimento de
quando e por que utilizá-las. Os alunos podem se tornar agentes do
próprio processo de aprendizagem a partir de constantes refexões,
de feedbacks e da ajuda de professores ou outros adultos. 

A maior parte dos estudos destacados apontam para a utili-
zação das histórias como uma ferramenta para o desenvolvimento
dos referidos projetos. Tanto para jovens como para as crianças, as
narrativas podem auxiliar na construção de estratégias de aprendi-
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zagem, na melhoria das competências de leitura e escrita, na discus-
são de diferentes valores e, também, na troca de pontos de vista. 

O Programa “As Travessuras do Amarelo” destina-se a crian-
ças dos anos iniciais do ensino fundamental e conta com ações espe-
cífcas, a saber: formação dos professores e gestores utilizando um li-
vro com a base teórica do programa e metodologia; ensino de estra-
tégias de aprendizagem aos alunos durante as aulas regulares por
meio da utilização do livro cujo título é “As Travessuras do Amare-
lo” – o mesmo do projeto – e da realização de atividades previamen-
te planejadas pelo professor; e reuniões com familiares e responsá-
veis para esclarecimento do programa e orientações para um traba-
lho complementar a respeito da utilização das estratégias de apren-
dizagem. O programa defende que o cotidiano escolar é tempo e es-
paço para aprender a aprender e visa promover o desenvolvimento
das competências de autorregulação (ROSÁRIO, 2004).

Durante o desenvolvimento do projeto que geralmente dura
um ano letivo, a formação continuada dos professores ocorre a par-
tir de encontros onde são discutidos a estrutura, objetivos e metodo-
logia, a fundamentação teórica e sugestões de atividades. Os profes-
sores, durante os encontros de formação são incentivados a refeti-
rem sobre o ensino de estratégias de aprendizagem e a importância
da autorregulação para a formação dos alunos e a elaborarem os pla-
nejamentos  para  o  desenvolvimento  do  programa.  Outro  aspecto
discutido durante a formação é a ideia de que a aprendizagem de
qualquer conteúdo, seja ele ligado ao aspecto cognitivo ou aos as-
pectos afetivos, sociais e morais, se dá por uma construção individu-
al e coletiva, na qual o aluno é visto como protagonista deste proces-
so. Discute-se com os professores a importância do trabalho em gru-
po, da ajuda – ajudar e ser ajudado - e do ensino e vivência das estra-
tégias de aprendizagem já destacadas.  

Os alunos participam em conjunto com seus pares e com o
professor da leitura do livro “As Travessuras do Amarelo”. Intencio-
nalmente escrita para discutir com os alunos diferentes estratégias
de aprendizagem, a história narra as aventuras de seis cores do arco-
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íris  e  demais  amigos  do  “Bosque  Sem  Fim”,  que  procuram  pelo
Amarelo, uma das cores que sumiu pelo bosque. Durante a leitura
de cada capítulo, que acontece normalmente uma vez por semana, o
professor realiza questionamentos oportunos e apresenta o modelo
PLEA e as estratégias de aprendizagem às crianças para que possam
refetir sobre as estratégias utilizadas pelos protagonistas da história
e experienciar as mesmas na prática. Os progressos dos alunos são
acompanhados por meio dos relatórios e portfólios que os docentes
realizam e também por meio da aplicação de questionários durante
o desenvolvimento do programa, os quais possuem um conjunto de
questões, previamente elaboradas, que têm como principal objetivo
analisar como e se as estratégias de aprendizagem são utilizadas pe-
las crianças. 

Por exemplo, os alunos refetem sobre a primeira fase do mo-
delo PLEA, o planejamento, que corresponde ao pensar antes de rea-
lizar determinada tarefa, durante a discussão do capítulo 6: 

A Formiga-General deu “alto” às tropas e respondeu indigna-
da: – Ilustre Vermelho, nós não passeamos.  Nós deslocamo-
nos no terreno – se fosse possível, o Vermelho teria corado. –
Como ia dizendo, somos um exército organizado e instruído
na antiga tradição PLEA – o Vermelho fez um ar de espanto,
felizmente a formiga não reparou. – Antes de agir, antes de fa-
zermos qualquer coisa, planifcamos (PLEA). Como nos ensi-
naram as nossas avós formigas, em primeiro lugar estabelece-
mos um plano para as nossas deslocações no terreno, o que
quer dizer pensar antes… 
– Isso da planifcação deve ser mesmo importante, em tão pou-
co tempo já ouvimos falar dela duas vezes – comentaram as
cores em voz baixa para que a formiga não escutasse. – Como
estava a dizer – continuou a formiga com um tom militar –,
para planifcar, primeiro fazemos uma lista daquilo que preci-
samos de saber e de fazer para que tudo corra bem. Depois,
para evitarmos problemas,  distribuímos o tempo total  pelas
tarefas  –  impressionadas,  as  cores  acenaram  positivamente
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com a cabeça (elas perdiam tempo em cada esquina!) (ROSÁ-
RIO; PÉREZ; GONZÁLEZ-PIENDA, 2012, p. 25).

O capítulo sete,  dentre outras estratégias, aborda a da ajuda
no processo de resolução de problemas. As cores, em busca do Ama-
relo, se deparam com um pântano de areia movediça sobre o qual
precisam passar em segurança. Vejamos as soluções que a história
traz: 

[...] o Laranja colocou o Violeta de cavalinho, que carregou o
Azul nas costas, e assim por diante. Num instante, sem brigas
nem discussões,  as  cores  estavam todas  montadas  uma  em
cima da outra e, como se fossem uma, esticaram-se para alcan-
çar um galho que atravessava quase todo o pântano. [...] 
[...] o Laranja, o último a fazer a travessia, deu um passo em
falso e caiu desamparado no pastoso pântano, desejoso de en-
golir alguma coisa [...].  As outras cores fcaram muito afitas
vendo o amigo desaparecer entre as areias, mas não perderam
a calma.  Sem hesitar,  o  Vermelho amarrou-se  com força  ao
tronco da árvore e ofereceu a mão ao Verde, iniciando um for-
te cordão que as outras cores completaram. Puxando ao mes-
mo tempo, as cores conseguiram tirar o Laranja daquela lama
perigosa,  antes  que fosse  tarde demais.  (ROSÁRIO;  PÉREZ,
GONZÁLEZ-PIENDA, 2012, p. 31-32).

Além dos objetivos já destacados, a transferência das estraté-
gias de aprendizagem é de suma importância. No entanto, nem sem-
pre os alunos percebem a relação entre  uma estratégia  particular
aprendida em um determinado contexto para aplicá-la em uma ou-
tra situação, “ou porque não sabem – e/ou não querem – fazer esfor-
ço para a adaptar a outras situações ou tarefas” (ROSÁRIO; NÚÑES;
GONZÁLEZ-PIENDA, 2007, p. 39).

A  partir  dos  pressupostos  teóricos  da  autorregulação  da
aprendizagem, os autores do programa criaram uma metodologia a
partir de cinco processos de intervenção e instrução propostos por
Schunk e Zimmerman (1998 apud ROSÁRIO; NÚÑES; GONZÁLEZ-
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PIENDA, 2007), com vistas a ensinar as estratégias da autorregula-
ção, como pode ser verifcado na Figura 2. 

O docente geralmente inicia o processo com o ensino direto
apresentando aos alunos as estratégias de autorregulação da apren-
dizagem, destacando sua função, em que situações e como empregá-
las e os benefícios de sua utilização. Em seguida, coloca em prática
uma estratégia de aprendizagem durante a qual podem ser observa-
dos, pela criança que visualiza os processos envolvidos em sua exe-
cução. 

A aplicação das estratégias acontece durante a fase da práti-
ca guiada a partir de atividade intencionalmente planejada pelo do-
cente, que dá constantes feedbacks ao aluno; durante a realização de
atividades dessa fase, o aluno pode colocar em prática atitudes mais
autônomas tendo, no início, intervenção  e apoio mais intensos do
docente e que, aos poucos, são minimizados. 

A fase do processo de interiorização consiste  na aplicação
das estratégias para outros contextos e situações,  demonstrando a
solidez de sua aprendizagem (transferência da estratégia). A prática
autônoma, última fase do processo autorregulatório, corresponde ao
momento  em  que  o  aprendiz  utiliza  as  estratégias  realizando  as
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adaptações necessárias às condições pessoais e contextuais.  (ROSÁ-
RIO; NÚÑES; GONZÁLEZ-PIENDA, 2007).

O material do professor do referido projeto apresenta quatro
passos para seu desenvolvimento em sala de aula. São eles: 1 – mon-
tar o cenário, 2 - utilizar organizadores prévios, 3 – narração da his-
tória e 4 – exploração da história.  

Durante a formação dos professores, eles são incentivados a
pensar em como organizar um cenário a fm de deixar marcada uma
rotina e, com essa “sinalização externa as crianças preparam-se mais
facilmente para a tarefa, disponibilizando-se para a aprendizagem
daí  decorrente” (ROSÁRIO;  NÚÑES;  GONZÁLEZ-PIENDA,  2007,
p.57). Trago dois materiais que exemplifcam esse primeiro passo,
fornecidos por uma  professora de uma das experiências de imple-
mentação do programa. 

           Figura 4: Cor do Arco-íris em tecido

Figura 3: Sinalização externa - cortina
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O segundo passo, a utilização de organizadores prévios para
a narração da história, é um momento destinado a relembrar a se-
quência da narrativa lida até o momento. Tal procedimento geral-
mente é realizado em uma roda de conversa, antes da leitura do ca-
pítulo planejado para o dia. O terceiro e o quarto passos se comple-
mentam, pois o professor pode, durante a leitura, realizar boas inter-
venções com questionamentos pertinentes ao entendimento da his-
tória e das estratégias utilizadas pelos personagens. Em outro dia, é
possível que sejam feitas atividades diversas que complementem a
leitura realizada. 

É importante salientar que os pais também se envolvem com
o desenvolvimento do programa por meio da participação nos en-
contros planejados e desenvolvidos pela equipe gestora e de profes-
soras. São apresentados os objetivos, a importância da parceria e a
forma como podem auxiliar os flhos nas atividades educativas, sen-
do o último encontro destinado a realizar uma avaliação do progra-
ma junto com os familiares e responsáveis pelos alunos.  

A primeira experiência no Brasil  aconteceu com alunos da
rede municipal de Indaiatuba, a partir de trabalho integrado entre o
Prof° Pedro Rosário, idealizador do programa e docente titular do
Instituto de Psicologia da Universidade do Minho e da Prof.ª Jussara
Cristina Barboza Tortella, docente titular do Programa de Pós-Gra-
duação da PUC-Campinas. O Programa iniciou com um projeto de-
signado “Aprendendo a aprender: As Travessuras do Amarelo”, no
ano de 2013 na rede municipal de Indaiatuba. A segunda experiên-
cia foi em Amparo (SP) nos anos de 2013-2014. No ano de 2015, a
rede municipal da cidade de Itatiba (SP) adotou o projeto com a par-
ticipação de 26 escolas e, no mesmo ano, o projeto foi desenvolvido
pelo Colégio de aplicação PIO XII da cidade de Campinas.  Nesse ar-
tigo apresentamos  a experiência de um dos municípios em que  o
programa foi adotado. 
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3. Avaliação do programa no ensino fundamental

Para a avaliação do programa foram realizadas três pesqui-
sas, por mim orientadas, em salas do 5º ano de escolas de tempo in-
tegral de um município do interior do estado de São Paulo; a faixa
etária dos alunos variou em uma média de 9 a 14 anos.

As pesquisas contaram com diversos procedimentos na pro-
dução do material empírico de natureza qualitativa - narrativas de
alunos;  entrevistas  com professores  e  gestores;  diários  que foram
preenchidos pelos alunos referentes à execução do estudo –, e de na-
tureza quantitativa, a aplicação de questionários (Inventário de Pro-
cessos de Auto-Regulação da Aprendizagem – IPAA - a partir  de
quatro medidas: pré, duas intermediárias e pós-teste). O IPAA con-
tém nove questões que abordam situações específcas referentes aos
procedimentos de estudo dos alunos. As crianças foram orientadas a
ler a questão e colocar um X na opção que mais se adequava com a
sua forma de agir. Os inventários foram recolhidos pelas pesquisa-
doras após a certifcação de que todas crianças preencheram adequa-
damente o instrumento. 

Tantos os dados qualitativos quanto os quantitativos trazem
evidências da efcácia do programa; no entanto, optei para o presen-
te artigo apresentar e discutir os dados quantitativos. Para que o lei-
tor possa ter uma visão geral das pesquisas, destaco primeiramente
o objetivo, participantes de cada uma delas e resultados do IPAA,
para depois apresentar algumas considerações dos dados produzi-
dos. 

As diferenças das médias das avaliações relativas ao processo
de autorregulação foram verifcadas por meio do teste  t de student
emparelhado a fm de atender o objetivo de identifcar se houve me-
lhoria no processo de autorregulação dos alunos participantes, veri-
fcado por meio do IPAA. Foram consideradas,  para a análise,  as
aplicações feitas em quatro momentos ao longo do projeto.

A primeira pesquisa (OLIVEIRA M., 2015; TORTELLA; OLI-
VEIRA, 2015) teve por objetivos: (I) analisar a utilização dos diários
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de estudo no âmbito dos processos da autorregulação; (II) analisar
os argumentos que justifcam a dispersão na realização das tarefas e
a melhoria dos processos de autorregulação; (III) identifcar o impac-
to no processo de autorregulação dos alunos participantes do Proje-
to por meio do IPAA (Inventário de Processos de Autorregulação da
Aprendizagem). Participaram dessa pesquisa 99 alunos e três profes-
soras de três escolas. 

Os resultados dessa pesquisa estão apresentados na Tabela
1.Verifca-se  que  houve  diferença  estatisticamente  signifcativa  na
comparação entre as médias de todas as ocasiões de avaliação, com
exceção para a comparação entre a segunda e terceira avaliações e
considerando uma diferença marginal entre a segunda e quarta ava-
liações. Em todas as comparações, as médias das avaliações posterio-
res foram maiores que as médias das avaliações anteriores.
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A  segunda  pesquisa  (TENCA,  2015;  TENCA;  TORTELLA,
2015) teve por objetivos: (a) verifcar as concepções dos alunos e pro-
fessores acerca das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos du-
rante o projeto; (b) analisar, a partir das narrativas dos alunos, possí-
veis  transferências  das  aprendizagens ocorridas durante o  projeto
para situações cotidianas; e, por fm, (c) avaliar a infuência do proje-
to para a melhoria da autorregulação, do controle volitivo e da pro-
crastinação dos alunos em situações escolares. Foram participantes
oitenta e cinco alunos e três professoras de três escolas. Os resulta-
dos podem ser verifcados na Tabela 2. 
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Verifca-se, também nessa pesquisa, que houve diferença es-
tatisticamente signifcativa na comparação entre as médias de todas
as ocasiões de avaliação, com exceção para a comparação entre a se-
gunda e terceira avaliações e considerando uma diferença marginal
entre a segunda e quarta avaliações. Em todas as comparações, as
médias das avaliações posteriores foram maiores que as médias das
avaliações anteriores.

A terceira pesquisa (Oliveira, S., 2015), teve por objetivos:  i)
avaliar as contribuições do projeto para a melhoria dos processos de
autorregulação e de estudo; ii) verifcar se há a relação entre os pro-
cessos de autorregulação adquiridos pelos alunos no transcorrer do
projeto e o rendimento escolar nas disciplinas de Língua Portuguesa
e Matemática em diferentes avaliações. Participaram da pesquisa 256
alunos  e  os profssionais da equipe pedagógica de seis escolas. Os
resultados da pesquisa são evidenciados na Tabela 3 e 4. 
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Observa-se  que  houve  uma  diferença  signifcativa  quando
comparamos o inventário da primeira coleta com o da quarta coleta
(t= -2,281; p=0,024). Nas demais comparações, observamos um leve
aumento de pontuação do primeiro teste quando comparado com as
demais aplicações. A diferença entre o pré (1º momento) e o pós-tes-
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te  (4º  momento)  é  acentuada  e  estatisticamente  signifcativa.  Não
existem  diferenças  signifcativas  entre  os  momentos  intermédios,
apenas entre o 1º e o 4º.

Os resultados revelam dados que considero importantes para
se pensar na prática pedagógica e na implementação de programas
dessa natureza, que podem ser assim resumidos:

a) Necessidade de tempo para a aprendizagem das estraté-
gias,  e, consequentemente,  a duração do programa na
organização das intervenções educativas deve ser consi-
derada pela equipe gestora e pelos docentes;

b) A participação no programa  As Travessuras do Amarelo
pode ser um fator importante para a mudança no com-
portamento  autorregulatório,  mas  também pode  estar
relacionada com a participação em outras atividades es-
colares, já que os professores participam de uma forma-
ção que não se aplica somente ao desenvolvimento do
programa;

c) A necessidade da compreensão por parte dos professo-
res de que os alunos estão em um processo contínuo de
construção da autonomia e dos comportamentos autor-
regulatórios,  sendo necessária  a utilização de interven-
ções contínuas nos próximos anos do ensino fundamen-
tal. 

Algumas considerações

Pesquisadora: Antes do projeto quais eram suas atitudes quan-
do não conseguia aprender?
Caio: Eu desistia.
Pesquisadora:  E hoje, o que você faz para conseguir aprender? E
quais atitudes você toma quando surge alguma difculdade?
Caio: Hoje quando não consigo aprender eu peço ajuda para um co-
lega ou para a professora e tento me esforçar para aprender.
(registro realizado pela pesquisadora)
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Quais foram as experiências e possibilidades de aprendiza-
gem que tiveram os alunos e professores ao participarem do projeto?

Caio, aluno participante da pesquisa, aponta alguns elemen-
tos importantes que permearam suas novas aprendizagens. Assim
como Caio,  muitas  crianças falaram sobre o que modifcaram em
suas atitudes durante as aulas e também com relação ao estudo em
casa, dentre eles, a persistência, o pedir ajuda, o acreditar que era ca-
paz de aprender.

Aqui apresentamos os resultados qualitativos de um instru-
mento que consegue demonstrar o quanto os alunos modifcaram
suas percepções quanto ao envolvimento com o ato de aprender.
Dentre outras coisas, vimos que os alunos se envolveram mais com o
próprio planejamento das atividades, ao estabelecimento de objeti-
vos e avaliação constante dos mesmos,  a antecipação de questões
que podem melhorar o desempenho acadêmico e o combate de dis-
tratores. 

Mas como os alunos chegam a realizar tarefas tão complexas,
ainda nos anos iniciais da escolarização? A experiência do acompa-
nhamento da implementação e desenvolvimento do programa trou-
xe, de forma clara, a relevância da formação dos professores. Essa
formação buscou constantemente que esses profssionais buscassem
formas de organização e vivências para os alunos que evidenciassem
a busca da autonomia intelectual dos alunos, direcionando para a
construção de um comportamento autorregulado. 

A possibilidade tanto para professores quanto para alunos de
escolha e controle foi outro fator relevante. Essa ação direciona para
um sentimento de pertencimento ao processo educativo muito mai-
or do que quando esses protagonistas fcam numa atitude mais pas-
siva. Segundo Lourenço e Paiva (2016) esta pratica solidifca a apren-
dizagem autorregulada e auxilia na refexão do trabalho docente e
comportamento de estudo do discente. 

As mudanças atitudinais dos alunos evidenciam que eles co-
meçaram a utilizar novas formas de se relacionar com os outros, tra-
balhando em pequenos grupos, realizando planejamentos coletivos



137

e também colocando seus posicionamentos diante da resolução de
problemas. Práticas que foram inseridas no cotidiano da sala de aula
após a compreensão dos docentes sobre a metodologia adotada pelo
programa e seus fundamentos. 

Por fm, deixo aqui registrado que considero que programas
com foco na autorregulação da aprendizagem, a avaliação dos mes-
mos por diversos instrumentos e a formação continuada, podem se
constituir “sim como um espaço de mudança, principalmente se de-
senvolvida na escola, pensada e desejada por seus professores e toda
a equipe. Assim poderá ser terreno, solo fértil para promover mu-
danças, para aprender e para mudar” (SILVA; TORTELLA, 2016).
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ENVOLVIMENTO PARENTAL NA EDUCAÇÃO,
RECURSOS DO AMBIENTE FAMILIAR E

DESEMPENHO ACADÊMICO DE CRIANÇAS1

Júlio Antônio Moreira Gomes
Neide de Brito Cunha

Introdução

A família é o contexto mais importante nos primeiros anos de
vida da criança. Pode-se afrmar que a relação que a criança terá com
a família, no início, criará na verdade um processo de socialização
da criança,  por intermédio das práticas educativas trabalhadas ao
longo da infância, com intuito de transmitir hábitos, crenças, valores
signifcativos, pressupostos e conhecimento, para integrar os flhos à
sociedade (LA CASA, 1995).

Famílias que procuram recursos na comunidade para promo-
ver o desenvolvimento de seus flhos podem contribuir para melho-
res resultados, até mesmo em condições desfavoráveis. No entanto,
Bacarji, Marturano e Elias (2005) consideram que há indícios de que
o suporte parental frequentemente se limite às questões escolares e
pode estar prejudicado por problemas no relacionamento entre a cri-
ança e seus cuidadores.

Há um vínculo entre o comportamento parental e o desen-
volvimento e a saúde da criança, mostrando que o estímulo para a
linguagem e materiais didáticos em casa são os envolvimentos pa-
rentais mais relacionados à prontidão para a escola, ao vocabulário e
ao sucesso no início da vida escolar. Goodson (2005) aponta que as
estratégias de disciplina parental e de reforço estão mais fortemente
relacionadas aos indicadores sociais e emocionais, como controle do

1Este capítulo foi elaborado com base na pesquisa de mestrado realizada por Gomes
(2015), desenvolvida no Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Sapu-
caí, sob orientação da Profa. Dra. Neide de Brito Cunha.
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comportamento e da impulsividade e atenção. Para o autor, há evi-
dências de que o apoio e o envolvimento dos pais na escola têm rela-
ção  com  as  realizações  educacionais  de  seus  flhos,  contribuindo
para o bom desempenho escolar.

O envolvimento parental diz respeito às interações dos pais
na realização dos trabalhos escolares dos flhos e ao encorajamento
verbal e de reforço direto de comportamentos que produzam melho-
ra no desempenho acadêmico, o que pressupõe um suporte e moni-
toramento das atividades diárias e do desempenho acadêmico. Além
disso,  segundo  Soares,  Souza  e  Marinho  (2004),  o  envolvimento
pode abarcar idas à escola e participação em reuniões diversas e em
discussões sobre questões relacionadas ao ambiente familiar, como
por exemplo, possibilitar à criança o acesso a materiais escolares e a
local apropriado para estudo.

Nas mais diversas culturas, as crianças que se encontram na
faixa etária de seis a 12 anos passam por algum tipo de processo de
aprendizagem e ensino. É nessa fase que as crianças querem agregar
conhecimento e ganhar reconhecimento social, se preparando para
fazer parte do mundo adulto. Segundo Erikson (1987), essa faixa etá-
ria é especialmente importante, pois é a fase em que ocorre a saída
da criança do lar para ingresso no ambiente escolar. Espera-se que
ela tenha sucesso na aprendizagem e nas relações que se formarão
no ambiente escolar e ganhe reconhecimento pelo seu desempenho
acadêmico. Dessa maneira, é nessa fase que o sucesso acadêmico é
destacado e virá de sua capacidade de aprender a ler e escrever, de
desenvolver  o  raciocínio  lógico,  outras  habilidades  variadas  e  de
aprender a reproduzir comportamentos e atitudes aceitas pela socie-
dade.

A partir dos anos 1950, observou-se um aumento de interesse
dos pesquisadores em investigar infuências da família na aprendi-
zagem  escolar.  Marturano  (2006)  destaca  que  as  pesquisas  nesse
campo começaram focalizando variáveis como o nível socioeconô-
mico, porém foi a partir da década de 1960 que os estudos ganharam
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impulso, quando se passou a investigar a infuência de processos da
vida familiar sobre o desempenho das crianças na escola.

Dentre os vários aspectos do ambiente familiar que proporci-
onam o relacionamento com a vida escolar infantil, especifcamente
com o desempenho acadêmico, destacam-se os recursos humanos,
pais e mães, os recursos e materiais familiares, que serão objeto de
estudo neste trabalho. Guideti (2007) considera que os recursos do
ambiente familiar são os recursos fnanceiros disponíveis no lar que
viabilizam o acesso a livros, revistas, brinquedos e outros materiais
promotores do desenvolvimento infantil, além de possibilitar maior
acesso a atividades culturais e de lazer.

A aprendizagem escolar constitui-se em um dos indicadores
da capacidade ampla de aprendizagem do indivíduo, segundo Jacob
e Loureiro (1996), na fase acadêmica o desempenho é percebido pe-
los adultos como o principal referencial de possibilidades das crian-
ças. As difculdades de aprendizagem escolar e o consequente atra-
so, às vezes, são os únicos padrões de referência que as famílias têm
para avaliar seus flhos.  As autoras consideraram ainda os fatores
ambientais, no processo de aprendizagem que é infuenciado tam-
bém características do grupo familiar do indivíduo quanto ao nível
socioeconômico, o letramento, e a valorização do ensino formal. 

A escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com
os pais para passar informações relevantes sobre seus objetivos, re-
cursos, problemas e também sobre as questões pedagógicas. Dessa
maneira, de acordo com Paro (1997), a família poderá se sentir com-
prometida com a melhoria da qualidade escolar e com o desenvolvi-
mento de seu flho como ser humano.

A família tem espaço privilegiado no universo educacional e
social,  no entanto,  tem-se  observado a  necessidade de  se analisar
esta complexa tarefa de dar respostas mais consolidadas à socieda-
de. Nesse sentido, o presente estudo busca entender como o envolvi-
mento parental na educação, os recursos do ambiente familiar e o
desempenho acadêmico das crianças têm sido pesquisados.
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Para tanto, resolveu-se realizar um levantamento teórico e de
pesquisas empíricas que envolvam essas variáveis. Espera-se, com a
realização deste trabalho, contribuir para que novos elementos de
discussão sejam suscitados, em função da importância atribuída à
família, os meios específcos de sua relação com o desenvolvimento
acadêmico e intelectual das crianças.

Revisão da literatura

Envolvimento parental na educação

Grolnick e Sowiaczek (1994) consideram que o interesse no
envolvimento parental se originou nas teorias sociológicas que nota-
ram a importância das experiências familiares,  especifcamente da
educação dos pais como explicação de bons resultados acadêmicos
das crianças. Nessa direção, experiências familiares poderiam exer-
cer efeitos diretos na educação e na aprendizagem das crianças. As-
sim, o envolvimento parental passou a ser reconhecido como a cha-
ve para melhorar os resultados acadêmicos das crianças.

Christovam e Cia (2013) pontuam que existem várias defni-
ções envolvimento parental, contudo, o termo é utilizado para fazer
referência à relação estabelecida entre a família e a escola, entendida
como uma parceria efetiva com potencial para ajudar positivamente
na escolaridade de seus flhos. O termo parental é utilizado para se
referir a toda e qualquer pessoa disponível do núcleo familiar do
aluno que participe da vida escolar da criança.

O relacionamento entre pais e flhos e entre os pais também
tem sido apontado como um aspecto importante nos estudos sobre o
desenvolvimento infantil.  Del Prete e Del Prete (2007) destacam,
dentre os aspectos evidenciados nessa categoria, o tempo que os pais
passam com a criança, a presença de ambos os pais na educação dos
flhos e as consequências dos confitos entre os pais para o desenvol-
vimento dos flhos,  que apresentam tanto situações adversas,  que
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contribuem para a aparição de problemas, como situações positivas,
cujo efeito é atenuador.

Dentro do contexto social em que vivem as famílias, como
uma instituição social, Cia e Barham (2009) afrmam que o divórcio e
a separação dos pais são fatores de riscos para as crianças que po-
dem trazer queda na qualidade da interação entre o principal res-
ponsável ou cuidador,  normalmente a mãe, e as crianças. Por um
lado, o contexto monoparental  pode diminuir o espaço de tempo
que o cuidador principal tem para infuenciar o desenvolvimento da
relação com seus flhos, uma vez que o cuidador se encontra sozinho
para executar muitas funções, como realizar tarefas domésticas, tra-
balhar fora, dar atenção aos flhos. Por outro lado, pode ser que o
cuidador passe a ter mais a colaboração de seus flhos do que em fa-
mílias do tipo biparental, criando uma interdependência e ainda um
elevado senso de responsabilidade entre essas crianças,  que pode
aproximar e fortalecer essa relação.

Da mesma forma que a criança se confronta com novos desa-
fos quando ingressa na vida escolar, cria-se também para as famí-
lias uma nova situação de enfrentamento, pois, de acordo com Fini
(2000), amplia-se o leque de relações sociais e os indivíduos se de-
frontam com uma diversidade de valores e padrões de comporta-
mento, muitas vezes confitantes. Contudo, mesmo sendo de caráter
imprescindível, a participação da família no processo de aprendiza-
gem normalmente é ignorada no seu papel importante no apoio a
seus flhos na solução dos desafos e atividades escolares (GUIDET-
TI, 2007).

A aprendizagem da criança está  associada ao acompanha-
mento familiar e algumas escolas vinculam este apoio sobretudo à
supervisão das tarefas de casa. Nessa perspectiva, Lima e Machado
(2012) explicam que a tarefa surge como um índice avaliador da par-
ticipação e envolvimento efetivo da família no processo de ensino e
aprendizagem. A realização das atividades propostas para o lar é
uma manifestação apropriada do acompanhamento familiar e este
indicador aponta que a família está dando o suporte necessário para
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que o aluno apresente um reforço domiciliar e com isto facilite a sua
aprendizagem.

Nessa direção, Guideti (2007) comenta que o conhecimento
dos pais sobre si mesmos e sobre o seu papel na aprendizagem dos
flhos pode infuenciar sua relação com a escola e o desempenho aca-
dêmico de seus flhos, no ponto em que eles acreditam que têm uma
importância no ensino dos flhos e podem se envolver com maior
propriedade na sua educação. Nesse contexto, torna-se evidente que
a família é o tópico mais infuente e o mais crítico nas características
e das habilidades no desempenho na escola para as crianças. Portan-
to, as expectativas e as crenças dos pais são fatores importantes de
infuência no desempenho acadêmico. Entre as crianças que têm o
melhor desempenho na escola, se encontram, notoriamente, as de fa-
mílias que se envolvem bem mais nos estudos dos seus flhos.

Martinelli  (2002)  destaca  o  aspecto  afetivo  no  processo  de
aprendizagem, pois situações como o abandono ou descaso da crian-
ça, a separação litigiosa ou não dos pais, a falta de um deles, por
morte, um ambiente contraditório da manifestação afetiva de aten-
ção e a depreciação infantil são vertentes que interferem no processo
de aprendizagem das crianças. Dessa maneira, o declínio do desem-
penho acadêmico,  agregado às  difculdades  de  aprendizagem,  de
cunho temporário ou duradouro, deverá se tornar um alerta para
que os pais e os docentes, de uma forma geral, fquem preocupados
e atentos aos fatos e às atitudes que surgirem, visto que uma longa
série de insucessos pode levar ao fracasso escolar e até ao abandono
completo da escolarização.

Um ambiente estimulante em casa produz alunos mais adap-
tados e dispostos à aprendizagem. Smith e Strick (2012) defendem
que as difculdades de aprendizagem podem ser causadas por pro-
blemas intrínsecos ao aluno, porém a extensão em que esse aluno é
afetado, por estas difculdades, está condicionada ao ambiente em
que vive, ou seja, extrínseco ao aluno. Nesse sentido, os contextos fa-
miliares,  escolares e sociais podem afetar sobremaneira os proble-
mas, de forma a agravá-los ou diminuí-los.
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Bronfenbrenner (2002) afrma que setem perdido de vista que
as crianças aprendem a conduta habitual, a forma de interpretar o
mundo  e  de  atuar,  em situações  também  habituais,  com adultos
próximos e a longo prazo. Essa refexão é importante, segundo o au-
tor, porque não se pode entender as mudanças que ocorrem durante
a infância sem considerar as aprendizagens e as relações que à épo-
ca, são realizadas e estabelecidas tanto no contexto familiar, como
também no contexto maternal, na escola e em outros contextos. 

Assim,  o  processo  de  transformação  da  participação,  de
modo que as pessoas desenvolvam os seus papéis no desempenho e
na compreensão das atividades de que participam, é considerado
como aprendizagem. O binômio entre aprendizagem e prática é algo
inseparável, pois o conceito de aprendizagem não pode se isolar da
prática, de forma que aquele que aprende não apenas se aproxima
do conhecimento, mas sim de todo um conjunto de práticas sociais e
de valores que se associam a elas (MARTÍN; MAURI, 2007).

A simbiose entre escola e família é essencial para que a crian-
ça tenha um crescimento saudável durante sua infância, de forma
que tenha facilidade no aprendizado e no convívio  social,  afrma
Nogueira (2005). A escola pode ajudar a criança a alcançar um de-
senvolvimento mais efciente se trabalhar em conjunto com a famí-
lia, cada uma tentando entender a forma como a outra trabalha e as-
sim aperfeiçoando-se para o melhor aprendizado da criança.

Para que essa parceria se estabeleça, Szymanski (2004) sugere
que ocorra respeito mútuo, o que realça a confança e evidencia a
competência de ambas as partes. Porém, para que isso se realize, é
necessário existirem delimitações na função de cada uma das partes.
Por um lado, observa-se que muitas famílias encarregam a escola de
toda a educação e formação dos seus flhos, desde o ensino das dis-
ciplinas específcas até o reconhecimento de valores, a sua formação
do caráter, além de atender as carências afetivas que muitas das cri-
anças trazem de casa, esperando que o docente supra essas necessi-
dades. Por outro lado, algumas famílias se sentem desautorizadas
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pelo professor, que toma para si tarefas que são da competência da
família.

A  sociedade,  em especial  as  famílias,  é  infuenciada  pelas
transformações sociais, culturais e fnanceiras. Essas mudanças têm
sido realçadas em função das novas concepções do formato familiar,
bem como as ligações, interações e relacionamentos entre os indiví-
duos ou membros da família (SMITH; STRICK, 2012). Nesse sentido,
os recursos que o ambiente familiar proporciona são importantes de
serem relacionados  ao  desempenho acadêmicos  das  crianças.  Por
esse motivo, o próximo tópico trata desse assunto.

Recursos do ambiente familiar

Um dos mais abrangentes estudos construtivos nas ciências
sociais é o status socioeconômico. As várias formas de medi-lo, pro-
postas no meio acadêmico, incluem principalmente a quantifcação
da renda familiar, do nível de educação dos pais e o status ocupacio-
nal dos pais. Ele está associado também com a expectativa de vida,
com as habilidades cognitivas, sociais e emocionais da criança, com
efeitos que vão desde nascimento até a vida adulta. Para a criança,
ele tem impacto no bem-estar em vários níveis, incluindo o familiar
e o convívio com a vizinhança (BRADLEY; CORWYN, 2002; GUI-
DETTI, 2007).

Um dos mais abrangentes estudos construtivos nas ciências
sociais é o status socioeconômico. As várias formas de medi-lo, pro-
postas no meio acadêmico, incluem principalmente a quantifcação
da renda familiar, do nível de educação dos pais e o status ocupacio-
nal dos pais. Ele está associado também com a expectativa de vida,
com as habilidades cognitivas, sociais e emocionais da criança, com
efeitos que vão desde nascimento até a vida adulta. Para a criança,
ele tem impacto no bem-estar em vários níveis, incluindo o familiar
e o convívio com a vizinhança (BRADLEY; CORWYN, 2002; GUI-
DETTI, 2007).
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Os efeitos  da  pobreza,  como advertiu  McLoyd (1998),  são
mediados pelas diferenças nos níveis de aprendizagem e estimula-
ção acadêmica e da linguagem que a criança recebe na sua família.
Assim sendo, a pobreza, níveis baixos de educação materna, pouca
interação verbal entre pais e flhos, baixa expectativa de escolaridade
por parte dos pais, difculdades afetivas nas relações entre eles e os
flhos, estratégias de controle e disciplina defcientes, de condições
de vida estressantes no quotidiano, além de difcultarem a ação edu-
cativa dos pais, podem difcultar a vida acadêmica das crianças e
adolescentes.

Algumas das maneiras como a pobreza pode alterar o desen-
volvimento de crianças, especifcamente nas relações conjugais e en-
tre pais  e  flhos foram elencadas por Szymanski (2004).  Primeira-
mente, a privação econômica restringe a capacidade de uma orienta-
ção consistente e protetora por parte dos pais, segundo o autor, pelo
sofrimento psicológico causado pelo acúmulo de acontecimentos ou
fatos negativos, condições indesejáveis e a ausência ou ruptura dos
elos conjugais. Dessa forma, privação e a pobreza afetam as crianças
de forma indireta, mediante seu impacto nas atitudes dos pais.

Bradley e Corwyn (2002) declaram que, além disso, as crian-
ças de famílias com status socioeconômico baixo são menos suscetí-
veis a viajar, visitar bibliotecas e museus, fazer leitura de livros, irem
a peças  teatrais  ou receber lições  sobre  habilidades  específcas.  O
acesso a esses tipos de recursos materiais e culturais serve para me-
dir a relação entre status socioeconômico e resultado acadêmico e in-
telectual da criança, por serem oportunidades de aprendizagem. Em
contrapartida, as famílias com elevada situação fnanceira alcançam
melhores recursos para suas crianças em relação à oferta de serviços,
bens, ações parentais e conexões sociais, que resultam em benefícios
para elas. Nesse sentido, a paridade entre o rendimento acadêmico
de um aluno e o papel que seus pais desenvolvem na sua educação é
estreita.

No entanto, os autores ressaltam que não só as famílias com
pouca disposição ao envolvimento, pouco conhecimento, pouca cul-
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tura ou incapazes têm flhos com desempenho acadêmico abaixo da
média. Também as outras famílias podem se encontrar nessa situa-
ção. Entretanto, nessa hipótese, tem-se uma maior probabilidade de
que os problemas sejam tratados com atitudes mais seguras e com
respostas  mais  estáveis  de  colaboração  com  a  escola  (BRADLEY;
CORWYN, 2002).

Ratifcando essas  afrmações,  Lima e  Machado (2012)  afr-
mam que a criança que tem a família por trás apoiando tem apresen-
tado bons índices de aprendizagem. Trata-se de uma família que, de
maneira geral, é dotada de recursos econômicos e/ou afetivos, ele-
mentos entendidos como essenciais. Essas necessidades dizem res-
peito à atenção e aos cuidados da família por meio de alguns fatores
como:  aparência da criança bem como a sua higiene,  garantia  de
uma necessidade de sobrevivência que seria a alimentação e relações
familiares equilibradas e cautelosas, isto é, de lares onde os pais e/ou
responsáveis convivem e mantêm uma relação harmoniosa.

Lima e Machado (2012) concluem que as características eco-
nômicas  e/ou  emocionais  da  família  infuenciam  no  desempenho
acadêmico das crianças, porém destacam que os alunos também têm
sua parcela importante nesse processo, pois os que não apresentam
mínima  estrutura  familiar,  mas,  mesmo  assim,  se  esmeram  em
aprender são os maiores exemplos de bons alunos. O inverso tam-
bém é encontrado, visto que há estudantes que possuem apoio fami-
liar sob todos os aspectos, mas não reproduzem isto em bons resul-
tados e sua aprendizagem fca abaixo da esperada.

Existem várias defnições para recursos familiares, mas neste
estudo foi adotada a concepção de Marturano (2006), autora do In-
ventário dos Recursos do Ambiente Familiar (RAF). De acordo com
essa pesquisadora, na construção do RAF foram agrupados três do-
mínios amplos de recursos do ambiente familiar que podem contri-
buir para o progresso acadêmico, a saber, processos proximais, esta-
bilidade ambiental, microssistema e mesosistema. Os processos pro-
ximais são os de interação recíproca entre um organismo humano
ativo em desenvolvimento e as pessoas, objetos e símbolos em seus
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ambientes externos imediatos. O conceito de estabilidade ambiental
está relacionado ao de processos proximais, que não podem funcio-
nar efetivamente em ambientes que são instáveis e imprevisíveis no
espaço e no tempo. A família e a escola são microssistemas nos quais
ocorrem os processos proximais, constituindo um mesosistema de li-
gações e processos entre os dois sistemas, com efeitos sobre o desen-
volvimento da criança. No nível do microssistema familiar, os recur-
sos foram organizados em dois domínios: recursos que promovem
processos  proximais  e  atividades  previsíveis  que  sinalizam  certo
grau de estabilidade na vida familiar.

No nível do mesosistema família-escola foram identifcadas
práticas parentais que promovem a ligação família-escola, como a
participação  em  experiências  estimuladoras  do  desenvolvimento,
como passeios e viagens; oportunidades de interação com os pais;
disponibilidade de brinquedos e materiais que apresentam desafo
ao pensar; disponibilidade de livros, jornais e revistas; uso adequa-
do do tempo livre; acesso a atividades programadas de aprendiza-
gem Já  no domínio de  atividades  previsíveis  que sinalizam certo
grau de estabilidade na vida familiar estão incluídas áreas de recur-
so tais como rotinas e reuniões regulares da família e cooperação da
criança em tarefas domésticas. As práticas parentais que promovem
a ligação família-escola englobaram indicadores de envolvimento di-
reto  dos  pais  na  vida  escolar,  como  participação  nas  reuniões  e
acompanhamento das notas (MARTURANO, 2006).

É importante destacar que o Ministério da Educação (MEC)
instituiu a data de 24 de abril como o dia Nacional da Família na Es-
cola. Isso signifca que nesse dia as escolas deveriam convidar os fa-
miliares de alunos para participarem das atividades escolares. Af-
nal, se os pais se comprometessem não apenas com a criação e sus-
tento, observado o seu status socioeconômico, mas também com a
educação dos flhos, eles teriam um melhor desempenho acadêmico
(CASARIN, 2007).

Percebe-se que à medida que a criança consegue atender às
tarefas escolares, exercendo o papel de aluno, aplicando-se nas avali-
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ações, melhora o seu desempenho, sendo despertadas a autoestima e
principalmente a autoconfança. Casarin (2007) considera que se for-
ja na criança a capacidade em superar os desafos que se apresenta-
rem no dia a dia, tanto no ambiente escolar como no ambiente extra-
escolar, o que contribuirá, fortemente, na busca pelo aprender por si
só. Assim sendo, o desempenho acadêmico ganhou um papel muito
importante na a sociedade atual, sendo tratado com mais detalhes
no próximo tópico.

Desempenho acadêmico

Lopes e Vivaldo (2007) consideram nas escolas, na realidade,
o que se apresenta no tocante ao desempenho qualiquantitativo e ao
comportamento de seus alunos, tem preocupado e promovido uma
série de estudos sobre o desempenho escolar. O termo “desempenho
acadêmico” leva à indução do sucesso qualitativo e quantitativo do
aluno.

O desempenho está relacionado à quantifcação do conheci-
mento do aluno. O conhecimento é transformado em nota, que por
sua vez, leva à classifcação, seleção e ao controle de comportamen-
to. Contudo, segundo Esteban (2000), muitas vezes a nota não ex-
pressa o real desempenho do aluno e nenhuma avaliação consegue
abarcar todas as possibilidades de verifcação do desempenho.

O bom desempenho acadêmico se refere ao fato de que o alu-
no, ao concluir as devidas tarefas e as atividades escolares de forma
correta, complementará o processo da aprendizagem, o que é o seu
objetivo fnal. Todavia, Pastura, Matos e Araújo (2005) argumentam
que as pesquisas apontam muitos estudantes dos diferentes níveis
do ensino formal com um desempenho escolar muito abaixo do es-
perado, aquém do ideal.

Verifca-se  que  o  rendimento  escolar  não  se  sustenta  por
meio de notas ou médias, mas por uma sequência de ações que che-
gam a um aprendizado qualiquantitativo, anexando boas notas ao
verdadeiro aprendizado. Com isso, Lopes e Vivaldo (2007) acredi-
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tam que se torna imprescindível a compreensão, pela família, de que
as notas ou médias são consequências do processo e não objetivo
fundamental do processo educativo, o que deve ser, de fato, consi-
derado é o esforço desprendido e a dedicação do aluno.

Dentre os fatores mais relevantes para que ocorra o processo
de aprendizagem, estão as características da escola, da família e do
aluno, segundo Souza (1997). No primeiro caso, levam-se em consi-
deração as condições físicas e pedagógicas da instituição escolar e
dos profssionais que atuam nesse contexto. No segundo, enfatiza-se
o nível escolar dos pais e sua presença e participação na aprendiza-
gem dos flhos. Por fm, encontram-se as características pessoais do
próprio aluno como motivação, alta autoestima, habilidades sociais,
possíveis defciências nutricionais, entre outros. O desempenho aca-
dêmico só é adequado quando o que o aluno aprendeu em sala de
aula  se  estende  e  se  incorpora  a  outros  conteúdos,  previamente
aprendidos, e se manifesta, quando avaliado.

Quanto às características da escola, o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (IDEB – INEP, 2015), com relação aos as-
pectos que diferenciam as escolas centrais e periféricas, indicaram
que as unidades com os melhores resultados estão concentradas em
áreas centrais da cidade. Ao contrário, as com os resultados menos
satisfatórios estão, na maioria, em regiões periféricas. Polato (2007)
também encontrou em seu estudo que, na escola periférica pesquisa-
da, havia um maior número de professores substitutos e temporá-
rios e que isto pode ter prejudicado o desempenho dos alunos, se-
gundo os próprios professores.

Corroborando essas informações, Lima (2011) ao identifcar
as notas do IDEB das escolas nas quais obteve seus dados de pesqui-
sa, verifcou que a falta de profssionais qualifcados pode ter contri-
buído para a falta de sucesso escolar das crianças. Cunha e Santos
(2014) também encontraram, em sua pesquisa, que utilizou os dados
do IDEB, que a realidade presenciada nas escolas estudadas acom-
panhava o desempenho em leitura das crianças, visto que na escola
com menos recursos e mais periférica, foram obtidas as menores mé-
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dias em compreensão de leitura. Já na menos periférica e mais bem
estruturada houve melhor desempenho de seus alunos.

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs)  preconizam
que a avaliação não pode se restringir ao julgamento sobre fracassos
ou sucessos do discente, visto que deve ser entendida como um con-
junto de ações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a
intervenção pedagógica. Ela deve ocorrer de forma contínua e siste-
mática por meio da análise qualitativa do conhecimento adquirido
pelo discente. Possibilita saber o quanto ele se aproxima ou não da
expectativa de aprendizagem que o docente tem em alguns momen-
tos da escolaridade, em função da intervenção pedagógica realizada.
Dessa maneira, a avaliação das aprendizagens só pode ocorrer se fo-
rem relacionadas com as oportunidades oferecidas, isto é, analisan-
do a adequação das situações didáticas propostas aos conhecimentos
prévios dos alunos e aos desafos que estão em condições de assumir
(BRASIL, 1997).

Quanto às orientações didáticas para a prática de aplicação
das avaliações, esses parâmetros recomendam que apesar de ser res-
ponsabilidade do docente, não deve ser entendida como função ex-
clusiva dele. Distribuídas aos discentes, em alguns momentos, é uma
condição didático-pedagógica  necessária  para que se caracterizem
instrumentos de autorregulação para as diferentes formas de apren-
dizagens. A autoavaliação é uma situação de aprendizagem em que
o discente desenvolve técnicas e estratégias de análise e interpreta-
ção de suas produções e dos diferentes procedimentos para se avali-
ar. Além de esse aprendizado ser, em si, importante, porque é o eixo
central para a construção da autonomia dos discentes, cumpre o pa-
pel de contribuir com a objetividade desejada na avaliação, uma vez
que está só poderá ser construída com a coordenação dos diferentes
pontos de vista tanto do discente quanto do docente.

Os PCN ainda esclarecem que os critérios de avaliação têm
uma responsabilidade muito importante, pois expõem as expectati-
vas de aprendizagem, considerando objetivos e conteúdos propostos
para a área e para o ciclo, a organização lógica e interna dos conteú-
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dos, as peculiaridades de cada momento na escola e as possibilida-
des de aprendizagem decorrentes de cada etapa do desenvolvimen-
to cognitivo, afetivo e social em uma determinada situação, na qual
os discentes tenham boas condições de desenvolvimento do ponto
de vista pessoal e social. Os critérios de avaliação apontam as expe-
riências educativas a que os alunos devem ter acesso e são conside-
radas essenciais para o seu desenvolvimento e socialização. Nesse
entendimento, os critérios de avaliação devem refetir de forma equi-
librada os diferentes tipos de capacidades (BRASIL, 1997).

Terminado o  levantamento  teórico,  que  tratou do  envolvi-
mento parental na educação, os recursos do ambiente familiar e de-
sempenho acadêmico, será apresentado o levantamento de pesqui-
sas empíricas realizadas para medir essas variáveis. O próximo tópi-
co tem o intuito de entender como os pesquisadores as têm aferido e
relacionado. Cabe explicar que algumas das pesquisas trataram tam-
bém de outras  variáveis  que não foram elencadas  neste  trabalho,
mas foram consideradas importantes para alcançar o entendimento
a que se propõe este estudo.

Levantamento de pesquisas

Foram levantadas pesquisas com os mesmos focos deste tra-
balho, a saber, o ambiente familiar e o desempenho acadêmico, des-
de o ano 2000 até 2015, nas bases de dados Scielo e Google Acadêmi-
co.  Elas  estão apresentadas em ordem cronológica.  Cabe destacar
que algumas pesquisas foram realizadas anteriormente ao estabele-
cimento da divisão das etapas escolares em anos, assim constam ain-
da como séries escolares.

Ferreira  e  Marturano (2002)  realizaram uma pesquisa  com
objetivo de analisar a associação de comportamentos externalizantes
que se desenvolvem em contextos de adversidade ambiental, em cri-
anças com desempenho escolar baixo. Participaram meninos e meni-
nas, com idades entre sete e onze anos, encaminhados para atendi-
mento por difculdades escolares. Do total de 141 crianças, forma-
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ram-se dois grupos extremos de acordo com as pontuações na Escala
Comportamental Infantil: G1 (crianças sem problema de comporta-
mento, n= 30) e G2 (crianças com problema de comportamento, n=
37). As mães foram entrevistadas, obtendo-se informações sobre re-
cursos e adversidades do ambiente familiar. Os resultados indica-
ram que o ambiente familiar de G2 apresentou menos recursos e
maior adversidade, incluindo problemas nas relações interpessoais,
falhas parentais quanto à supervisão, monitoramento e suporte, in-
dícios de menor investimento dos pais no desenvolvimento da crian-
ça, práticas punitivas e modelos adultos agressivos. As difculdades
escolares aumentaram a vulnerabilidade da criança para inadapta-
ção psicossocial. Enfatizou-se a importância de incluir a família em
intervenções preventivas voltadas para essa clientela.

Cia, D´Afonseca e Barham (2004) realizaram uma pesquisa
com o objetivo de estudar o impacto da qualidade do relacionamen-
to entre pai e flho sobre o desempenho acadêmico de crianças. Par-
ticiparam do estudo 58 pais e seus flhos da 5ª e 6ª séries do ensino
fundamental. Os pais preencheram o questionário Qualidade da in-
teração familiar na visão paterna e os flhos preencheram o questio-
nário interação pai-flho. Para investigar como o envolvimento dos
pais afetou o desempenho acadêmico dos seus flhos, as crianças fo-
ram avaliadas  com o  Teste  de  Desempenho Escolar.  Observou-se
que, quanto maior a frequência de comunicações entre pai e flho e
quanto maior o envolvimento dos pais nas atividades escolares, cul-
turais e de lazer do flho, melhor o desempenho acadêmico das cri-
anças.  Tais resultados demonstraram a importância do pai para o
desempenho acadêmico dos flhos e apontaram para a necessidade
de educar os homens para conhecerem as muitas ações que podem
melhorar seu desempenho enquanto pais.

Peixoto e Rodrigues (2005) fzeram uma pesquisa para anali-
sar a relação de uma das dimensões do envolvimento parental, as
atitudes em relação ao desempenho acadêmico, com o autoconceito,
a autoestima e as orientações motivacionais em adolescentes que fre-
quentavam o 3º ciclo do ensino básico. Participaram no estudo 320
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alunos do 7º e 9º anos de escolaridade de duas escolas, que respon-
deram a uma escala de autoconceito e autoestima para adolescentes
(PEIXOTO; ALMEIDA, 1999), uma escala para avaliação das atitu-
des  parentais  em relação ao desempenho acadêmico (ANTUNES;
FONTAINE, 2005) e uma adaptação da escala de orientações motiva-
cionais de Skaalvik (1997). Análises correlacionais mostraram que as
atitudes parentais centradas nos processos de aprendizagem se rela-
cionaram positivamente com a orientação para a tarefa. Por seu tur-
no, as atitudes parentais centradas nos resultados se relacionaram
positivamente com as orientações relacionadas com o Eu (Autovalo-
rização e Autodefesa) e de Evitamento.  Os resultados permitiram,
ainda, evidenciar que os alunos cujos pais se concentraram predomi-
nantemente  no  processo  de  aprendizagem  apresentaram  valores
mais elevados para a autoestima e o autoconceito acadêmico.

Costa, Cia e Barham (2007) realizaram uma pesquisa que ob-
jetivou comparar o envolvimento materno de crianças que residiam
com a mãe e com ambos os pais e o desempenho acadêmico de cri-
anças que viviam nestes dois contextos e relacionar a frequência de
envolvimento materno com o desempenho acadêmico das crianças.
Participaram 30 crianças com idades entre 9 e 11 anos, alunos da 3ª e
4ª séries, metade vivendo em famílias monoparentais e metade com
ambos os pais. Para avaliar o desempenho escolar das crianças, utili-
zou-se o Teste de Desempenho Escolar (TDE). Para caracterizar o en-
volvimento materno, usou-se o Questionário da Qualidade da Inte-
ração Familiar na Visão dos Filhos.  Os resultados mostraram que
houve algumas diferenças signifcativas no envolvimento materno
nos dois grupos. Além disso, o envolvimento materno no grupo mo-
noparental apresentou uma relação muito maior com o desempenho
escolar de seus flhos do que no grupo biparental.

A pesquisa de Salvador (2007) verifcou as interações entre
pais e flhos, procurando identifcar as relações existentes entre as
seguintes variáveis: práticas educativas parentais, envolvimento dos
pais nas tarefas escolares de seus flhos, envolvimento dos flhos em
suas tarefas escolares, sintomas depressivos dos flhos e desempe-
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nho acadêmico dos flhos. Participaram 348 adolescentes de 6a, 7a e
8a séries de escolas públicas e particulares de Curitiba. Para atingir o
objetivo do estudo foi dividido em duas fases de coleta e análise de
dados, uma quantitativa e outra qualitativa. Na primeira fase, foram
aplicados quatro instrumentos: Escala de Qualidade na Interação Fa-
miliar, Escala de Envolvimento dos Pais em Tarefas Escolares, Escala
de  Envolvimento  dos  Adolescentes  em  Tarefas  Escolares  e  Chil-
dren’s Depression Inventory. O desempenho acadêmico foi acessado
por meio da média das notas escolares dos alunos. Na segunda fase,
foi  realizada  uma  entrevista  individual  semiestruturada  com  três
adolescentes, escolhidos previamente pela pesquisadora de acordo
com suas notas escolares. Os dados das entrevistas foram analisados
qualitativamente.  Verifcou-se  uma relação  positiva  e  signifcativa
entre as práticas parentais e seguintes variáveis: desempenho acadê-
mico dos flhos, envolvimento dos adolescentes nas tarefas escola-
res, sintomas depressivos dos flhos e também com o envolvimento
dos pais nas tarefas escolares dos flhos. Verifcou-se também que o
desempenho  acadêmico  dos  flhos  esteve  positiva  e  signifcativa-
mente correlacionado às seguintes variáveis: envolvimento dos pais
nas tarefas escolares dos flhos, envolvimento dos adolescentes nas
tarefas escolares e sintomas depressivos. A análise qualitativa apre-
sentou convergência com os resultados quantitativos e adicionou de-
talhes importantes, constatando-se, por exemplo, que houve predo-
minância de práticas parentais coercitivas na família de um adoles-
cente com baixo desempenho acadêmico, e predominância de práti-
cas parentais não-coercitivas nas famílias de dois adolescentes com
alto desempenho acadêmico.

A pesquisa de Guideti e Martinelli (2007) teve como objetivo
analisar os recursos materiais e humanos do ambiente familiar me-
diante relatos dos familiares e os suportes e recursos do ambiente fa-
miliar mediante relatos das crianças do ensino fundamental e verif-
car se diferentes níveis de compreensão em leitura e escrita corres-
pondiam a diferenças nos recursos do ambiente familiar. Participa-
ram 148 crianças, de ambos os sexos, com idades variando de 8 a 12
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anos, provenientes de três escolas municipais de uma cidade do inte-
rior  de  São  Paulo  e  seus  respectivos  familiares.  Foram utilizados
quatro instrumentos para a coleta de dados. As crianças responde-
ram a uma Escala de Avaliação da Escrita, um texto elaborado se-
gundo a técnica Cloze para avaliar a compreensão em leitura e um
Questionário sobre os Suportes e Recursos do Ambiente Familiar. Os
pais responderam a um inventário sobre os Recursos do Ambiente
Familiar. Os resultados mostraram valores signifcativos no teste de
correlação de Spearman evidenciando a relação entre a compreensão
em leitura e o desempenho em escrita com os recursos do ambiente
familiar por meio do relato infantil. O teste Kruskall-Wallis revelou
que houve diferenças signifcativas de recursos no ambiente familiar
na percepção infantil, verifcadas entre os grupos com diferentes ní-
veis de compreensão em leitura e desempenho em escrita, enquanto
o teste Mann-Whitney apontou a direção destas diferenças mostran-
do  que,  conforme aumentaram os  recursos  do  ambiente  familiar,
mais apareceram as diferenças no desempenho escolar infantil. Des-
sa forma, concluiu-se que o estudo evidenciou uma relação nítida
entre os recursos do ambiente familiar e o desempenho escolar in-
fantil.

Cia, Pamplin e Williams (2008) realizaram uma pesquisa com
o objetivo de estudar a relação entre o envolvimento dos pais na
educação dos flhos e o desempenho acadêmico destes. Nessa pes-
quisa participaram 110 crianças da 4ª série do Ensino fundamental.
As crianças preencheram o questionário Qualidade da interação fa-
miliar na visão dos flhos e foram avaliadas por meio do Teste de
Desempenho Escolar (TDE).  Observou-se que quanto maior a fre-
quência de comunicações entre ambos os pais e seus respectivos f-
lhos e a participação de ambos os pais nas atividades escolares, cul-
turais e de lazer dos flhos, melhor era o desempenho acadêmico das
crianças. Segundo os autores, os resultados sugeriram a importância
do envolvimento parental no desempenho acadêmico dos flhos e,
em caso de défcits nesta área, a necessidade de programas visando
melhorar a qualidade das interações entre pais e flhos.
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Cia e  Barham (2009)  relacionaram indicadores  do envolvi-
mento paterno com indicadores de desenvolvimento social dos f-
lhos. Dessa pesquisa participaram 97 pares de pais e mães (com f-
lhos na 1ª ou 2ª série) e 20 professoras. Para avaliar o envolvimento
paterno, pais e mães responderam à Avaliação do bem-estar pessoal
e familiar e do relacionamento pai-flho – Versão Paterna, e para ava-
liar o desenvolvimento social das crianças, os pais, as mães e as pro-
fessoras preencheram o Social Skills Rating System (SSRS). Foi veri-
fcado que quanto maior a frequência de comunicação entre pai e f-
lho e de participação do pai nos cuidados e nas atividades escolares,
culturais e de lazer do flho, menor o índice de hiperatividade e de
problemas de comportamento e mais adequado o repertório de habi-
lidades sociais das crianças. Os resultados indicaram a provável im-
portância do envolvimento positivo do pai no desenvolvimento so-
cial dos flhos e os prováveis benefícios de programas para promo-
ver envolvimento paterno.

Fatimato e Cia (2011) objetivaram comparar a frequência de
envolvimento parental, entre pais e mães, e investigar a relação en-
tre a frequência de envolvimento parental, a competência social e o
desempenho acadêmico de crianças. Participaram do estudo 12 ca-
sais, sendo eles pais de alunos de 2ª série do ensino fundamental, e
três professoras dessas crianças. Os casais preencheram o questioná-
rio Avaliação do envolvimento parental e, para avaliar o repertório
de habilidades sociais, os problemas de comportamento e o desem-
penho acadêmico das crianças, as professoras responderam ao Social
Skills Rating System (SSRS) – Versão para professores. Quanto maior
a frequência da participação dos pais nas atividades escolares, cultu-
rais e de lazer dos flhos, maior foi o desempenho acadêmico das cri-
anças. A frequência da participação das mães nas atividades escola-
res, culturais e de lazer dos flhos estava negativamente correlacio-
nada com o índice de problemas de comportamento externalizantes
e positivamente correlacionada com o repertório de habilidades soci-
ais das crianças. Por fm, a comunicação entre mãe e flho estava po-
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sitivamente correlacionada com o repertório de habilidades sociais
das crianças.

Numa realidade diferente, em Portugal, Carrilho (2012) pes-
quisou 188 alunos do 7º, 8º e 9º anos de uma escola na região do Al-
garve,  com idades  compreendidas entre os  11  e  os  17  anos  (M =
13,3). Foram utilizados os seguintes instrumentos: Questionário So-
ciodemográfco; Escala de Percepção da Relação com a Família (PEI-
XOTO,  1999);  Escala  de  Avaliação  da  Competência  Social
(GRESHAM; ELLIOT, 1990), versão do aluno, e a Escala de Percep-
ção dos Adolescentes sobre si mesmos (HARTER, 1985). Os resulta-
dos indicaram existir uma relação positiva entre autoconceito e ren-
dimento acadêmico, nomeadamente quando se tratam do autocon-
ceito acadêmico, atitude comportamental e autoestima. Também a
percepção da relação com a família apresenta correlações positivas
signifcativas com o rendimento acadêmico, demonstrado a impor-
tância da relação familiar. No entanto, ao nível das competências so-
ciais, não foram encontradas correlações signifcativas com o rendi-
mento acadêmico para a maior parte das dimensões. No que diz res-
peito às relações entre competências sociais, relação familiar e auto-
conceito, verifcaram-se correlações positivas entre estas três variá-
veis, demonstrando que o autoconceito, tal como descrito na litera-
tura, tem uma relação recíproca quer com as competências sociais
quer com a relação familiar. Dessa forma, o autor concluiu que as
variáveis estudadas apresentaram uma relação dinâmica e complexa
entre si que interfere com o desenvolvimento e sucesso acadêmico
do adolescente, sendo essencial uma intervenção que contemple os
diversos contextos de socialização e que promova o treino de com-
petências sociais e o desenvolvimento de um autoconceito positivo.

Bandeira et al. (2012) avaliaram características da competên-
cia acadêmica em sua relação com o repertório de habilidades soci-
ais e com variáveis sociodemográfcas de uma amostra de 257 crian-
ças de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. Foi aplicada a escala So-
cial Skills Rating System (SSRS), que avalia também leitura e mate-
mática, a 185 pais dessas crianças e 12 professores. O questionário
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Critério Brasil, utilizado para verifcar o poder de compra das pesso-
as, sem a pretensão de classifcar a população em termos de classes
sociais, foi usado para avaliação socioeconômica. Os resultados mos-
traram que quanto maior a escolaridade dos pais e o nível socioeco-
nômico dos pais, maior era a competência acadêmica dos alunos; as
meninas obtiveram escores mais  elevados do que os meninos em
competência acadêmica; quanto maior o escore global de habilida-
des sociais das crianças, maior foi sua competência acadêmica e me-
nor o número de reprovações; os alunos com melhor desempenho
acadêmico geral apresentaram escores signifcativamente mais ele-
vados de habilidades sociais do que os alunos com pior desempenho
acadêmico geral; os melhores alunos em leitura apresentaram esco-
res signifcativamente mais elevados de habilidades sociais do que
os piores em leitura; os melhores alunos em matemática apresenta-
ram escores signifcativamente mais elevados em habilidades sociais
do que os piores em matemática; os alunos com maior estímulo dos
pais apresentaram escores signifcativamente mais elevados de habi-
lidades sociais do que os com pior estímulo dos pais; os alunos com
maior motivação apresentaram escores signifcativamente mais ele-
vados de habilidades sociais do que os alunos com pior motivação
geral;  os alunos com melhor funcionamento intelectual apresenta-
ram escores signifcativamente mais elevados de habilidades sociais
do que os alunos com pior funcionamento intelectual.

Cia, Barham e Fontain (2012) objetivaram examinar as rela-
ções entre três formas do envolvimento paterno (a comunicação en-
tre pai e flho; a participação do pai nos cuidados com o flho; a par-
ticipação do pai nas atividades escolares, culturais e de lazer do f-
lho) e dois aspectos do desenvolvimento infantil (autoconceito e de-
sempenho acadêmico) de crianças que iniciaram as atividades esco-
lares. Participaram 97 casais e seus flhos matriculados na 1ª ou 2ª
série do ensino fundamental. Para avaliar o envolvimento paterno a
partir de duas perspectivas diferentes, tanto os pais quanto as mães
responderam à Avaliação do bem-estar pessoal e familiar e do relaci-
onamento pai-flho - Versão Paterna. Para avaliar o desempenho aca-
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dêmico e o autoconceito, foram aplicados nas crianças o Teste de De-
sempenho Escolar e o Self-Description Questionnair I. Observou-se
que, quanto maior a frequência de comunicação entre pai e flho, a
participação do pai nos cuidados com o flho e a participação do pai
nas atividades escolares, culturais e de lazer do flho, maior o de-
sempenho acadêmico e o autoconceito das crianças. Esses resultados
foram indicativos da importância do envolvimento paterno e apon-
taram a necessidade de se realizarem intervenções educativas dirigi-
das aos homens.

Cia e Costa (2012) apresentaram um estudo que teve por ob-
jetivos: (a) verifcar a relação entre os problemas de comportamento,
o repertório de habilidades sociais e o desempenho acadêmico de
crianças e adolescentes e (b) identifcar a porcentagem de crianças e
adolescentes com problemas de comportamento e baixo desempe-
nho acadêmico, segundo a opinião dos professores. Participaram do
estudo 27 professores, de um total de 215 alunos da 1ª a 8ª série do
ensino fundamental, com média de idade de nove anos. As professo-
ras responderam ao Social Skills Rating System (SSRS) – Versão para
Professores (que avalia o repertório de habilidades sociais, os pro-
blemas de comportamento e o desempenho acadêmico do aluno).
Utilizou-se o teste de correlação de Pearson para verifcar a relação
entre as variáveis estudadas. Os resultados mostraram que o reper-
tório de habilidades sociais e os problemas de comportamento (in-
ternalizantes, externalizantes e total) estavam negativamente corre-
lacionados entre si, ou seja, quanto maior o repertório de habilida-
des, menor os índices de problemas de comportamento. Além disso,
quanto maior os problemas de comportamento, menor o desempe-
nho acadêmico das crianças e dos adolescentes. Respondendo ao se-
gundo objetivo, mais da metade das crianças e dos adolescentes fo-
ram avaliados pelas professoras com baixo repertório de habilidades
sociais e com altos índices de problemas de comportamento e 27,3%
da amostra apresentaram desempenho acadêmico abaixo da média.
Esses resultados apontaram para a necessidade de intervir com cri-
anças e adolescentes para melhorar o repertório de habilidades soci-
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ais  e  assim diminuir  a probabilidade de apresentar  problemas ao
longo do desenvolvimento.

Monteiro e Santos (2013) investigaram os recursos familiares
e sua relação com o desempenho em compreensão de leitura de alu-
nos do 3º ao 5º ano do Ensino fundamental de uma escola pública e
outra particular de Belo Horizonte. Também foram exploradas as di-
ferenças relativas ao tipo de escola (pública e particular). Participa-
ram 404 crianças com idades entre 7 e 13 anos. Os instrumentos utili-
zados foram o Inventário dos Recursos do Ambiente Familiar – RAF
e dois testes de Cloze, para avaliação da compreensão de leitura. As
autoras encontraram uma correlação positiva e signifcativa entre as
categorias e o total do RAF com os escores médios do Cloze. Os re-
sultados revelaram uma diferença estatisticamente signifcativa en-
tre as médias dos alunos no RAF e no Cloze, favorecendo os alunos
da escola particular. Verifcou-se a importância da avaliação dessas
variáveis para que ações de prevenção no âmbito do ensino público
possam ser empreendidas.

Esses estudos empíricos permitiram fazer algumas inferên-
cias. Em primeiro lugar, quanto ao relacionamento com a família e o
desempenho acadêmico, pôde-se perceber que, em pesquisas reali-
zadas com crianças e adolescentes, quanto menos recursos e maior
adversidade, incluindo problemas nas relações interpessoais, falhas
parentais quanto à supervisão, monitoramento e suporte, indícios de
menor investimento dos pais no desenvolvimento da criança, práti-
cas punitivas e modelos adultos agressivos, aumentam as difculda-
des escolares, a vulnerabilidade da criança para inadaptação psicos-
social, sintomas depressivos e menores são autoconceito acadêmico
e as competências sociais.

Em  segundo  lugar,  quanto  ao  envolvimento  somente  dos
pais, evidenciou-se que quando há uma frequência maior de comu-
nicação entre pai e flho e de participação do pai nos cuidados e nas
atividades escolares, culturais e de lazer do flho, menor o índice de
hiperatividade e de problemas de comportamento e maior o desem-
penho acadêmico das crianças. Já quanto ao envolvimento materno,
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as crianças que residiam com a mãe apresentaram uma relação mai-
or com o desempenho escolar do que no grupo que vivia com pai e
mãe. Ainda, a participação das mães nas atividades escolares, cultu-
rais e de lazer dos flhos aumentou o repertório de habilidades soci-
ais das crianças.

Quanto aos recursos do ambiente familiar, quanto melhores
eles são mais têm relação com o melhor desempenho em compreen-
são de leitura e em escrita, assim como elevam os escores de habili-
dades sociais, motivação geral e funcionamento intelectual. A escola-
ridade dos pais e o nível socioeconômico dos pais também tiveram
relação a melhor competência acadêmica dos alunos.

As variáveis que são foco deste trabalho, foram associadas
com a escrita, a compreensão de leitura, a competência social, a per-
cepção dos adolescentes sobre si mesmos, o autoconceito, as habili-
dades sociais e os problemas de comportamento. Para medi-las, fo-
ram vários os tipos de instrumentos utilizados como escalas, testes,
inventários e questionários.

Várias foram também as recomendações dos pesquisadores.
Enfatizou-se a importância de incluir a família em intervenções pre-
ventivas  voltadas  para  as  crianças  com  inadaptação  psicossocial,
contemplando os diversos contextos de socialização, para promover
o treino de competências sociais e o desenvolvimento de autoconcei-
to positivo. Em especial, foi destacada a necessidade de educar os
homens para conhecerem as muitas ações que podem melhorar seu
desempenho como pais.

Ficou evidente que o maior uso de práticas educativas paren-
tais de envolvimento e menor uso de coerção são signifcativos para
o melhor desempenho acadêmico dos alunos. Foi também notória a
relação entre os recursos do ambiente familiar e o desempenho esco-
lar infantil. De maneira geral, a orientação foi quanto à importância
da avaliação das variáveis medidas nos diversos estudos para que
ações de prevenção possam ser empreendidas nos âmbitos familiar e
escolar.
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Considerações fnais

A família e a escola são as duas grandes instituições da nos-
sa sociedade e cabe a elas proporcionar o desenvolvimento cognitivo
infantil. Por parte da família percebe-se que, atualmente, a maioria
dos pais trabalha fora e tem pouco tempo disponível para a vida do-
méstica e para a atenção com os flhos. Por parte da escola o que se
percebe é uma insatisfação quanto ao envolvimento dos pais na edu-
cação de seus flhos.

Segundo o que se observou neste estudo, para se desenvol-
ver nos vários contextos como intelectual, emocional e social, as cri-
anças deveriam participar de forma regular e constante em ativida-
des  com uma  ou mais  pessoas  que  tivessem mais  envolvimento,
como os pais. Verifcou-se também a importância dos recursos do
ambiente familiar para esse desenvolvimento. Por conseguinte, faz-
se importante realizar pesquisas que identifquem possíveis contri-
buições da relação mais próxima entre a escola e a família para o de-
senvolvimento da criança.

A escola é a fase preparatória para a vida adulta e de extre-
ma importância na formação do indivíduo na sociedade atual. Cabe
destacar que o desempenho acadêmico é considerado como a indica-
ção quantitativa da evolução do aluno, mas, na verdade, é um con-
texto maior que norteia esta avaliação, indo além do conhecimento
intelectual. Por isso, na formação do caráter de uma criança todos
que de uma forma geral tenham participação na sua vida devem tra-
balhar de forma conjunta, formando um indivíduo mais preparado e
com capacidade para viver em sociedade.

Nessa  direção,  as  escolas  poderiam  investir  no  fortaleci-
mento do conselho escolar, das associações de pais e mestres, abrin-
do espaço para a participação dos pais, para promover a articulação
da família com a escola e com a comunidade. A inclusão de progra-
mas de apoio aos pais poderia ser uma estratégia utilizada para aju-
dar os pais e responsáveis a acompanhar as atividades de aprendiza-
gem escolar dos flhos. Dessa forma, tanto a família quanto a escola
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se benefciariam no sentido de promover a aprendizagem escolar e o
desenvolvimento global do estudante.
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ATITUDE DOCENTE E O IMPACTO SOBRE O
ENSINO

Eli Andrade Rocha Prates
Maria Cristina Rodrigues Azevedo Joly

Introdução

O Ensino Superior no Brasil e no mundo passou por mudan-
ças nos últimos 20 anos que estão vinculadas a padrões de qualidade
e ampliação do sistema de modo a atender às características e de-
mandas políticas, econômicas, sociais e tecnológicas. No que se refe-
re ao Brasil, entre 1995 e 2010 o crescimento no total de matrículas
foi de 262,52%, sendo que as instituições privadas contaram com um
crescimento  de  347,15%,  enquanto  as  públicas  de  134,58%
(MANCEBO; DO VALE; MARTINS, 2015). É dado que, decorrente
da ampliação da rede privada, esta detém 74% das matrículas do En-
sino Superior, no geral. Se consideradas por turno, o crescimento do
ensino noturno cresceu de 56,1% das matrículas em 2000 para 63,5%
em 2010, com predomínio destas nas instituições privadas e munici-
pais,  evidenciam a  realidade  do  estudante-trabalhador  (BARROS,
2015). 

É importante citar, de acordo com o Ministério da Educação
(2015), o período de expansão entre 2003 e 2014 é marcado pela qua-
lidade e democratização. Destaque é dado aos critérios de qualidade
enquanto infraestrutura das instituições, recursos humanos, conhe-
cimentos produzidos e transmitidos e integração com a comunida-
de, visando o ensino, a pesquisa e a extensão. Ao lado disso, ampliar
a oferta e diversifcação de cursos possibilitou um maior acesso dos
estudantes a essa etapa formal de escolarização. Há de se considerar
nesse cenário a  educação  presencial  e  a  distância  nas  instituições
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públicas e privadas, bem como a qualifcação acadêmica por titula-
ção, dedicação integral às atividades e formação continuada docen-
te. 

Considerando as mudanças e expansão do Ensino Superior
destacadas é necessário melhor caracterizar o processo educacional
vigente,  atendendo  inclusive  às  políticas  federais  estabelecidas
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015). Assim, o foco do presente
capítulo  é  a relação professor-aluno,  mediada pelas  competências
técnicas, cognitivas e afetivas do docente e a percepção destas pelos
estudantes.

Considerações sobre a relação professor-aluno no Ensino Su-
perior

 
É interessante destacar, de acordo com Pimenta (2001), algu-

mas características do aluno do Ensino Superior noturno relaciona-
das à falta de interesse e de motivação com a própria aprendizagem;
passividade, individualismo; interesse na nota necessária para ser
promovido de um ano/semestre a outro e obtenção do diploma; falta
de hábitos acadêmicos; difculdade na interpretação, redação e leitu-
ra; difculdade para analisar e identifcar soluções para os problemas
apresentados, falta de criticidade, falta de tempo para estudar; pou-
co contato extraclasse com seus pares por ser, em geral, um aluno
trabalhador. Quanto à prática docente, o referido autor apresenta a
memorização como a tônica dominante encontrada em muito cursos
de Ensino Superior noturno, com uso de recursos, os mais variados,
para conseguir sucesso na memorização do material pretendido. En-
fatizam-se ações e atividades pouco participativas e grande volume
de informações em que a fgura do “bom professor” se identifca
com a de um “showman ou showwoman”, excelente na capacidade de
exposição do conteúdo.

Ao lado disso, há de se considerar, segundo Raasch (2000),
que até a inserção das Tecnologias da Comunicação e Informação no
cotidiano e no processo educacional,  a aprendizagem era pautada
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pela informação e acúmulo de conhecimentos. Desde o fnal do sé-
culo XX, a questão está em interpretar e selecionar informações na
busca de soluções de problemas aplicados à formação do profssio-
nal. O dilema para o professor é coordenar o ensino de conceitos e
gerar um ambiente efetivo de aprendizagem que conte com efcácia
curricular e motivação dos estudantes para aprender. 

A despeito disso,  a relação professor-aluno normalmente é
construída numa estrutura na ordem de um para muitos, em que o
professor é o foco de competências e ações, não levando em conside-
ração, na maioria das vezes, o contexto social e cultural seu e ou dos
estudantes. O docente muitas vezes quer crer que a questão curricu-
lar carrega uma solução. Acredita que o currículo, tecnicamente bem
elaborado, produzirá uma educação de qualidade, mas faz-se neces-
sário considerar algumas outras variáveis, indiretamente associadas
ao ensino em si, como o nível socioeconômico do aluno e o relacio-
namento social no ambiente educacional. Estas são relevantes tanto
para a frequência do aluno do Ensino Superior noturno quanto para
os índices de evasão (TERRIBILI FILHO, 2011). 

Muitas vezes as características reais dos alunos do Ensino Su-
perior não são objeto de preocupação ou conhecimento do professor
que, ao entrar na sala de aula, visa formar os futuros profssionais da
área.  Em assim sendo, há uma expectativa docente muito elevada
em relação ao desempenho e ao próprio processo de aprendizagem
deles (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002).  Há de se levar  em conta
também, e em especial, o estudante do ensino noturno que, por dife-
rentes motivos (estudo após 8 horas de trabalho ou inadimplência
no ensino privado, por exemplo) pode evadir ou terminar o curso
sem  agregar  valor  à  formação  profssional,  como  aponta  Barros
(2015).

Considerando o  exposto,  faz-se necessário  analisar,  de um
lado, o papel  do docente no contexto universitário em relação ao
processo ensino-aprendizagem, e de outro, o relacionamento social
no ambiente educacional, mais especifcamente, a relação professor–
aluno. De acordo com Alves (2000), o compromisso real do educador
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é mais com o relacionamento com seu aluno do que com o conteúdo
de ensino, em si mesmo. Acredita que a dissociação entre relação e
ensino pode inviabilizar a aprendizagem. 

Na perspectiva de Serra (2005), o professor tem um impor-
tante papel na motivação do aluno para aprender com autonomia e
atribuindo signifcado ao conteúdo ensinado. Sob a ótica do estu-
dante,  segundo Prates e Prates (2010),  há necessidade do docente e
da instituição considerarem os alunos como indivíduos em busca do
estabelecimento de vínculos afetivos. Afrmam ser essa uma tentati-
va de um crescimento que contemple a ambos – professores e alu-
nos, pois o afeto é básico para o funcionamento cognitivo, visando
níveis de competência no processo de aprendizagem.

Vidal (2000) demonstrou em sua pesquisa que os alunos cla-
mavam por aulas mais dinâmicas, criativas e por um maior relacio-
namento interpessoal com os professores, o autor traz à tona a im-
portância da afetividade na relação professor/aluno, como também
no processo ensino/aprendizagem, pois no fnal de cada curso supe-
rior não serão formados profssionais para atuarem no mercado de
trabalho apenas, mas também profssionais com olhar mais crítico e
com atuação mais humana dentro de sua área de ação.

Necessário  então  se  faz  pesquisar  as  relações  pedagógicas
que estão produzindo o afastamento entre o aluno e o que se quer
ensinar. Leite (2012) apresenta uma síntese de algumas decisões as-
sumidas por um professor, ao planejar seu curso, e seus possíveis
impactos,  não importando em qual etapa do ensino, resultado de
pesquisas desenvolvidas no Grupo do Afeto, liderado por ele, com
inevitáveis consequências afetivas:

a) A escolha dos objetivos de ensino – quando o aluno não conse-
gue identifcar a relevância dos objetivos propostos para a sua vida
ou para a sociedade em que está inserido, percebe como perda de
tempo o espaço dedicado para aquele estudo. É necessário que se es-
tabeleçam objetivos e conteúdos que os alunos percebam como rele-
vantes para que se estabeleçam vínculos afetivos positivos entre os
alunos e os objetivos abordados;
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b) A decisão sobre o início do processo de ensino – iniciar o ensino
a partir daquilo que o aluno já conhece, ou seja, aquilo que Ausubel
(1968) já defendia como conhecimento prévio. Se houver uma lacuna
entre o que o aluno sabe e o que lhe será ensinado, a possibilidade
de se estabelecer uma relação afetiva positiva entre o aluno e os con-
teúdos será remota;

c) A organização dos conteúdos – quando não se respeita a or-
dem lógica dos conteúdos de um curso, usando-os de maneira alea-
tória, acaba-se provocando no aluno difculdades no estabelecimen-
to de uma relação afetiva positiva com os referidos conteúdos;

d) A escolha dos procedimentos e atividades de ensino – aqui se
encontram as relações efetivas em sala. Se o professor vai escolher
ministrar uma aula expositiva, se vai propor um trabalho em grupo,
uma leitura de texto, uma pesquisa de campo, a escolha da estraté-
gia de ensino será fundamental para se conseguir o objetivo propos-
to. A dimensão afetiva está totalmente implicada em cada decisão
tomada, em cada atividade escolhida, para o sucesso ou para o fra-
casso. A escolha de uma avaliação radicalmente diferente da forma
como foi o ensino é uma forma de reforço afetivo negativo. Além
disto, as relações interpessoais: olhares, tom de voz, correções têm
enorme poder de impacto afetivo no aluno, positivo ou negativo, de-
pendendo da forma como forem recebidos.

e) A escolha dos procedimentos de avalização do ensino – os dados
apresentam unanimidade mostrando que a avaliação tradicional é
um dos principais fatores responsáveis, no processo ensino e apren-
dizagem, pelo distanciamento afetivo entre o sujeito/aluno e o obje-
to/conteúdo. A avaliação torna-se desastrosa quando é utilizada con-
tra o aluno, principalmente, quando ele tem consciência disto. So-
mente quando os resultados da avaliação são usados para a revisão
das condições de ensino ou para subsidiarem estratégias para o cres-
cimento da aprendizagem do aluno é que a relação afetiva positiva
do aluno com os conteúdos se estabelecerá.

Marchand (1985) afrma que cuidar do professor-educador é,
muitas  vezes,  solucionar  o  problema do  aluno difícil.  Já  Fullan e
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Hargreaves  (2000)  acreditam que  os  professores  deveriam buscar
um relacionamento mais próximo com seus alunos e num esforço al-
truísta,  deveriam ser amigos de seus alunos,  participando da sua
história.  Do mesmo modo,  Weisz  (2001)  acredita  que  professores
comprometidos se mesclam entre os alunos, constroem pontes, cri-
am vínculos emocionais e assim suas histórias se cruzam e os alunos
são conquistados.

Partindo destas premissas, na sequência, será apresentada a
pesquisa realizada. Serão descritos seus objetivos, metodologia em-
pregada e resultados obtidos. O foco especial é a percepção discente
acerca das competências docentes para diferentes cursos de gradua-
ção, buscando verifcar-se, pela resposta dos discentes, se os víncu-
los afetivos eram percebidos e necessários para a aprendizagem.

A pesquisa no contexto do Ensino Superior

Considerando o panorama de expansão do Ensino Superior,
de um lado e, de outro, a necessidade de melhor caracterizar a quali-
dade educacional, esta investigação foi desenvolvida. O recorte de
pesquisa feito sobre as várias temáticas acerca do Ensino Superior
foi a relação professor-aluno, com vistas ao êxito acadêmico na for-
mação de profssionais competentes. O objetivo foi identifcar a per-
cepção de universitários acerca da atitude e atributos docentes rela-
cionados ao domínio do conteúdo programático, aspectos didático-
pedagógicos e da dimensão interpessoal do relacionamento. Foram
analisadas as diferenças de percepção por curso, semestre frequenta-
do pelo estudante, faixa etária e sexo.

A metodologia da pesquisa

Participantes

O estudo se constituiu em uma pesquisa não experimental,
do tipo survey. Participaram 884 alunos, 382 do sexo masculino e 502
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do sexo feminino, matriculados nos cursos de Pedagogia, Adminis-
tração, Educação Física e Sistemas da Informação, de uma institui-
ção de Ensino Superior confessional, num município do interior do
Estado  de  São  Paulo.  As  idades  variaram  entre  18  e  62  anos
(M=24,06; DP=6,54). O critério de inclusão na pesquisa foi ter o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo participan-
te.

Instrumento

Questionário sobre atitudes docentes:  partiu-se do instru-
mento utilizado por Grígoli (1990) para organizar o questionário em
questão que foi utilizado também por Prates e Prates (2010). Dos 60
itens descritivos de características, comportamentos e atitudes que
podem ser apresentados por professores do Ensino Superior, seleci-
onaram-se 26 afrmativas relacionadas a três categorias de interesse
para o presente estudo, a saber: (I) ao domínio que demonstra ter da
disciplina que leciona (cognitivo). Os itens são 1, 2, 3 e 26; (II) ao do-
mínio dos aspectos didáticos e pedagógicos em sua atividade docen-
te (didático-pedagógico). Os itens são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24;
(III)  à  dimensão interpessoal  do  relacionamento  com seus  alunos
(afetivo). Os itens são 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25. 

O respondente deve considerar as atitudes do professor em
relação aos itens e assinalar 1, se for positiva; 2, se for muito positiva;
3, negativa; 4 muito negativa; 5, se ele for indiferente em relação à
atitude frente ao item; 6, se não tiver opinião formada e 7, se não en-
tendeu a afrmativa. A interpretação da pontuação atribuída indica a
percepção que o respondente tem em relação às características do
professor do Ensino Superior para cada um dos domínios considera-
dos. 
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Procedimento

O questionário foi aplicado coletivamente, em uma aula do
professor-pesquisador, aos alunos que assinaram o ‘Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido’. Os estudantes levaram, em média,
15 minutos para responder o questionário, após ter-lhes sido infor-
mado o objetivo da pesquisa e dadas as instruções necessárias para
responder o instrumento. 

Resultados e Discussão 

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva
e inferencial, a fm de caracterizar a percepção dos universitários so-
bre a atitude e atributos docentes, relacionados ao domínio do con-
teúdo programático, aspectos didático-pedagógicos e da dimensão
interpessoal  do  relacionamento professor-aluno.  Foram considera-
das as diferenças de percepção por curso, semestre frequentado pelo
estudante, faixa etária e sexo. Para tal análise foram levadas em con-
ta as opções de respostas de 1 a 5 assinaladas para cada item; as de-
mais opções (6 e 7) na foram consideradas por terem sido insufcien-
tes para atender os critérios de análise dos testes estatísticos utiliza-
dos. Foi utilizado um escore ponderado para a defnição das médias
por domínio em função de haver diferente quantidade de itens em
cada um. O escore ponderado foi calculado considerando a frequên-
cia média de respostas em cada domínio dividido pelo número de
itens total da escala. 

Os resultados referentes à percepção dos estudantes por do-
mínio e por curso, bem como a análise estatística das diferenças de
médias de cada domínio, considerados os quatro cursos, foi realiza-
da por meio da Anova e estão na Tabela 1. Pode-se constatar que há
diferenças estatisticamente muito signifcativas entre os cursos sobre
a percepção dos docentes quanto aos domínios avaliados. Os escores
do domínio cognitivo apesar de variarem de 0,31 a 0,38 revelaram
diferenças muito signifcativas entre cursos. Esse resultado pode ser



183

explicado a partir das competências docentes tanto em termos de co-
nhecimento específco quanto do domínio técnico. Essas duas variá-
veis têm importância bastante diferentes para a estrutura curricular
de cada um dos cursos em função do perfl de profssional a ser for-
mado. As competências a serem desenvolvidas para a formação de
um educador, como pedagogo ou educador físico, são díspares das
necessárias para um analista de sistemas. A análise realizada pelo
Teste de Tukey (HSD), com nível de signifcância de 5% e p=0,53, in-
dicou  Sistemas  de  Informação  separado  dos  cursos  de  Educação
Física, Pedagogia e Administração que fcaram agrupados. Pode-se
ampliar as considerações feitas para o domínio didático-pedagógico
cujos escores também revelaram a organização dos cursos em dois
grupos – um agrupa os cursos de Administração, Pedagogia e Edu-
cação Física e no outro está Sistemas de informação, de acordo com
o Teste de Tukey (HSD), com nível de signifcância de 5% e p=0,09. O
mesmo agrupamento observa-se para o domínio afetivo resultante
da análise usando o Teste de Tukey (HSD), com nível de signifcância
de 5% e obtendo-se p=0,48.

Tais resultados indicam a importância, de um lado de se co-
nhecer as características e expectativas do estudante, em especial do
Ensino Superior  noturno,  como propõe Pimenta (2001).  De outro,
faz-se necessário considerar a perspectiva de Raasch (2000) e Pimen-
ta e Anastasiou (2002) para atender a uma formação de qualidade,
haja vista o que se constatou quanto à formação de dois grupos que
se diferenciam muito signifcativamente quanto à percepção docente
para a amostra investigada – Sistema de Informação cujo foco é for-
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mar o profssional e os demais cursos que, além da competência pro-
fssional, preocupam-se com a formação do docente. Vale ressaltar
que Administração, aparentemente, deveria alinhar-se a Sistemas, já
que trabalha umbilicalmente atrelada a esta área para praticamente
todas as decisões que toma diariamente. No entanto, ao se observar
a forma de trabalhar cada um dos profssionais, de forma separada,
perceber-se-á, que o gestor administrativo se envolve com pessoas,
precisa saber gerir pessoas, e o profssional de TI é muito mais auto-
didata, introspectivo, focado na máquina e em seus projetos, portan-
to, com perfs bem distintos, fazendo todo o sentido o estudante de
administração agrupar-se com os cursos da docência.

É interessante apresentar a distribuição percentual das res-
postas dos estudantes sobre sua percepção dos docentes por curso,
por domínio e por item. Estão descritas nas Tabelas 2 a 4 se tem ati-
tude positiva (P),  atitude muito  positiva(P+),  atitude  negativa(N),
atitude muito negativa(N-) ou indiferente(I).

Pode-se constatar na Tabela 2 que os estudantes de Adminis-
tração apresentam o maior percentual de atitudes muito positivas
frente ao conhecimento docente acerca da disciplina que ministra e,
por consequência, a mais negativa quanto ao fato do docente não
dominar o conteúdo. No tocante ao item 3 que se refere à capacida-
de docente de tratar a informação e o conteúdo, há uma distribuição
percentual  entre  atitude negativa e  muito  negativa para todos  os
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cursos.  É fato que a distribuição percentual das respostas para os
itens do domínio cognitivo ratifca o resultado da Anova (Tabela 1) e
Teste de Tukey (HSD) que diferenciam muito signifcativamente os
cursos e agrupam Administração, Pedagogia e Educação Física sepa-
radamente de Sistemas de Informação. 

No que se refere ao domínio didático-pedagógico (Tabela 3),
o curso de Pedagogia apresenta as atitudes mais positivas, em espe-
cial, para os itens 6 e 8 que tratam da característica docente para mi-
nistrar as aulas e a mais negativa, por oposição, ao item 7. Os meno-
res percentuais, quer sejam de atitudes positivas ou negativas, são
do curso de Sistemas de Informação. As informações das Tabelas 1 e
2 também ratifcam as análises estatísticas que diferenciam signifca-
tivamente os cursos de Administração, Pedagogia e Educação Física
entre  si  e  do  curso  de  Sistema  de  Informação,  bem  como  Vidal
(2000). 

Considerando o percentual de respostas apresentado na Ta-
bela 4 para o domínio afetivo por curso e item, observa-se um pa-
drão de respostas percentual sempre maior para as atitudes muito
positivas ou muito negativas.  O curso de Pedagogia revela,  assim
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como para o domínio didático-pedagógico, os maiores percentuais.
Há de se dar foco para os itens 15 e 19 com as atitudes mais positivas
que se referem às características do estudante para aprender. Quan-
to as mais negativas, os itens 13, 17 e 21 voltados para ausência de
critérios,  instabilidade ou preferências pessoais  na relação com os
alunos e/ou situações da rotina de sala de aula e do processo de
aprendizagem.

 Legenda: (P) atitude positiva; (P+) atitude muito positiva; (N) atitude negativa; (N-)
 atitude muito negativa; (I) indiferente

A Tabela 5 apresenta a frequência de respostas, variando de 1
a 4, para cada item e considerando-se todos os cursos conjuntamen-
te. É importante lembrar que o estudante assinalou (1) se considerou
a característica ou atitude docente como positiva;  (2) se for muito
positiva; (3) negativa; (4) muito negativa. 
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As atitudes docentes, de acordo com a Tabela 5, consideradas
as mais positivas pelos universitários investigados, independente do
curso frequentado, referem-se à aceitação, pelo docente, das difcul-
dades e limitações do estudante (item 15) e o seu domínio didático-
pedagógico  observado  quando  varia  as  formas  de  ensinar,  utili-
zando-se de procedimentos diferenciados (item 8). Constatou-se que
é tida como uma atitude docente negativa a falta de fexibilidade di-
dático-pedagógica (item 7) e também a falta de domínio de conteúdo
da disciplina que leciona. Ao lado destas, estão as destacadas como
as mais negativas as que são ligadas ao relacionamento professor-
aluno que venha a ocorrer de modo indelicado, agressivo ou irônico,
podendo chegar a humilhar ou ridicularizar o estudante (itens 22 e
23).

Considerando-se os resultados por itens (Tabela 5) ou por do-
mínios (Tabela1) é evidente que a percepção do estudante universi-
tário acerca de seu professor é muito positiva em relação à sua com-
petência cognitiva e didático-pedagógica e muito negativa frente as
atitudes docentes relativas ao domínio afetivo. As atitudes do relaci-
onamento professor-aluno que os estudantes repudiam são as que
indicam discriminação, ironia, agressividade e ameaça (itens 13, 22 e
23).

De modo geral, os estudantes consideraram seus professores
competentes  em  termos  de  domínio  de  conteúdo  e  recursos  di-
dático-pedagógicos,  mas com atitudes muito  negativas  relativas à
afetividade. Cabe destacar que a percepção dos alunos de Sistemas
de Informação revelou ser a mais positiva para os domínios cogniti-
vo e didático-pedagógico e a dos estudantes de Pedagogia a mais
negativa para o afetivo.  Desse modo, é importante que o docente
possa organizar seu conteúdo programático de modo a atender tan-
to os objetivos quanto promover a aprendizagem signifcativa. Le-
var-se em conta, assim, a afrmativa de Barros (2015) sob a ótica di-
dático-pedagógica de Terribili Filho (2004). 
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Os resultados descritos na Tabela 6 revelam diferenças esta-
tisticamente muito signifcativas de percepção dos estudantes entre
os domínios em função do sexo, independente do curso frequenta-
do. Os escores médios das universitárias foi maior que o dos univer-
sitários para todos os domínios. A medida do tamanho do efeito (d)
das diferenças de médias em termos de desvios padrões, de acordo
com Cohen (1988), foi calculada para cada domínio em função do
sexo.  Considerou-se,  para  o  presente  estudo,  um  efeito  pequeno
para  d  até 0,2 sendo a porcentagem de sobreposição das medidas
consideradas de até 85%; médio para d entre 0,2 e 0,5, sendo a por-
centagem de sobreposição das medidas consideradas de até 67%; e
grande para d entre 0,5 e 0,8, sendo a porcentagem de sobreposição
das medidas consideradas de até 53% (Dancey & Reidy, 2004). As-
sim, o tamanho do efeito das diferenças foi médio para todos os do-
mínios,  sendo os  escores de 0,3 para  o  cognitivo,  0,25 para o  di-
dático-pedagógico e 0,24 para o afetivo. Desse modo, pode-se consi-
derar que a percepção das universitárias é mais acurada que dos ra-
pazes em relação às características, atitudes e comportamentos dos
docentes relativos aos domínios de conhecimento, competência di-
dático-pedagógica e relacionamento professor-aluno. 

A análise da percepção dos estudantes tendo como base o se-
mestre que cursavam quando responderam a escala revelou que há
diferenças estatisticamente signifcativas para o domínio cognitivo
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(F  (4,879)  =3,183;  p=0,013),  didático-pedagógico  (F  (4,879)  =3,055;
p=0,016) e afetivo (F (4,879) =2,664;  p=0,031). É importante destacar
que essa análise pode indicar uma possível infuência do conheci-
mento específco adquirido no decorrer do curso como um dos as-
pectos  determinantes  para  análise  crítica  das  atitudes  docentes  e
consequente percepção do estudante, em relação aos domínios cog-
nitivo e afetivo, uma vez que o Teste Tukey (HD) Post Hoc constatou
diferenças entre a percepção dos estudantes de primeiro e oitavo se-
mestres,  corroborando resultados  encontrados  por Igue,  Bariani  e
Milanesi (2008). No que se refere ao domínio didático-pedagógico, o
Teste Tukey (HD)  post  hoc  indicou diferenças entre estudantes do
primeiro e  sétimo semestres.  Outras investigações  são necessárias
nessa direção. Verifcou-se, por meio da Anova, que não há diferen-
ças estatisticamente signifcativas de médias por faixa etária para os
participantes dessa investigação quanto às atitudes docentes para os
domínios  cognitivo  (F=0,43;  p=0,65),  didático-pedagógico  (F=2,55;
p=0,79) e afetivo (F=0,16; p=0,85). 

Considerações Finais

Esta pesquisa nos apresenta elementos para defender que a
afetividade faz parte indissociável do processo ensino e aprendiza-
gem e precisa estar presente em todas as decisões que o professor for
assumir em seu processo de preparo e exercício de seu magistério.
Receber um universitário com sonhos,  projetos,  ideais,  sem ainda
possuir a maturidade da pesquisa, compreender a interpretação das
entrelinhas, entender a importância das perguntas e conseguir con-
quistar seu afeto pela sala de aula, pelos colegas de sala, pelos proje-
tos de extensão, pelos grupos de pesquisa, pelas aulas expositivas,
pelos trabalhos em grupo, é tarefa que exige pesquisa, persistência,
dom.

Seguramente  a  qualidade  desta  mediação  que  o  professor
fará entre os conteúdos escolares e os alunos será o determinante en-
tre os vínculos que estes formarão com os respectivos conteúdos. A
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qualidade dos vínculos pessoais se fundirá aos vínculos de conteú-
dos tornando a aprendizagem mais forte ou mais fraca.

Manter o universitário até o fnal do curso não é tarefa fácil,
visto os índices de evasão em nosso país. Reverter este quadro so-
mente se dará por meio de um esforço coletivo de professores que
assumam um projeto pedagógico que coloque a aprendizagem do
aluno no centro e, a partir daí, todo o esforço de planejamento seja
feito em função de alcançá-lo com um ensino signifcativo.

Não existe nada que mais traga insatisfação ao ser humano
do que não ver signifcado para sua vida. Esta é razão de muitos se
suicidarem. É fácil imaginar o estresse de jovens que permanecem
quatro horas todas as noites em uma sala de aulas, ouvindo sobre
coisas que ele não sabe onde poderia usar em sua vida, coisas desco-
nectadas de sua realidade. Casanova e Polydoro (2009), em sua pes-
quisa, encontraram estes estudantes no Ensino Superior, não encon-
trando relevância nos conteúdos oferecidos nos cursos, em função
da carreira que escolheram.

Em realidade, o que o aluno quer é ser feliz. E ele espera que
os docentes os capacitem a enxergar a vida e a lidar com ele magis-
tralmente e, então ser feliz. Tarefa imensa... pois como saber indicar
caminhos, se não se conhece o interior do ser humano? Como esta-
belecer procedimentos, se o livre arbítrio nos torna únicos? O que é
ser mestre, diante de um infnito de possibilidades?

O mestre toma para si a responsabilidade e procura preparar
e apresentar uma aula atrativa. Desvincula-se, o mais que pode, da
preocupação com o ENADE e estimula seu aluno a pensar. Aluno al-
fabetizado na escrita e na leitura, sendo agora, alfabetizado na entre-
linha. Lendo por trás do que se escreve. Buscando as intenções. Pro-
curando aplicar no seu particular, no seu íntimo, as lições do pensar.
Procura entender-se. Procura a vida.

As aulas no power point, os vídeos, os trabalhos em grupo, as
discussões sobre temas polêmicos, os assuntos abordados relaciona-
dos com a vida e a atenção deste aluno, gradativamente, é consegui-
da. Procura estabelecer o que seu aluno sabe, tentando fazê-lo dialo-
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gar com o que se quer ensinar. O prazer de ler começa a perceber-se,
porque o motivo não é mais a cobrança da nota, mas a beleza das
palavras que se entrelaçam num jogo de sedução e amor, levando o
aluno para lugares inimagináveis,  com paisagens paradisíacas,  fa-
zendo-o gostar da vida – ao menos um pouco.

Interessante é que algumas vezes ele se pega viajando por
dentro de si. Começa a se conhecer. Gosta de algumas coisas, não
gosta de outras. Então está o mestre ali para mostrar-lhe a necessida-
de de  aprender algumas coisas  que não serão usadas  por toda a
vida, mas pontualmente, e que abrirão portas, quem sabe num bom
emprego, etc.

Estudar objeto direto preposicionado, os usos da partícula se,
onomatopeia, mesóclise e o feminino de sapo tiram o universitário
do sério. Ele não vê sentido. Porque realmente sentido não há. A so-
ciedade fabrica amarras destituídas de razão e faz com que seus pró-
prios flhos vivam dentro delas, querendo que sejam felizes.

Há momentos  em que o aluno está  de  corpo presente em
sala. Não responde a qualquer estímulo, fca irritado se repreendido,
parece que está a sufocar o grito: “Deixe-me. Quero paz. Quero fcar
sozinho. Não fale comigo. Você nunca vai me entender! ...” Através
da resolução de problemas, o professor também está na posição de
aprendiz.

Em particular, a mão do mestre no ombro do aluno, o tempo
despendido para com ele, desarmam-no. É o mestre que tira o jaleco,
esconde o giz, abandona a caneta vermelha, a superioridade de sua
posição e se faz um com o flho. O mestre ensinou, o aluno apren-
deu; o aluno ensinou, o mestre aprendeu – Eis o verdadeiro ensino!
As aulas não serão mais as mesmas para o aluno. Ali está alguém
que realmente se importa com ele.

Inúmeros jovens que, nas atitudes demonstram nada prome-
ter,  são dotados de  muitos talentos  e  habilidades enrustidos,  não
aplicados a bem algum. Quando o mestre não se deixa levar pelo
verniz aparente, mas coloca seu foco na árvore que promete, as fa-
culdades que estavam ocultas, por falta de discernimento dos jovens
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e professores, ressurgem com vigor, dando colorido à vida.
Em resumo, os universitários pesquisados procuram profes-

sores que conheçam os conteúdos a serem ensinados, que pesquisem
sempre, atualizando-se e que olhem para cada aluno como indiví-
duo, único, com potencial diferenciado, com formação própria, com
desejos e ambições distintos. A postura academicista em que os pro-
fessores foram ensinados e ensinam não está mais garantindo aos
alunos a agilidade de que necessitam, isto é, agilidade intelectual,
agilidade criativa.

Esta pesquisa mostra que o aluno quer ser visto por inteiro,
com sua afetividade, seus sentidos, suas expressões, sua crítica, suas
percepções, seus problemas, sua criatividade, quer ser ouvido, quer
ser tratado como gente. Os alunos pedem que os professores tenham
um relacionamento mais próximo com eles.

Vale a refexão. Os professores estão usando o que aprende-
ram e não estão satisfeitos. Não conseguem com regularidade atin-
gir os alunos, instigando-lhes a curiosidade. Mas têm medo de desa-
prender o que aprenderam, mas que não está funcionando, pela in-
certeza da novidade. No entanto, os alunos querem mudança. O que
será ensinado a eles? O que a sociedade está requerendo da nova ge-
ração? Terão eles medo de arriscar? Será ensinado este medo a eles?

Cabe aos professores esta refexão. Deseja-se com esta pes-
quisa oferecer pistas para que se possa continuar pesquisando, mu-
dando, não tendo medo de experimentar, no sentido de trazer felici-
dade para o ambiente de trabalho, o magistério, já que os conteúdos
com que trabalhamos devem ser tão dinâmicos quanto é  o nosso
mundo, a nossa sociedade
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REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO
FUNDAMENTAL SOBRE AS VARIÁVEIS QUE
INFLUENCIAM O DESEMPENHO ESCOLAR

Andréia Osti

Introdução

A aprendizagem de alunos constitui objetivo da escola e de
qualquer professor em sala de aula, no entanto, há uma rede de vari-
áveis que participam do processo de aprender e de ensinar, variáveis
estas que infuenciam esse processo e direcionam para um resultado
positivo (quando do sucesso) ou negativo (relativo ao fracasso). Nes-
se sentido, conhecer quais as representações de professores sobre o
processo de ensino e aprendizagem, torna-se elemento fundamental
para melhor  compreendermos tanto os  resultados  das  aprendiza-
gens dos estudantes quanto das práticas docentes. 

As representações podem ser entendidas como um conheci-
mento prático, ou seja, são conhecimentos do cotidiano que subjeti-
vamente direcionam nossas práticas e formas de conceber a realida-
de. Para Jodelet (2001, 2009) a representação é uma forma de conhe-
cimento socialmente elaborado e compartilhado pelas interações e
relações sociais. Fazem parte deste conhecimento a subjetividade e a
intersubjetividade. A primeira se relaciona com o sujeito individual
enquanto ator social ativo, que é afetado por diferentes aspectos da
vida e que ainda assim,  pensa por si  e constrói  ele próprio,  uma
ideia do mundo. A intersubjetividade remete a situações em que es-
ses atores sociais trocam informações e transmitem conceitos no coti-
diano de uma coletividade, num dado contexto, como a escola. Des-
sa forma, ao entrevistar professores para investigar quais fatores eles
apontam como determinantes para o sucesso ou fracasso na apren-
dizagem de seus alunos e, mais especifcamente, quais suas percep-
ções sobre a qualidade da relação professor e aluno e da responsabi-
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lidade pela aprendizagem, estamos conhecendo sua subjetividade e
intersubjetividade e tendo elementos  para melhor compreender o
processo de construção de conhecimento em sala de aula. 

De acordo com Moscovici (2010) a teoria das representações
sociais fornece subsídios para melhor compreender as concepções
acerca do ambiente de ensino e aprendizagem uma vez que as repre-
sentações construídas pelos professores acabam sendo vinculadas à
sua própria experiência. Nesse sentido, o universo do indivíduo é
formado por uma série de relacionamentos e interações impregna-
das de  representações,  portanto elas  constituem uma das vias  de
apreensão do mundo concreto (Moscovici, 2010, Dota, 2006). Dessa
forma, a opção por essa abordagem teórica nos permite compreen-
der os mecanismos pelos quais os professores constroem suas con-
cepções sobre o desempenho de seus alunos. 

Na concepção de Ens, Donato e Ribas (2015) a representação
envolve sempre a representação de alguém (sujeito) e de algo (obje-
to), cujos aspectos históricos, culturais e psicológicos estão presentes
à medida que os sujeitos  atribuem sentido em sua relação com o
mundo. Esse texto se direciona a analisar e refetir acerca da repre-
sentação do professor (sujeito) sobre o processo de aprendizagem
(objeto). Moscovici (2010) afrma que a representação é ao mesmo
tempo cognitiva e afetiva e serve como guia para o comportamento.
Nesse sentido, ao pensarmos sobre as relações construídas em sala
de aula, podemos afrmar que nas interações entre professores e alu-
nos, esses criam representações sobre o outro, sobre a relação entre
os pares, sobre a metodologia, sobre o processo de ensinar e apren-
der, e essas representações criadas e/ou compartilhadas por esses in-
divíduos direcionarão seu comportamento e poderão infuenciar sua
forma de compreender as relações vividas em sala de aula. 

Segundo Coll (2001), as representações dos professores sobre
os alunos interferem na dinâmica da sala de aula e funcionam como
um fltro que leva o docente a interpretar o que os estudantes fazem,
mas também como um meio de valorizar as aprendizagens que eles
realizam e a reagir de forma diferente ante seus progressos e difcul-
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dades. Também afrma que a representação dos alunos sobre o pro-
fessor  condiciona  em grande  parte  a  interpretação  deles  de  tudo
aquilo que o docente diz e faz, e pode, em alguns casos, modifcar o
comportamento do professor na direção das expectativas associadas
a essa representação. É nesse sentido que reside a importância do es-
tudo das representações sociais no âmbito escolar, pelo fato da re-
presentação se formar na prática social, refetindo os pensamentos e
sentimentos  despertados,  formados  e  consolidados  na experiência
diária daqueles que trabalham na escola e ensinam e para aqueles
que frequentam a escola e aprendem. 

As representações, segundo Ens, Donato e Ribas (2015) pos-
suem uma relação intrínseca ao contexto escolar, justamente pela in-
fuência que exercem sobre ele. Nesse sentido, aprender a analisar as
representações emergidas na prática pedagógica, para esses autores,
fornecerá pistas para compreender os mais diversos e complexos ob-
jetos de estudos do campo educacional, isso porque o universo edu-
cacional está persuadido por ideias, valores e atitudes resultantes de
determinadas representações. Afrmam ainda que conhecer essas re-
presentações  signifca  desvelar  a  maneira  como  os  indivíduos  se
comportam e se comunicam. 

Em relação ao processo de aprender, pode-se dizer que a de-
pender da representação do professor sobre esse processo, haverá
diferentes formas de atuação em sala de aula, tanto no sentido meto-
dológico quanto relacional, nas formas de conceber a aprendizagem
e de avaliar o aluno. Isso quer dizer que a atuação do professor não é
neutra, ao contrário, é consciente e deliberada. Quando o professor
escolhe uma atividade, quando decide a forma de avaliar um aluno,
suas ações são pautadas em sua experiência, formação e expectativas
do resultado, bem como nas exigências e padrões da instituição es-
colar,  mas de forma subjetiva existe uma representação de aluno,
uma representação do processo educativo, um valor para a avalia-
ção, o que acaba direcionando suas práticas. 

Representar é uma atividade humana e construir representa-
ções faz parte do universo escolar. Tanto professores quanto alunos
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adotam uma concepção de ensino e aprendizagem. Segundo Osti e
Brenelli (2013a), mesmo que de forma inconsciente, essa representa-
ção vai determinar sua compreensão sobre a função do aprender.
Nesse sentido, Osti (2010) afrma que as representações podem pro-
mover ou até mesmo impedir o avanço cognitivo isso porque em sua
pesquisa, foi verifcado que tanto as representações quanto os senti-
mentos  dos  estudantes  interferem no  seu processo  de  aprendiza-
gem, assim como a percepção do aluno sobre a representação que
seu professor faz dele.  Em outro trabalho,  Osti  e  Brenelli  (2013b)
compararam as representações de professores e alunos sobre o pro-
cesso de ensino e aprendizagem e os resultados evidenciaram que os
professores  compreendem a aprendizagem como transmissão dos
conteúdos e das disciplinas em sentido único, do professor ao aluno,
ou seja, o professor ensina e o aluno aprende. De forma similar, os
alunos valorizam o desempenho frente aos resultados dos exercícios
e concebem a nota como resultado da aprendizagem. Nesse sentido,
a aprendizagem parece ser um processo individual e não social, me-
diado e construído coletivamente. 

Estudos nacionais (Osti, 2016, Osti & Martinelli, 2014, Santos,
Martinelli & Monteiro, 2012, Barbosa, 2011, Osti, 2010, Aguena, 2010,
Guideti & Martinelli, 2009, Guideti, 2007, Andrade, 2005) e interna-
cionais  (Bradley  &  Corwyn,  2002;  Cooper,  Engleend  &  Luckner,
2004; Jiang, 2004; Engleend & Lucker, 2004, Spera, 2006, Madaus, Ai-
rasian & Kellaghan, 2008, Cooper, Lindsay & Nye, 1999) têm desta-
cado a importância de conhecer a infuência da família nas diferen-
tes fases do desenvolvimento da criança e mostrado uma série de
condições presentes no ambiente familiar que são fortes preditores
do desempenho escolar, tais como: incentivo familiar e supervisão
das atividades escolares, clima emocional, valorização da educação,
ocupação dos pais, instrução, renda e recursos da família. Soma-se a
esses fatores a importância dada as representações, uma vez que as
atitudes de estudantes com relação a escola, podem, segundo Ikeda
(2013), ser infuenciadas pelos seus professores, pelos seus colegas
ou pela atmosfera que a escola apresenta. 
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Em uma pesquisa realizada com 48 países constatou que os
estudantes que apresentaram melhor desempenho tinham atitudes
mais positivas com relação a escola do que os com desempenho mais
baixo e  que as  atitudes desses estudantes estavam associadas aos
seus professores (Ikeda, 2013). Em relação a expectativa de sucesso
escolar, Mont (2013) afrma que as notas não apenas mensuram o
progresso dos estudantes como também apontam para comporta-
mentos, hábitos e atitudes. Destaca ainda que em vários países veri-
fcou-se que os professores tendem a dar melhor nota aos estudantes
socioeconomicamente favorecidos, ainda que não tenham desempe-
nho e atitudes superiores aos estudantes socioeconomicamente des-
favorecidos. 

Assumindo a premissa que o desempenho de alunos é infu-
enciado  por  representações,  assim  como  fazem  parte  dele  outras
inúmeras variáveis como a motivação do aluno e do professor, a me-
todologia utilizada, os conteúdos curriculares, o relacionamento em
sala,  esse  trabalho  busca  investigar  quais  fatores  os  professores
apontam como determinantes para o sucesso ou fracasso na apren-
dizagem de seus alunos e quais variáveis acreditam que participam
do processo de aprendizagem.

Delineamento da Pesquisa Método

Participaram cinquenta professores efetivos da rede munici-
pal de uma cidade no interior de São Paulo, que atuam no 5º ano do
ensino fundamental e que tem entre cinco e vinte anos de atuação
em sala de aula. Metodologicamente foi solicitado ao professor que
escrevesse um parecer descrevendo um aluno real que em sua con-
cepção representasse um modelo satisfatório de desempenho e outro
que representasse um modelo insatisfatório de desempenho. O pare-
cer deveria descrever de forma detalhada esse aluno apontando ca-
racterísticas físicas, emocionais, cognitivas, comportamentais, relaci-
onais e familiares, buscando assim uma confguração bem detalhada
e real desta criança. Os pareceres foram escritos de próprio punho,
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coletivamente, durante o horário de trabalho pedagógico nas esco-
las, uma vez que a direção cedeu o horário para esse fm. O tempo
médio para a escrita do parecer variou entre trinta e cinquenta mi-
nutos. A pesquisa confgura-se como qualitativa, pois o interesse foi
de conhecer e analisar as representações desse grupo de docentes. 

No que concerne às considerações éticas, foram seguidas as
orientações da Resolução 466/12, desta forma todos os participantes
foram assegurados que seus nomes seriam mantidos em total anoni-
mato, bem como as suas respostas individuais não se encontrariam
acessíveis para a coordenação e/ou direção da escola. No entanto, as
repostas seriam divulgadas coletivamente, sem identifcação da es-
cola, do professor e da cidade, por ocasião da publicação dos resul-
tados. 

A análise teve como referência a análise de conteúdo na pers-
pectiva de Bardin (1979). Para isso, após a emissão dos pareceres foi
feita uma leitura futuante para identifcar as principais característi-
cas que diferenciassem alunos com satisfatório e insatisfatório de-
sempenho. Depois dessa primeira etapa foram feitas categorias que
pudessem melhor explicar os resultados. Dessa forma os pareceres
foram separados em duas categorias: desempenho satisfatório e in-
satisfatório e dentro dessas duas categorias foram construídas sub-
categorias por meio do conteúdo dos relatos escritos e da frequência
de palavras e/ou conceitos que explicassem os argumentos encontra-
dos. As palavras foram agrupadas em unidades de registro e anali-
sadas num conjunto verifcando sua base sintática (adjetivos e ver-
bos relativos aos alunos) e lexical (segundo seu sentido com empare-
lhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos). Após essa cate-
gorização, os dados foram descritos em relação a sua frequência (N)
e percentagem (%). 
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Resultados e discussão 

Num primeiro momento foram analisados os dados desses
professores para conhecer o perfl da amostra que compôs a pesqui-
sa. A tabela abaixo descreve os dados levantados. 

Os professores participantes são em sua maioria (86%) mu-
lheres com idades variando entre 30 (48%) e cinquenta anos (52%).
Em relação ao tempo de magistério, temos 46% de professores que
tem entre 05 a 10 anos e 54% entre 11 e 20 anos de serviço público,
ou seja, são profssionais que tem experiência com a realidade da es-
cola pública, com a situação estrutural da escola e orçamentária do
município, bem como com a clientela e perfl socioeconômico das fa-
mílias que frequentam a unidade escolar. 

Todos têm formação superior em nível de graduação, 76%
tem especialização,  20% mestrado e 4% doutorado. É interessante
explicar que os docentes afrmaram ter interesse em realizar cursos,
sobretudo de especialização, pois isso implica diretamente na mu-
dança de nível na carreira e acréscimo no valor salarial. No entanto,
afrmaram que a Secretaria de Educação não promove a dispensa do
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trabalho para que possam voltar a universidade, sendo, portanto, de
responsabilidade do próprio docente organizar seu horário para es-
tudar. Nesse sentido, é prioritário fazer cursos de especialização que
normalmente ocorrem no período noturno ou aos fnais de semana,
fcando a possibilidade de cursar o mestrado ou o doutorado mais
difícil, já que esses têm uma carga horária maior e ocorrem durante
a semana. Esse dado nos indica que em razão de não existir, por par-
te da secretaria municipal, um planejamento para ofertar a dispensa
aos professores para que os mesmos possam cursar uma pós-gradu-
ação stricto sensu, ela acaba por cercear esses profssionais no direito
de seu aperfeiçoamento, fato que pode vir a repercutir em sala de
aula. 

Uma informação confituosa é que os professores relataram
que são incentivados por seus diretores e coordenadores para parti-
cipar de cursos, no entanto, como não há dispensa por parte da se-
cretaria municipal, isso acarreta a perda do dia de trabalho pois a
falta não é abonada, contudo, é possível fazer “acordos” diretamente
com a direção da escola, em que por exemplo, na sala do professor
faltante,  os  alunos são divididos entre os  outros professores para
que o primeiro possa ir fazer o curso em horário de trabalho. Quan-
do é possível,  a escola consegue um substituto para o professor e
justifca a falta do mesmo, mas isso não é aceito com muita regulari-
dade.

Que fque claro que não foi objetivo desta pesquisa analisar
as condições de trabalho dos professores, no entanto, essas informa-
ções geram uma certa inconformidade pois se acredita que o profes-
sor deve ser sempre um profssional em constante aperfeiçoamento e
formação e que o fato, de uma prefeitura difcultar o acesso deste
profssional  a um curso (é  preciso esclarecer que a secretaria não
proíbe o afastamento), implica para ela própria, na formação de seus
futuros cidadãos e contribuintes. Fica aqui para o leitor, uma possi-
bilidade de pesquisa futura junto aos responsáveis governamentais
sobre essa questão. 
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Nossa análise, como exposto anteriormente, foi dividida em
duas  categorias:  desempenho satisfatório  e  insatisfatório  e  dentro
dessas foram feitas subcategorias que melhor descrevem os alunos
retratados. Apresentaremos as duas categorias conjuntamente para
efeito de facilitar a observação dos dados. A tabela 2 descreve carac-
terísticas dos alunos de desempenho satisfatório (DS) e com desem-
penho insatisfatório (DI) em termos de frequência (%) com que fo-
ram descritas nos pareceres. Cabe esclarecer que em cada parecer fo-
ram apontadas mais de uma característica para o aluno descrito, por
isso temos nessa tabela maiores frequências de argumentos do que
do número total de professores respondentes. 
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Os dados evidenciam a discrepante representação em relação
ao aluno com desempenho insatisfatório e o que apresenta desempe-
nho satisfatório. O aluno com desempenho insatisfatório (DI) é des-
crito como aquele que é mais desleixado (56,2%), podendo apresen-
tar algum tipo de defciência ou transtorno (33,3%), cognitivamente
apresenta difculdade para aprender (28,1%) e mediante a difculda-
de empenha menor esforço (5,4%) na realização da tarefa. Emocio-
nalmente lida com menos facilidade com essas difculdades (35,4%)
e necessita de acompanhamento da equipe escolar (16,7%), ou seja,
de aulas de reforço ou do encaminhamento para um outro profssio-
nal (neurologista, psicólogo ou outro). O aluno com desempenho sa-
tisfatório (DS) não apresenta nenhum tipo de defciência, apresenta-
se com menor desleixo (10,4%), cognitivamente tem facilidade para
aprender (30%), mas quando apresenta difculdade com um conteú-
do empenha maior esforço (22,7%) para transpor o mesmo e lida
melhor emocionalmente (64,6%) com essa questão. A pergunta que
fazemos aqui é se esse suposto equilíbrio emocional não é devido ao
fato deste último grupo não apresentar problemas ou difculdades
para aprender, logo, não haveriam questões emocionais nesse aspec-
to para serem observadas ou discutidas, diferentemente do grupo
DI. 

A literatura tem apontado que alunos que apresentam de-
sempenho abaixo do esperado muitas vezes são rotulados como cri-
anças  com  uma  difculdade  para  aprender  e,  frequentemente  se
apresentam  mais  tristes  que  os  demais  estudantes  (Bazi  e  Sisto,
2006), manifestam sentimentos de ansiedade, raiva e tristeza (Nasci-
mento, 2011), insegurança e timidez, ao lado de sentimentos de ina-
dequação (Santos, Rueda e Bartholomeu, 2006). Outros trabalhos in-
dicam que os professores explicam o desempenho e a difculdade do
aluno em aprender através do próprio aluno (Osti, 2010, Osti, 2004,
Nuti, 2009, Becker, 1993) que é considerado desatento, desinteressa-
do e que a superação da difculdade está fora do aluno, ou seja, de-
pende de um especialista ou de um acompanhamento especializado
(reforço escolar). Nesse sentido, o desempenho insatisfatório se con-
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fgura como um fator interno ao aluno, estando relacionado às carac-
terísticas  cognitivas,  comportamentais,  emocionais,  dentre  outras,
tornando o processo de aprendizagem algo individual e não como
um processo construído por alunos e professores e que depende da
relação entre ambos. 

Em  relação  a  família,  no  grupo  DI  ela  confgura-se  como
aquela que não se envolve nem acompanha o percurso escolar da
criança (15,6%) e sua situação econômica e cultural (26,5%) implica
no desempenho, devido ao fato de não oportunizar frequentemente
atividades culturais diversifcadas e por não dispor de recursos ma-
teriais.  Diferentemente,  no grupo DS a família se apresenta como
participativa, estruturada e com rotina defnida (26%) para a realiza-
ção das tarefas escolares, ou seja, é uma família que acompanha o
percurso  escolar  da  criança  e  tem  melhor  situação  econômica
(16,8%).

A questão familiar, aqui apontada pelos professores parece
ainda ser uma representação muito frequente para a maioria dos do-
centes, ou seja, associar o envolvimento da família com o desempe-
nho,  bem como seus  recursos  culturais  e  materiais.  Apesar  desse
dado sugerir que há diferentes formas de olhar e avaliar um aluno,
incluindo aqui suas características familiares, sociais, culturais e eco-
nômicas, dentre outras, vale apontar que os alunos também assim
representam essa realidade. Osti (2016) ao investigar junto a um gru-
po de estudantes do ensino fundamental a relação entre o desempe-
nho escolar e os recursos materiais e humanos do ambiente familiar,
verifcou que  tanto  a  supervisão  familiar  em atividades  e  tarefas
quanto a participação em reuniões escolares, bem como a exigência
em relação ao cumprimento de horários para fazer a lição de casa,
assistir televisão e para brincar, são fatores que implicam num me-
lhor desempenho. 

Os alunos com bom desempenho relatam terem tido maior
acesso a atividades extracurriculares e maiores oportunidades de in-
teração  com seus  pais  enquanto o  grupo com baixo desempenho
apresentou menores índices em todos as categorias analisadas. Ou
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seja, existe relação entre a interação e a participação familiar sobre o
desempenho escolar. Nesse sentido, as representações dos professo-
res aqui descritas têm consonância com o que pensam os estudantes
na pesquisa de Osti (2016), ou seja, professores e alunos inferem que
o desempenho tem relação direta com o contexto familial e sua par-
ticipação e acompanhamento junto escolarização. 

O objetivo deste texto é analisar como os professores repre-
sentam o processo de aprendizagem por meio do desempenho esco-
lar, buscando identifcar quais são as variáveis que esses docentes
apontam como determinantes do sucesso ou fracasso na aprendiza-
gem. Os resultados aqui expressos revelam que a representação do-
cente não está deslocada do contexto real, ou seja, se por um lado
pode parecer preconceituoso representar alunos com desempenho
insatisfatório como aqueles com menor poder aquisitivo e com uma
família menos participativa, por outro, esses argumentos têm base
científca, uma vez que vários pesquisadores (Osti, 2016; Osti ; Mar-
tinelli, 2014; Mont, 2013; Ikeda, 2013; Barbosa, 2011; Madaus; Airasi-
an; Kellaghan, 2008; Guideti, 2007; Bradley ;Corwyn, 2002) têm tra-
zido à tona diferentes fatores que incidem sobre o desempenho esco-
lar e que incluem essas questões.

É interessante notar que quanto aos aspectos escolares evi-
dencia-se que os alunos DI carecem de acompanhamento (16,7%),
mas ambos os grupos não necessitam de alteração na metodologia
de ensino (DS25,7% e DI 18,5%). Novamente percebe-se que os alu-
nos DI precisam de auxílio, mas este vem de fora da sala de aula, ou
seja, é delegado a outro. Dessa forma, entende-se que a criança com
desempenho insatisfatório precisa buscar em outros locais ou profs-
sionais, auxílio para superar suas difculdades uma vez que na esco-
la na qual está matriculada, parece não existir um entendimento so-
bre a responsabilidade dela nessa questão. Aqui, ao fazer essa afr-
mativa, ela é feita em nome da escola, pois acredita-se que o profes-
sor tem autonomia em várias questões na sala de aula, mas quando
decide por encaminhar um aluno, essa decisão tem que ser acolhida
pela coordenação e direção da escola. Nesse sentido, entende-se que
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é responsabilidade da escola, e não apenas do professor, o desenvol-
vimento de um novo olhar para aqueles alunos que tem baixo de-
sempenho. Um olhar que encaminhe o estudante para atendimento
quando este for realmente necessário,  mas também um olhar que
perceba que este estudante, necessita ter, no espaço da sua própria
escola, formas outras de garantir seu direito a aprendizagem. 

Também chama atenção o professor apontar que sua atuação
implica no adequado desempenho escolar (25,1%), mas tem pouca
relação com o desempenho insatisfatório (10,1%). Esse dado é conso-
ante com a pesquisa de Osti (2010) em que os professores se colocam
como sujeitos que contribuem para o sucesso da aprendizagem, mas
não se  percebem como possíveis  responsáveis  pelo  fracasso dela.
Para Corsini (1998), a maioria dos professores coloca-se fora do núc-
leo dos problemas de aprendizagem, o que novamente nos conduz a
uma visão parcial e unilateral do processo de aprendizagem. Isso
nos obriga a afrmar que a aprendizagem é um processo social e que
o fato de alguns alunos não atingirem os objetivos esperados, isso
não pode ser justifcado por sua história individual e familiar, há de
se considerar a escola, a criança, o professor, as políticas educacio-
nais vigentes, a metodologia, os recursos ofertados pela escola, den-
tre outros,  incluindo o contexto familiar,  ou seja,  esse último não
pode ser o único fator a ser considerado. Entretanto, nossa amostra
parece desconsiderar a interdependência desses fatores, pois as res-
postas apontam para a ausência da interlocução desses aspectos e
uma perspectiva unilateral. 

Em termos comportamentais e relacionais, o grupo DS se re-
laciona melhor com os pares (40,5%) e demonstra maior interesse e
dedicação (20,5%) para aprender. O grupo DI manifesta maior de-
sinteresse (17,3%) pela aprendizagem, tem maiores problemas com a
indisciplina  (14,5%)  o  que  gera  um  relacionamento  confituoso
(27,9%) com o professor e demais alunos. Sobre esse aspecto, Palo-
mino (2004) e Carvalho (2012) afrmam que normalmente os alunos
que obtém maiores índices de sucesso têm maior aceitação às regras
e disciplina e que os alunos com problemas de comportamento tam-
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bém  podem  apresentar  defasagens  de  conteúdo.  Smith  e  Strick
(2012) esclarecem que quando os estudantes têm difculdade com o
conteúdo escolar, podem começar a evitar fazer as tarefas como for-
ma de pouparem a si mesmos da frustração. Em consonância, Vayer
e Roncin (1990) destacam a possibilidade de manifestações compor-
tamentais  como  fuga,  recolhimento,  introspecção  e  agressividade,
que  podem ser  representados  pelos  professores  como desvios  de
comportamento. 

Há de se esclarecer que é preciso cuidado para avaliar essa si-
tuação comportamental pois podemos ter um aluno com baixo de-
sempenho, que por não acompanhar os conteúdos, apresenta inse-
gurança, agressividade, recusa em fazer a tarefa, ou seja, seu com-
portamento é um refexo da sua situação confitiva por se perceber
como alguém que tem difculdade por não aprender certo conteúdo,
ou por não receber a devida atenção ou intervenção, no sentido de
sanar suas dúvidas. Outra situação é termos um aluno com desvio
de comportamento, ou seja, tem comportamento inadequado, é vio-
lento, falta-lhe limite e talvez tenha possíveis patologias psiquiátri-
cas, e isso ser confundido pelo professor com problema de aprendi-
zagem. É pernicioso quando a escola trata os problemas de aprendi-
zagem como problemas morais o que segundo Togneta (2008), ali-
menta a ideia de que a disciplina remete a um bom funcionamento
das relações estabelecidas entre professores e alunos, sendo entendi-
da como sinônimo de obediência. 

Na pesquisa de Osti (2010), os bons alunos foram descritos
como interessados, independentes, disciplinados, não desagradando
o professor. Já os maus alunos não participavam, eram agitados e
causavam  transtornos.  Talvez  esses  alunos  representados  como
“problema” o  sejam porque  não  têm requisitos  para  tornarem-se
bons estudantes. Desta maneira, os alunos com DI podem não parti-
cipar  das  atividades  porque não dominam os  conteúdos,  e  como
consequência fcam inquietos na sala. Segundo Freller (2001) muitos
alunos tornam-se indisciplinados ao tentar se apropriar de um uni-
verso do qual se sentem excluídos. Na verdade, os alunos buscam de
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uma forma negativa – na indisciplina – participar do espaço escolar,
já que cognitivamente não conseguem. 

Os resultados desta pesquisa revelam, portanto,  uma visão
tradicional e unidirecional de ensino, em que a aprendizagem é con-
cebida como um refexo da conduta do aluno e de sua família, des-
considerando o papel do professor, da metodologia e a infuência de
sua prática para o desenvolvimento do estudante. As representações
aqui estão bem claras, para os professores o contexto familiar é fator
imprescindível para o desempenho satisfatório ou insatisfatório, as-
sim como o interesse do aluno e suas características comportamen-
tais, cognitivas e relacionais, sendo a atuação do docente o fator me-
nos determinante para o desempenho. Desta forma, nossos dados
evidenciam que as representações dos professores se encontram dis-
tantes da compreensão das relações interdependentes entre ensino e
aprendizagem. 

Embasando esses  resultados  na  Teoria  das  Representações
Sociais, podemos dizer que ao defnir características que represen-
tam o desempenho escolar, os professores estão ancorando as mes-
mas. Ancorar signifca atribuir um valor, classifcar, estabelecendo
uma relação positiva ou negativa com a categoria defnida. Nesse
sentido há uma relação positiva com o desempenho satisfatório e ne-
gativa com o insatisfatório. Pode-se afrmar ainda que a representa-
ção foi objetivada no momento em que o desempenho acadêmico,
retrata, quem é esse estudante (desleixado, defciente, inteligente),
seu comportamento (interessado, obediente, desatento, indisciplina-
do), bem como a forma de conceituar sua família (participativa, com
precárias condições de vida, estruturada em rotinas). 

Nesse contexto, segundo Osti (2010), a nota passa a corres-
ponder à imagem do bom ou mau aluno e esse processo de avaliar e
conferir um conceito ao desempenho do estudante, é uma prática
educacional mantida desde os primórdios da história da educação,
ou seja,  estamos  permanentemente  alimentando essas  representa-
ções. As representações, portanto, existem no universo educacional,
são compartilhadas, reforçadas, reformuladas, estando inseridas no
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cotidiano da escola e infuenciando tanto gestores quanto professo-
res, alunos e suas famílias. Os professores não apenas formam novas
representações como também são infuenciados pelas já existentes
em seu coletivo.  Os alunos geram outras representações,  as vezes
podem perceber ou identifcar as representações de seus professores,
e quando isso ocorre, as vivenciam e novamente, como num círculo
vicioso, também as reproduzem. 

De acordo com Nascimento (2011) os professores são pessoas
signifcativas para a criança e infuenciam a forma como ela se vê ou
se percebe, pois eles, constantemente lhes fornecem informações so-
bre  suas  habilidades,  valores,  ou  ausência  deles.  Assim,  a  forma
como os professores expressam suas avaliações, o modo como exer-
cem a disciplina e o controle, o clima democrático ou autoritário da
sala de aula, o uso de elogios ou de críticas em tarefas realizadas,
são fatores que contribuem para a formação de uma representação
positiva ou negativa do aluno sobre si, e do grupo sobre esse estu-
dante. Dessa forma, pode-se afrmar que a experiência é determinan-
te da representação e  que tanto professores como alunos,  mesmo
não tendo consciência dessa representação, serão por ela afetados.

Mediante o exposto, torna-se inegável o papel das represen-
tações e sua infuência sobre a conduta dos indivíduos e urgente re-
pensar  as  práticas  educativas.  Sabe-se que temos duas  realidades
convivendo dentro de uma sala de aula. De um lado os alunos, que
são constantemente avaliados, não apenas pela nota de uma prova,
mas ela acaba repercutindo, junto com os outros fatores aqui aponta-
dos, para a representação do desempenho desse estudante e o seu
valor, pois representar implica em ancorar (atribuir valor) e objetivar
(tornar o objeto algo físico como uma imagem). De outro, estão os
professores, que muitas vezes não tem em sua formação acadêmica,
disciplinas  específcas  que  o  façam  refetir  sobre  esses  aspetos  e,
quando estão no exercício da profssão, também lhes falta uma ori-
entação mais direcionada a realidade de seu aluno. 
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Considerações fnais

Esse trabalho buscou conhecer as representações de professo-
res do ensino fundamental sobre as variáveis que infuenciam o su-
cesso ou o fracasso na aprendizagem evidenciados no desempenho
escolar.  Especifcamente,  investigou-se  quais  fatores  os  docentes
apontavam como importantes para a qualidade da relação professor
e aluno em sala de aula e sobre a responsabilidade pela aprendiza-
gem. Participaram cinquenta professores efetivos que tem entre cin-
co e vinte anos de atuação em sala de aula. Todos emitiram um pare-
cer sobre um aluno que em sua concepção representasse um modelo
satisfatório de desempenho e outro que representasse um modelo
insatisfatório de desempenho. No parecer foram descritas as caracte-
rísticas físicas, orgânicas, mentais, emocionais, cognitivas, comporta-
mentais, relacionais e familiares desses alunos, buscando assim uma
real confguração desta criança.

Os resultados indicam, de forma geral, que as representações
dos professores investigados sobre as variáveis que infuenciam o
desempenho escolar dizem respeito principalmente à família e ao
próprio aluno e que há uma discrepante diferença entre alunos com
satisfatório e insatisfatório desempenho. O aluno com desempenho
insatisfatório é descrito como aquele que é mais desleixado, apresen-
ta difculdade para aprender, empenha menor esforço na realização
da tarefa, necessita de acompanhamento da equipe escolar, emocio-
nalmente lida com menos facilidade com essas difculdades e poder
vir  a  ter  defciência.  Também  manifesta  maior  desinteresse  pela
aprendizagem, tem maiores problemas com a indisciplina, gerando
um relacionamento confituoso com o professor  e  demais  alunos.
Sua família é retratada como aquela que não se envolve nem acom-
panha o percurso escolar da criança e não oportuniza frequentemen-
te atividades culturais diversifcadas por não dispor de recursos. 

O aluno com desempenho satisfatório não apresenta nenhum
tipo de defciência, apresenta-se com menor desleixo, tem facilidade
para aprender e quando surge uma difculdade, empenha maior es-
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forço para transpor a mesma. Relaciona-se melhor com os pares e
demonstra maior interesse e dedicação para aprender. Sua família se
apresenta como participativa, estruturada e com rotina defnida para
a realização das tarefas escolares, ou seja, é uma família que acom-
panha o percurso escolar da criança e tem melhor situação econômi-
ca. 

Mediante ao exposto, pode-se verifcar que os professores de-
positam a maior responsabilidade pela aprendizagem a própria cri-
ança e ao seu contexto familiar, não considerando a correspondência
entre a metodologia e sua prática com o desempenho do estudante o
que implica numa visão parcial dos fatores envolvidos no processo
de ensino e aprendizagem. Percebe-se, portanto, que a aprendiza-
gem ainda é concebida como um processo individual e não social,
não sendo considerada o papel da mediação do professor. Isso indi-
ca que quando se pensa no sucesso da aprendizagem, o professor se
sente participante do processo, no entanto quando temos um desem-
penho abaixo do esperado,  a relação professor-aluno não aparece
como possível fator de infuência. 

Espera-se que esteja claro, que em nenhum momento se está
culpabilizando ou criticando o professor, muito pelo contrário, valo-
rizamos as representações que aqui foram identifcadas como uma
oportunidade de podermos propiciar a discussão sobre as represen-
tações  que  vem  se  mantendo  no  cenário  educacional,  como  por
exemplo, associar o desempenho com a estrutura familiar da criança
ou com a forma como essa se apresenta. Acredita-se que esses resul-
tados podem ser generalizados para muitos outros grupos de pro-
fessores e que os mesmos confguram ainda uma realidade no con-
texto escolar, ou seja, as representações aqui são importantes para
mostrar que o ambiente escolar ainda é formado por representações
sobre a família e sua estrutura, sobre o comportamento desejado do
aluno e suas condições culturais e sociais.

A partir dos dados analisados, pode-se inferir que os profes-
sores apresentam uma visão parcial e unidirecional do processo de
ensino e aprendizagem, associam o resultado da aprendizagem com
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a temática familiar e comportamental da criança, depositando a mai-
or responsabilidade à família e ao próprio aluno, não considerando,
portanto, toda uma rede de fatores que interferem e participam das
situações de aprendizagem. Por outro lado, infere-se que as repre-
sentações dos professores são percebidas pelos alunos, repercutindo
nesses últimos em relação a maneira de reagir e interpretar o relacio-
namento com o seu professor e sobre a percepção de sua própria
aprendizagem. Certamente os resultados de aprendizagem dos alu-
nos estão relacionados com suas experiências de aceitação do ambi-
ente escolar bem como com as experiências vivenciadas em sala de
aula.

Contudo, o que chama a atenção e direciona para a necessi-
dade de maiores pesquisas na área de formação de professores no
ensino superior, é a ausência - nesta pesquisa, de o professor consi-
derar-se como um elemento ativo, que pode tanto contribuir para o
sucesso quanto para o fracasso na aprendizagem dos alunos. Outro
fator relevante, diz respeito as condições de trabalho dos professores
uma vez que os mesmos afrmaram o difícil acesso a um curso. Não
foi objetivo compreender esse aspecto, mas o mesmo, como surgiu
por  meio  dos  entrevistados,  gerou  certa  inconformidade  pois  se
acredita que o professor precisa ser incentivado a continuar estudan-
do. Portanto, torna-se esse aspecto um indicativo de pesquisa. 

As representações envolvem as expectativas do professor em
relação ao rendimento do aluno e embora sejam próprias de cada su-
jeito e construídas por eles, costumam ser compartilhadas por mui-
tos outros. Nesse trabalho, percebemos que o desempenho escolar é
representado como uma responsabilidade individual  (do aluno) e
envolve mais características pessoais do que a relação com a escola,
o professor e/ou as metodologias. Entende-se que as representações
aqui identifcadas são partilhadas no meio educacional  e de certa
forma, continuam a se perpetuar e a (re) produzir formas de conce-
ber o processo de ensino e de aprendizagem. Reside então, a respon-
sabilidade em tornar esse dado um ponto de refexão sobre a ques-
tão da formação docente e  da formação no contínuo exercício  da
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profssão, bem como nas formas de avaliar o aluno e de justifcar seu
desempenho. 
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AVALIAÇÃO DAS CONCEPÇÕES DOS
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I

SOBRE USO DE SOFTWARES

Michele Correa Freitas Soares
Rosimeire Aparecida Soares Borges

Introdução

Na era digital a escola deixa de ser o local exclusivo para a
edifcação do conheecioento e cooo parte do todo sociali deve aten-
der às deoandas atuaisi de oodo a auxiliar na construção do conhee-
cioento dos indivíduos de foroa inclusiva e deoocrática. Aloeida e
Valente (2012) tratao da relevância das tecnologias digitais de infor-
oação e coounicação – TDIC para a educaçãoi dentre as quais po-
deo ser destacadas: a interneti webi cooputadores oultioídiai jo-
gos  para  cooputadoresi  realidade  virtual  e  coounidades  sociais
(VALENTEi 2011). 

 As TDIC são aparatos tecnológicos que teo causado grande
iopactoi eo todos os segoentos da sociedadei no desenvolvioento
científcoi  o que deoanda  a atitude de busca de novos oodos de
educaçãoi  cooo afroa  Kenski  (2012i  p.101)i  “...as  tecnologias são
oportunidades aproveitadas pela escola para iopulsionar a educa-
çãoi de acordo coo as necessidades sociais de cada época”. Dessa
foroai o que se presencia é que essas transforoações exigeo novos
ritoos e dioensões frente à tarefa exercida pelo professor no proces-
so de ensino e de aprendizageoi que exige uoa prática docente coo
base eo uoa nova lógica atrelada a uo novo fazeri a uoa nova per-
cepção (KENSKIi 2012). 

De uo lado a necessidade de uoa foroação dos alunos ade-
quada às exigências que se evidenciao. Do outroi a necessidade de
uoa foroação continuada dos professores para atuareo nas escolas.
Desse oodoi cooo salienta Freire (1996i p.39)i urge a ioportância do
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professor se abrir ao conheecioento do novoi assuoindo uoa postu-
ra refexiva e crítica frente aos novos saberes: “é próprio do pensar
certoi a disponibilidade ao riscoi a aceitação do novo que não pode
ser negado ou acolheido só porque é novo”. 

A  oudança pedagógica  pretendida revela-se cooplicada e
exige dos professores qualifcação contínua para o uso das ferraoen-
tas tecnológicasi dentre as quais se evidenciao os softwares educati-
vosi que têo sido aliados dos professoresi frente ao trabalheo coo as
TDICi utilizados eo qualquer nível ou série escolar. São lúdicos e in-
terativosi atraindo o interesse e incentivando os alunos para as ativi-
dades (GIRAFFAi 1999). 

Uo percurso pela literatura existente revelou que heá investiga-
ções que tratao da foroação continuada dos professoresi das con-
cepções docentes e das tecnologias digitais de inforoação e coouni-
cação na educaçãoi quais sejao: Garcia (2005)i Raoos (2009)i França
(2008)i  Rosa (2013)  e Durães (2006)i  poréo não tratao especifca-
oente das concepções  dos professores acerca dos softwares no ensi-
no aprendizageo de alunos das séries iniciais de escolaridade. Con-
foroe Ponte (1992i p.1)i as concepções dos professores  “foroao-se
nuo processo sioultaneaoente individual (cooo resultado da ela-
boração sobre a nossa experiência) e social (cooo resultado do con-
fronto das nossas elaborações coo as dos outros)” e possueo “[…]
uoa natureza essencialoente cognitiva”.

 Sendo o professor uo agente de sua prática pedagógica é sig-
nifcativo analisar sua concepção acerca de sua própria sua foroação
e experiência cooo docente eo sua prática pedagógica coo o uso
das TDIC.  Para Garnica e Giani (2008i p.3) concepção é “... algo de
natureza cognitiva que pode ditar as noroas de ação de uo profes-
sor no oooento de sua prática". E aindai construções que se elabo-
rao durante toda a vida e infuenciao os pensaoentos e as ações e
pode-se considerar “cooo ‘concepções’i os ‘algos’ (crençasi percep-
çõesi juízos e experiências préviasi etc.)i a partir dos quais nos julga-
oos a agir”. 
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Pode-se atribuir taobéo que concepções são “suportes para a
ação. Mantendo-se relativaoente estáveisi as concepções criao eo
nós alguns heábitosi alguoas foroas de intervenção que julgaoos se-
guras” (GARNICA; GIANIi 2008i p.499). Segundo Ponte (1992i p.34)
o estudo das concepções dos professores deve se basear na própria
cultura  e  ioplica  evidenciar  “os  valoresi  as  ootivaçõesi  os  eixos
principais do pensaoento” desses atores do processo educacional.
As concepções dos professores se “diferenciao claraoente pelos ní-
veis de ensinoi pela sua origeo profssional (isto éi pelo tipo de for-
oação iniciali foroação científca e foroação pedagógica)i pela sua
inserção social e pelas suas opções ideológicas e educativas” (GAR-
NICAi 2008i p.34)

De acordo coo Ponte (1992i p.10)i as concepções são geradas
“nas interacções inter-individuais e a sua evolução é ouito oarcada
pelas dinâoicas colectivas” e as concepções dos professores infuen-
ciao suas práticasi apontao caoinheos e subsidiao decisõesi abran-
gendo oais do que o conheecioento de teoas e coopetências peda-
gógicas. 

Considerando esses pressupostos  alguoas  questões podeo
ser colocadas: Os professores da educação básica possueo foroação
que  os  auxilie  na  utilização  de  recursos  tecnológicos  cooo  os
softwares educativos nas escolas? Quanto ao uso dos softwares edu-
cativos no processo de ensino e de aprendizageoi quais as concep-
ções dos professores atuantes nos três prioeiros anos do ensino fun-
daoental? 

Assioi buscou-se avaliar as concepções de professores dos
três anos iniciais do ensino fundaoental de escolas ounicipais de
uoa cidade do sul de Minas Gerais sobre o uso de softwares educa-
tivos no processo de ensino e de aprendizageo dos conteúdos curri-
culares desse nível de ensino. 
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As Tecnologias Digitais de Inforoação e Coounicação na Prá-
tica Docente

 Aoplaoente presentes na sociedadei as TDIC vêo oudando
as confgurações sociaisi a difusão do conheecioento e a educaçãoi al-
terando a vida dos indivíduos e ainda favorecendo novas foroas de
acesso à inforoação e uo novo estilo de raciocínio e conheecioento.
Nesse contextoi a responsabilidade do professor é cooprooeter-se
coo a transforoação social e a deoocratização do ensinoi a fo de
“aprender a aprender e aprender a fazer” (DELORS et.al.i 1999)i su-
perando desafos e obstáculos. Dentro dessa perspectiva faz-se ne-
cessária a incorporação de estratégias e preparo dos professores para
o uso das tecnologias nas escolasi uo avançar no percurso de apren-
der a usar tecnologia para o “fazer pensar”.

A foroação inicial e a foroação continuada deveo ser coo-
pleoentares e não coopartioentalizadas. Faz- se necessária a coo-
preensão de que “a educação teo caráter peroanente. Não heá seres
educados  e  não educados.  Estaoos todos  nos  educando.  Existeo
graus  de  educaçãoi  oas  estes  não são absolutos.”  (FREIREi  2011i
p.35). Não pode heaver uoa ruptura entre o foroar-se e inserir-se na
atividade  profssional.  Para  continuar  atuandoi  todo  profssional
precisa acoopanhear as evoluções tecnológicas eo sua área de for-
oação. 

A tecnologia cooo uo recurso pedagógico facilita o trabalheo
do professor e dinaoiza o aprendizado dos alunos. Assioi a escola
necessita oudar o seu papel. Beherens (2012i p. 82) afroa que “as es-
colas  precisao rever seus  processos  pedagógicos  que ainda neste
oooento  heistórico  instigao  o  trabalheo  individuali  coopetitivo  e
oecanicista”.  O  uso  do  cooputador  nos  aobientes educacionais
acontece sioultaneaoente coo uo questionaoento acerca do papel
do  professor  nesse  processoi  sendo  uo  criador  de  condições  de
aprendizageo  

[...] Isto signifca que o professor deve deixar de ser o repassa-
dor do conheecioento - o cooputador pode fazer isto e o faz
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ouito oais efcienteoente do que o professor - e passar a ser o
criador de aobientes de aprendizageo e o facilitador do pro-
cesso  de  desenvolvioento  intelectual  do  aluno  (VALENTEi
1999i  p.6).

Essa necessidade de uso de tecnologias no processo de ensi-
no e de aprendizageo está explicitada eo dois docuoentos ofciais
no Brasili os Parâoetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional-LDB nº9.394/96. Na introdu-
ção dos PCN consta que... “a foroação do aluno deve ter cooo alvo
principal a aquisição de conheecioentos básicosi a preparação cientí-
fca e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às
áreas de atuação” (BRASILi 2000). Nota-sei portantoi que o uso das
tecnologias ioplica uoa foroação dos professores refetida eo dis-
cussões sobre esse teoa. Segundo Nóvoa (1995i p.17)i

[...] a foroação não se faz antes da oudançai faz-se durantei
produz-se nesse esforço de inovação e de procura dos oelheo-
res percursos para a transforoação da escola. É esta perspecti-
va ecológica de oudança interactiva dos profssionais  e dos
contextos que dá uo novo sentido às práticas de foroação de
professores centradas nas escolas.

Kenski (2013i p.91) refere a essa necessidade e ioportância
da foroação continuada dos professores na atualidade “[…] foroar
professores  coo qualidade e conheecioento teórico  e  prático  para
atuar eo oúltiplas frentesi aléo dos espaços tradicionais da educa-
ção regular [...]i é uoa necessidade que a nova cultura e a nova soci-
edade exigeo”. Esse tipo de foroação consta no Plano Nacional de
Educação (PNE)  de  2001i  na Resolução do Conselheo Nacional  de
Educaçãoi de 18 de fevereiro de 2002i que instituiu Diretrizes Curri-
culares Nacionais para a Foroação de Professores da Educação Bási-
ca (DCN’s). 

A foroação do professor para o uso de novas tecnologias no
contexto educativo é algo processuali requer dele o dooínio dos re-
cursos tecnológicos e exige dele desenvolver sua consciência críticai
apropriação dos benefícios trazidos e a inovação de suas práticas pe-
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dagógicas. Segundo Ponte (2000i p.1)i a foroação para o uso das tec-
nologias exige “(I) uo aoplo acesso às TIC na sociedade eo geral e
(II) o protagonisoo dos professoresi cooo actores educativos”. De
acordo coo Perrenoud (2000)i para fazer uso desses recursos o pro-
fessor deverá ter uo oínioo de foroação e capacitação na áreai vis-
to que a correta aplicação de tecnologias coo fns didáticos depende
do professor.  Nessa direçãoi  Valente (1999i  p.1)  evidencia que na
educação são necessários “o cooputadori  o software educativoi  o
professor capacitado para usar o cooputador cooo oeio educacio-
nal e o aluno”. 

Os  softwares  educativos  podeo  abranger  quase  todos  os
conteúdos disciplinares da escola e apresentao uoa grande varieda-
de de ações que podeo ser desenvolvidasi tais cooo: escreveri jogari
desenheari  aprioorar  o  raciocínio  lógicoi  dentre  outros.  O uso  de
softwares se justifca pelas inúoeras possibilidades que ofereceo na
construçãoi organização do conheecioento e desenvolvioento do ra-
ciocínio lógico. Segundo Oliveirai Costa e Moreira (2001) essas ferra-
oentas tecnológicas colaborao para fxari facilitar e aopliar os con-
teúdos curricularesi  pois possueo caráter didáticoi  são detentores
de uoa linguageo atraente e dinâoica podendo ajudar na oelheoria
da aprendizageo nas diversas áreas do conheecioento.

Nesse contextoi os professores passarao a ter novos desafos
para lidar coo as tecnologias nos aobientes escolaresi cooo oencio-
na Nóvoa (1991)  que afroa a necessidade de uoa foroação dos
professores para uoa autonooia profssionali  para sereo articula-
dores dessas novas foroas de ensinar e de aprender.

O estudo aqui apresentado tooa o teroo concepção cooo def-
nido por Ponte (1992). Assioi será subsidiado na própria cultura dos
professores participantes e  buscar-se-á avaliar   as  concepções dos
professores dos três prioeiros anos do ensino fundaoental acerca
do uso de softwares no processo de ensino e de aprendizageo dos
conteúdosi o que pode contribuir para a educação cooo uo todo.



227

O trilhear oetodológico

Uo dos entraves no estudo das concepções dos professores é
quei por vezesi as pessoas criao barreirasi pois apresentao difcul-
dades para se abrireo a questionaoentos de foro tão íntioo. Conco-
oitanteoentei de uo oodo oais geral têo “difculdade eo expres-
sar as suas concepçõesi particularoente naqueles assuntos eo que
heabitualoente não pensao de uoa foroa ouito refexiva” (PONTEi
1992i p.34). Para esse autori identifcar as concepções dos professo-
res exige uoa abordageo essencialoente ioaginativa. Desse oodoi
sugere que se utilizeo “entrevistasi situaçõesi tarefas e questões in-
diretas que ajudeo as concepções a evidenciar-se”. 

Nessa direçãoi forao elaborados questionários coo questões
dissertativas e outras coo alternativasi os quais forao aplicados du-
rante as ofcinas oferecidas aos professores participantes da investi-
gação no âobito de Minicursos eo laboratório de inforoática. Nes-
ses oinicursos forao utilizados três softwares: GCoopris1i especif-
caoente coo atividades de ciênciasi raciocínio lógicoi oateoática e
português; “Viageo Espacial Alfabetização2” que prioriza os aspec-
tos da leitura e escrita e “Fazenda Rived” que aborda os conceitos de
conjunto e operações oateoáticas. Esses softwares possueo uoa ca-
racterística coouoi são usados eo Linux e Windows. A escolhea des-
ses três softwares se justifca por sereo softwares de fácil e gratuito
acesso nas escolas: o Gcoopris integra o pacote do LINUX/Educaci-
onal e os cooputadores desse Laboratório de Inforoática fazeo par-
te do PROINFOi uoa iniciativa do governo federali o “Viageo Es-
pacial Alfabetização” e o “Fazenda Rived” por integrareo o banco
internacional de objetos educacionais.

Participarao do estudo quarenta e oito (48) professoras de to-
das as escolas Municipais de uoa cidade do sul de Minas Gerais que
ofereceo os três prioeiros anos do ensino fundaoental e possueo

1 Gcoopris foi desenvolvido no ano 2000 pelo engenheeiro de software francês Bru-
no Coudoin.
2 Software  desenvolvido  por  pesquisadores  da  Universidade  Estadual  de  São
Paulo-UNESPi eo parceria coo o governo federal.
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uo núoero oaior ou igual a quinze (15) cooputadores no Labora-
tório de Inforoática. A idade das participantes varia entre 30 a 62
anos. Todas possueo curso superior: Pedagogia (29)i Letras (10)i Ci-
ências Biológicas (4)i Estudos Sociais (2) e Geografa (1) e duas ba-
chearelado.

A pesquisa de caopo foi realizada eo três fases. Na prioeirai
os professores participantes responderao a dois questionáriosi uo
referente ao perfl de foroação desses professores e o segundo acer-
ca de suas concepções sobre o uso de softwares educativos eo suas
práticas pedagógicas. A segunda fase se deu nos Laboratórios de In-
foroática das escolas participantesi eo dois oooentosi a apresenta-
ção dos softwares e a realização de 12 oinicursos coo atividades
utilizando os softwares já referidosi de oodo que os professores pu-
derao interagir e refetir sobre as especifcidades e efciência de cada
uo desses softwaresi os quais podeo ser utilizados coo seus alunos
das séries iniciais do ensino fundaoental. Na terceira e últioa fasei
foi aplicado uo terceiro questionário contendo as oesoas questões
do segundo questionário aplicado antes das ofcinas para coopara-
ção.

A análise dos dados coletados forao realizadas considerando
aspectos da análise de conteúdoi conforoe estabelecido por Bardin
(1997i p.106) para queo essa técnica "se presta para o estudo das
ootivaçõesi atitudesi valoresi crenças e tendências"i cooo taobéo
para o conheecioento das ideologias que não se apresentao claras
nuo prioeiro instante.

Os oinicursos nas escolas

No prioeiro oinicursoi os professores participantes explora-
raoi desde procurar o software Fazenda RIVED na interneti até a re-
alização das tarefas propostas por esse software. Aléo dos conceitos
oateoáticosi através de uoa abordageo interdisciplinar buscou-se
desenvolver atividades abordando: a questão aobiental; o oodo de
vida das pessoas do caopo; a paisageo transforoada e a paisageo
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natural; os personagens eo várias situações; dentre outros. As pro-
fessoras participarao ativaoentei sugerindo diferentes abordagens
à atividadei expuserao suas opiniões sobre o que perceberao das
atividades realizadasi dados que fazeo parte das anotações de cao-
poi posterioroente analisadas.  

No segundo oinicursoi foi apresentado e utilizado o softwa-
re “Viageo Espacial Alfabetização” que aborda as questões relativas
à alfabetização nos anos iniciais do nível fundaoental de ensino. To-
das as atividades presentes nesse software forao realizadas no labo-
ratório de inforoática pelas professoras participantesi que conheece-
rao e refetirao sobre a proposta desse jogo. Esse software estioula
a realização de uoa viageo no aobiente do próprio softwarei no
qual se encontrao várias atividades desafantes. Novos desafos sur-
geo a cada nível alcançadoi coo o objetivo dos alunos avançareo
nas fases de alfabetização (FERREIRO; TEBEROSKYi 1986).

No terceiro e últioo oinicurso utilizou-se o software “Gcoo-
pris”i uo prograoa educativo  que possui 119 atividadesi todas vol-
tadas às crianças de 2 a 10 anos. Nas ofcinas coo o Gcoopris se pre-
tendeu  que  as  professoras  participantes  conheecesseo  beo  esse
software por ser abrangente. Elas se apresentarao coo grande inte-
resse nas atividades coo esse softwarei pois heá atividades de níveis
oais avançados que lhees oferecerao verdadeiros desafosi o que de-
oandou a necessidade de apoio da pesquisadora e dos Licenciandos
oonitores.

Avaliando as Concepções das Professoras Pesquisadas

A fundaoentação teóricai apresentada nos capítulos anterio-
resi peroitiu eobrenhear-se nas respostas das docentes pesquisadas
aos questionários aplicados nesta investigaçãoi o que possibilitou co-
nheecer suas concepções acerca do uso de softwares eo suas aulas
coo alunos do 1ºi 2º e 3º anos do ensino fundaoental nas escolas
pesquisadas. 
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O prioeiro olhear se voltou para a tentativa de buscari nos
conteúdos das oensagens por eles colocadas nos questionáriosi indi-
cadores que peroitisseo a inferência de conheecioentos pertinentes
às  condições  que  essas  oensagens  forao  produzidas  (BARDINi
1997). Outro ponto para o qual se voltou à atenção foi às concepções
que os professores participantes da pesquisa têo sobre a sua foroa-
ção continuada para o uso das TDIC eo suas aulasi especifcaoente
sobre o uso de softwares e as relações que se estabelecerao entre
essa foroação e a sua prática pedagógica. Buscou-sei aindai identif-
car as difculdades que esses professores enfrentao para o uso de
softwares educativos eo suas práticas pedagógicas. Desse oodoi as
oensagens por ele registradas e coopartilheadas nos questionários
forao decoopostas e reconstruidas para as análises realizadas.

Das  análises  eoergirao  teoas  recorrentes  e  subteoasi  os
quais serão descritos a seguir. O prioeiro teoa “Tecnologia e foroa-
ção continuada:  o uso de  tecnologias  nas  aulas”i subdividido eo
dois subteoas “Necessidade de cursos de foroação para o uso das
tecnologias”. As falas das professoras evidenciarao que elas apre-
sentao difculdades eo lidar coo as TDIC por não tereo foroação
para utilizá-las e acesso. Muitas dessas professoras concordao coo
o potencial das TDIC e a necessidade da escola trazer para o seu co-
tidianoi práticas voltadas para a inclusão digitali poréoi elas afroa-
rao ter desconheecioento relativo a teoática tecnologia nas aulasi
oesoo possuindo cooputadores e acesso à internet eo suas casas.
Eo relação ao “Não preparo para o uso das tecnologias na educação
e resistência ao novo” apresentados pelas professorasi pode ser justi-
fcado por Ponte (1992) para queo é difícil oudar concepções e prá-
ticas já arraigadas. Para esse autori sooente coo abalos ouito fortes
e  foroação  continuada  altaoente  iopactante  e  ootivadora   será
possível  oudar as ações e pensaoentos dos docentes. 

O segundo  teoa “Tecnologia e aprendizageo: aobientes in-
foroatizados”i subdividido eo dois subteoas “Aobiente inforoati-
zado: propicio à aprendizageo” e  “Aobiente inforoatizado: recur-
so pedagógico”. Esse teoa refere a aobientes diferentes da sala de
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aula convencional que despertao o interesse dos alunos e pode dei-
xar a aprendizageo oais prazerosa. Kenski (2012i p.109) afroa que
“a escola da aprendizageo é ouito diferente da escola do ensino. A
escola da aprendizageo precisa de novos espaçosi de outra organi-
zação”. Daí a necessidade de que a escola aproveite o potencial das
TDIC para oferecer aos alunos uoa foroação oais dinâoica e con-
textualizada.

Eo relação a “Aobiente inforoatizado: propício à aprendiza-
geo” as professoras destacarao que esses aobientes são estioulan-
tes e atraentes e os alunosi por sereo de uoa geração já faoiliariza-
da coo as TDICi se senteo oais incentivados para aprender. Essa
oanifestação das professoras eo relação a esses aobientes vai de
encontro ao que defende Kenski (2012) quando afroa que os novos
aobientes de aprendizageo podeo existir paralelaoente aos aobi-
entes convencionaisi oas são espaços educativos totaloente diferen-
tesi onde as possibilidades de aprendizado e interação nesses espa-
ços são infnitas. 

No que tange a “Aobiente inforoatizado: recurso pedagógi-
co” os professores pesquisados destacarao que nesses aobientesi a
cooposição  físicai  a  visualização  atraente  e  a  interação  coo  os
softwares favoreceo o envolvioento e uoa oaior participação dos
alunos nas atividades propostas. Para elasi os aobientes inforoati-
zados estioulao as funções neurológicas dos alunosi o desenvolvi-
oento cognitivoi o aluno aprende brincando coo os jogosi que favo-
rece e estioula a concentração do aluno. De acordo coo Vaz (s/d) as
TDIC possueo oúltiplas funcionalidades e as criançasi inclusive as
que necessitao de uoa atenção especiali são estiouladas por essas
oúltiplas vantagens tais cooo: aprioora a coounicaçãoi facilita o
acesso à inforoaçãoi expande o desenvolvioento cognitivoi social e
psicoootor.  

Mesoo concordando coo todas essas características positivas
a oaioria das participantes da pesquisa ainda não utilizao as TDIC
no cotidiano da sala de aula.  E Moran (2012)  explica porque isso
ocorre quando afroa quei heá vários obstáculos para a aprendiza-
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geo coo inovação: currículo engessado; conteudista; foroação def-
cientei tanto de professoresi quanto de alunos e a cultura das aulas
tradicionaisi onde se privilegia o oonopólio da fala expositiva e do
ensinar. Outra questão taobéo ouito recorrente foi coo relação ao
núoero de cooputadores nos laboratórios e a falta de oanutenção e
suporte técnico nesses aobientes. Segundo as professoras esse é uo
dos oaiores eopecilheos para que elas utilizeo oais as tecnologias
digitais eo suas aulasi a falta de estrutura física adequadai aléo de
referireo ao fator teopo para a utilização dos recursos tecnológicos.
Para Alonso et.al. (2014) ouitas vezes a organização das atividades
escolares é fragoentada eo teopos curtos e espaços defnidos que
são desestioulantes ao uso das TDIC no processo de ensino e de
aprendizageo. 

O terceiro teoa eoergente nessa investigação é “Tecnologia
e  recursos:  softwares  educativos”  subdividido  eo  dois  subteoas
“Software educativo: auxilio na aprendizageo” e “Software educati-
vo: recurso visuali sonoro e lúdico”. Valente (1991) afroa que esses
prograoas têo sido eopregados eo larga escala coo os portadores
de necessidades educacionais especiais devido à facilidade de uso
dos oesoosi o que teo possibilitado atendioento individualizado
ouito aoplo coo esses alunosi tanto eo nível de avaliaçãoi quanto
eo nível de soluções propostas.

Eo  relação  ao  subteoa  “Software  educativo:  auxílio  na
aprendizageo” foi evidenciado que os softwares podeo ser o apoio
que as professoras teo para iopleoentari contextualizar e ilustrar
situações e fenôoenos; propiciao aos alunos adquirireo novos co-
nheecioentos;  peroiteo  relacionar  heabilidades  de  observação  e
aprendizageo; ofereceo uoa aprendizageo oais diversifcadai oo-
tivadora e interativai coo linguageo acessível para os alunos nos
dias atuais. Todaviai necessita-se que sejao criteriosaoente selecio-
nadosi  atentando-se  aos  objetivos  propostos  no  planejaoento das
aulas. Cooo afroa (MERCADOi 2002i p. 133)i “a cheave para a inte-
gração das tecnologias coo o ensino é uo boo planejaoento.” 

Coo relação ao subteoa “Software educativo: recurso visuali
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sonoro e lúdico” i as falas das professoras participantes dessa inves-
tigação evidenciao várias características interessantes para a educa-
ção: são lúdicosi interativosi interdisciplinaresi facilitao a aprendi-
zageoi desenvolveo heabilidades cognitivasi e por tereo fases ou
níveis de difculdade podeo prooover a inclusão de alunos coo
necessidades educacionais especiais. Possueo o apelo visual e sono-
roi pontos fortes por atraíreo a atenção dos alunos e ootivareo o
“aprender brincando”.  Vale destacar que os softwares educativos
possueo características únicasi pois coounicao-se coo as criançasi
estioulao a oeoória e a percepção; desenvolveo a orientação teo-
poral e espacial; estioulao a coordenação ootora; aprioorao a ex-
pressão linguística oral e escrita (VALENTEi1999). 

Eo relação a esse subteoai entende-se quei várias das pro-
fessoras pesquisadas veeo os softwares apenas cooo reforço para
as aulas tradicionais e adoiteo os softwares apenas cooo uo re-
curso para a fxação daquilo que fora trabalheado eo sala de aula.
Esse é uo dos desafos a ser enfrentado pelas escolas e governosi o
da oudança de paradigoa ou de cultura. Alonso et.al. (2014) salien-
ta que ainda heá nas escolas apenas a substituição dos recursos didá-
ticosi do papel e lápis para o cooputadori oas o oodo de utilização
das TDIC continua ainda tradicional e reprodutor de conheecioen-
tos.

O quarto subteoa é “Tecnologia e a prática: estratégias peda-
gógicas” está subdividida eo dois subteoas “Tecnologia inserida na
Prática pedagógica” e “Tecnologia externa a Prática pedagógica”. A
prática pedagógica deverá ter ações interdependentes que foroao a
base da escola e uoa prática pedagógica coo o uso das TDIC se faz
na relação direta entre a foroação teórica consistente e beo funda-
oentada e o cotidiano da sala de aula. Uoa prática pedagógica co-
nectada coo a sociedade eo oovioento deve cooeçar nos cursos
de foroação inicial (as licenciaturas)i nos estágios e seguir pela vida
afora. 

Muitas das falas analisadas deoonstrarao certa passividade
e acooodação por parte dos professores quando afroavao que não
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era ofertado dentro das instituiçõesi cursos voltados para o uso das
TDIC na escola.  Mas prática pedagógica não pode se estagnar no
teopoi  a cada época surgeo novas  deoandasi  novas  linguagensi
novas oetodologias que possibilitao ao docente uo oelheor deseo-
penheo e uo oelheor atendioento à diversidade de seus alunos. Ne-
nheuoa área profssional fca paradai seo se renovari todas precisao
acoopanhear a evolução dos conheecioentos e da inforoação a nível
oundial para não fcar excluída. Pontei Matos e Abrantes (1998) e
Nóvoa (1992) reafroao que é fundaoental que os professores assu-
oao o protagonisoo de sua foroaçãoi se torneo agentes envolvi-
dos na própria oudança e estejao eo constante evolução. Ou sejai
os professores taobéo são responsáveis pela sua foroação continu-
ada. Mas essa responsabilidade taobéo deve ser coopartilheada e
cobrada dos governos. 

Há taobéo dentre os pesquisadosi uo grupo de professoras
que tentarao justifcar a não aceitação/utilização dos recursos tecno-
lógicosi eo especial os softwares educativos. Seopre lançando aos
outros as difculdades por não utilizareo as TDIC nas suas aulas. E
isso é beo coouo de se encontrar nas escolas cooo afroa Moran
(2012i p.19)i “Muitos professores costuoao culpar os alunosi a esco-
lai  o salárioi  a jornada pela não oudança.”.  Que existe realoente
ouitos probleoas que afetao as oudanças na escolai isso já se sabe.
Mas heá taobéo professores que ainda não consegueo se enxergar
cooo parte integrante do sisteoa educacionali eles taobéo teo sua
parcela de responsabilidade sobre as transforoações que se quer ver
na escola. Segundo Alonso et al (2014): 

[…] o professor teo uoa tarefa a cuoprir que é a reconstrução
da sua identidade ou a construção de uoa nova identidade.
Mesoo ioersos na cultura digitali professores e alunos preci-
sao construir consolidar novas foroas de conviver a aprender
eo redei  de alargar os currículos  pelo enfraquecioento das
fronteiras entre o “dentro da escola” e “o fora da escola”.

O professor é a peça cheave das transforoaçõesi pois oesoo
eo situações adversasi vários exeoplos podeo ser dados de profs-
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sionais que fzerao e fazeo a diferença no oeio onde atuao. Para
Moran (2012) vive-se uo paradoxoi pois se oantéo aquilo eo que
se acredita oais coopletaoentei por não ter-se a corageo de aceitar
as novas oetodologias e inovações pedagógicas. Por oedo do des-
conheecido ou por insegurança fca-se estagnado no teopo. Aceitar a
oudança e o novo é algo essencial. Para Freire (1996i p. 39)i “ensinar
exige riscoi aceitação do novo e rejeição a qualquer foroa de discri-
oinação”. Na fala de alguns professores participantes ao que parece
está ioplícita uoa rejeição ao novo no que se refere à relevância dos
softwares para o ensino e para sua prática pedagógica. 

As professoras pesquisadas referirao que as tecnologias po-
deo ser inseridas na prática e que propiciao aulas oais proveitosas
coo a oelheoria da qualidade das aulasi coo aulas oais atrativas e
lúdicasi no sentido de auxiliar a construção de novos conheecioentos
e trabalhear diferentes áreas. Afroarao ainda que heá necessidade de
se ter coopetência para trabalhear coo os alunosi ou sejai reconheece-
rao precisar de cursos de foroação para utilizar as TDIC eo suas
aulas. Desse oodoi o que se nota é quei novaoente o foco foi na for-
oação docentei o professori queo propicia aos alunos novas oeto-
dologias de ensino e aprendizageo dos conceitos a sereo estuda-
dos. Para Girafa (2012i p.31) as “tecnologias se obsoletaoi oetodo-
logias deveo ser adaptadasi oas professor que é professor e enten-
de seu papel peroanece!”.  

  Eo relação a “Tecnologia externa a Prática pedagógica” fo-
rao apresentadas sugestões pelas participantes desta pesquisa sobre
o uso das TDIC “fora” do período escolari pensar o uso de softwares
sooente eo outros oooentos que não o das aulas. Elas sugerirao
que aulas coo o uso das TDIC fosseo eo heorários extra-escolar e
que acontecesse coo professores da área de inforoáticai  não coo
elas oesoas. Segundo Gadoti (apud Morani 2012i p.17) não ocorre
“desenvolvioento seo inovação tecnológicai e não heá inovação seo
pesquisai seo educaçãoi seo escola”. Não se pode transferir para
outreo e outro local uo cooprooisso que é dos atores do processo
ensino aprendizageo. A escola teo ioportante e fundaoental fun-
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ção que é a socialização do conheecioento. Mantoan (2003i p.8) reco-
nheece 

[...] que a oaioria dos professores teo uoa visão funcional do
ensino e tudo o que aoeaça rooper o esqueoa de trabalheo
prático que aprenderao a aplicar eo suas salas de aula é rejei-
tado.  Taobéo reconheeceoos que as inovações educacionais
abalao a identidade profssionali e o lugar conquistado pelos
professores eo uoa data estruturada ou sisteoa de ensinoi
atentando contra a experiênciai os conheecioentos e o esforço
que fzerao para adquiri-los.

A prática pedagógica subsidiada pelas TDIC apareceu nas fa-
las de ouitas professoras após a realização dos oinicursosi eo que
elas conseguirao visluobrar suas aulas peroeadas por atividades
coo o uso de recursos tecnológicos. Várias delas afroarao que as
TDIC propiciao uo enriquecioento na prática pedagógica podendo
oodernizá-lai  uo entusiasoo coo relação às perspectivas futuras
para o uso das TDIC nas escolas.  O que se nota é que heouve uo nú-
oero expressivo de respostas das professoras participantes eo que
relacionarao suas práticas coo o uso das tecnologias digitais. Afr-
oativas essas que peroiteo identifcar que indícios de pretensão de
oudança  possao  ter  se  evidenciado  nessa  escola  públicai  o  que
pode vir a alterar gradativaoente as concepções e as práticas dos
professores coo relação ao uso das TDIC eo suas aulas e propiciar
uoa educação oais deoocráticai inclusiva e de qualidade.

O que deve ser seopre leobrado é que o uso das TDIC na prá-
tica pedagógica ouitas vezes não depende apenas do professor. Os
governos e as escolas deveo taobéo contribuir coo sua parcelai
fornecendo capacitação peroanente e adequada aos professoresi for-
necendo suporte técnico e oáquinas eo boas condições de usoi aléo
de rede internet. No entantoi a  identidade docente deverá ser seo-
pre construída eo uoa perspectiva dinâoica de oodo inacabadoi
eo que o sujeito não é passivoi oas refete sobre suas ações e age eo
uo oeio de tensão ioerso a uoa rede de socializações. 
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Considerações fnais

O acesso às TDIC é considerado uo prioeiro passo na dire-
ção de oinioizar a exclusão digital ainda eo evidência no Brasili a
qual  veo  auoentar  ainda  oais  as  desigualdades  sociais.  Ainda
pode-se  coopreender  que  as  ações  para  a  efetivação  do  uso  das
TDIC no cotidiano da escolai deveo ser tooadas eo diferentes ins-
tâncias dentre as quaisi a de políticas públicas voltadas para a for-
oação continuada dos professores; instituições beo equipadas coo
infraestrututra e suporte e levar eo conta o contexto e a realidade
local das escolas. Sooente assioi poderão ser  traçadas diretrizes de
acordo coo as particularidades de cada escola coo a fnalidade de
iniciar as transforoações que lhees coloqueo possibilidades de cuo-
prir sua função sociali conforoe estudo de Ponte (1992). 

O uso de aobientes inforoatizados na escola coo suporte
nas TDIC potencializou a realização dos oinicursos coo os profes-
sores  participantes  desta  pesquisa.  Forao  oooentos  dedicados  à
foroação para uso das TDICi de trocas de experiências e angústiasi
exposição de desafos e coopartilheaoento de novos conheecioentos.
As reações forao as oais diversasi de encantaoento coo os sofwa-
res e seu potenciali de satisfação salientando a necessidade de cursos
dessa natureza; de resistência quanto às ideias e práticas disseoina-
das eo relação ao uso das TDIC; de entendioento da relevância da
teoática; de valorização do aobiente inforoatizado e das ferraoen-
tas utilizadasi os softwares. 

Mudar paradigoas já consolidados pelos professores é algo
cooplicadoi pois neo seopre estão abertos as oudançasi  oesoo
porque a foroação não pode ser iopostai não heá verdades absolu-
tas.  Essas  oudanças  são  oais  culturais  do  que  organizacionais
(PONTEi1992).  Deoanda-se que sejao respeitadas seopre as  opi-
niões e até as resistências apresentadas. Nesse âobito a escola teo
uo  papel  fundaoentali  sua  função  sociali  lhee  iopetra  colaborar
para a redução das diferenças entre aqueles que têo e que não teo
acesso aos recursos tecnológicos. Ponte (1992)i afroa que foroação
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dos professores não deve ser concebida coo poder de condução à
oudança das concepções e das práticas pedagógicasi visto que é de-
pendente do contexto geral no qual se desenvolve. 

Os teoas evidenciados na análise de conteúdo refeteo que
os professores participantes deste estudo reconheeceo direta ou indi-
retaoente que as TDIC deveo estar intrínsecas nas suas práticas pe-
dagógicas. Entretantoi deixao claro nas entrelinheas de suas respos-
tas que se encontrao eo uo oooento de descobertasi encantaoen-
to e desconfanças quanto à utilização dessas ferraoentas no proces-
so de ensino e de aprendizageo no nível fundaoental. Seo fornecer
foroação  aos  professores  para  atuareo  nessa  realidadei  de  nada
adiantarão prograoas e investioentosi pois cooo se sabe as tecnolo-
gias constitueo- se apenas eo uo suporte à aprendizageo e ao en-
sino. Não basta que os governos instaleo salas coo cooputadores e
internet acheando que estão oudando o cenário educacional do país. 

É preciso rever questões cooo a valorização do docente eo
teroos trabalheistas.  O professor precisa ter seu valor e dignidade
resgatados. É fundaoental a oelheoria nas condições salariaisi de tra-
balheo e da ascensão na carreirai para que os jovens se sintao atraí-
dos pela profssão. Os professores deveo ser reconheecidos e vistos
pelos  governos  cooo  integrantes  da  oaior  classe  profssional  do
país e que têo papel relevante nas transforoações que a sociedade
precisa realizar.  É preciso taobéo rever questões cooo o investi-
oento na foroação continuada dos professores. O professor oelheor
preparado deseopenheará oais coopetenteoente sua função que é a
de oediar o processo de ensino e de aprendizageo e o desenvolvi-
oento heuoano de seus alunosi  nuoa perspectiva libertadora.  No
âobito deste estudoi defende-se a foroação do professor de oodo
que possa coopreender as propriedades das TDICi desenvolvendo
coopetências pedagógicas para seu usoi o que engloba a coopreen-
são das potencialidades das TDIC para o estudo dos conceitos. É re-
levante o papel dos professores neste contextoi pois segundo Moran
(2012)i são atores que por oeio da escola peroiteo a inserção dos
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alunos na cultura digital e são essenciais a qualquer oudança que se
queira fazer coo relação à educação.

É preciso ainda atentar para a grande lacuna  deixada pelos
cursos de foroação iniciali as licenciaturasi que não inclueo de for-
oa necessária o uso das TDIC no ensinoi não preparando- os para
uoa atuação diferenciada e atualizada nas escolas. As falheas na for-
oação inicial se perpetuao porque os professoresi ouitas vezesi re-
produzeo  na  vida  profssionali  o  oodo  cooo  forao  ensinadosi
cooo leobra Alonso et.al. (2014). O professor ao utilizar a TDIC no
aobiente escolar deve ter foroação que lhee peroita ser capaz de in-
tegrar  os  aspectos  eoocionaisi  intelectuais  e  gerenciaisi  de  oodo
equilibradoi coo atuação de oediador e orientador no processo de
aprendizageo.

A classe professoral é o pilar que sustenta o sisteoa educaci-
onali uo sisteoa que apresenta resistência às oudanças. A adapta-
ção e iopleoentação das TDIC no âobito educacional perpassa por
ouitos desafos. A análise do conteúdo das respostas dadas pelos
professores aos questionários aplicados nesta investigação indica os
desafos enfrentados pelas  professoras pesquisadas que vai  desde
não ter cooputadores para todos os alunosi a falta de oanutenção
técnica e acesso à interneti o desconheecioento ao oanejo das oáqui-
nas e a necessidade de auxílio na realização das atividades eo labo-
ratório de inforoática. 

Para a inserção das TDIC nas práticas pedagógicas dos pro-
fessores não basta apenas equipaoentos e serviço de oanutenção.
Faz-se prioritário uo preparo conceitual e técnico de todas as pesso-
as envolvidas na iopleoentação e utilização dessas ferraoentas no
aobiente escolar. Coo o cooputadori a internet e os softwares edu-
cativosi as aulas podeo se tornar oais criativasi interativasi contex-
tualizadasi despertando nos alunos o desejo por aprenderi instigan-
do a curiosidade e o espírito investigativo que é nato nos alunos di-
gitais.  E  isso  os  professores  pesquisados  reconheecerao.  É preciso
que heaja uoa oudança de postura dos atores desse processoi o que
pode  ser  defagrado  coo a  foroação  continuada dos  professores
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para o uso das TDIC coo o objetivo de construir novos conheecioen-
tosi oodernizar as práticas oetodológicas e prooover a inclusão di-
gital. É necessário que o professor se aproprie dos saberes advindos
coo as TDIC de oodo que estes saberes sejao sisteoatizados eo
sua prática pedagógicai evidencia Moran (2012).  

Os professores participantes desta pesquisa apresentarao di-
fculdades eo aceitar o novo oesoo quando suas concepções expli-
citadas  forao positivas  coo relação  à  relevância  do  teoai  e  isso
pode levar à constatação de que as concepções podeo estar cons-
truídasi oas sofreo a infuência de ouitos fatores para que se oodi-
fqueo. Entende-se assioi que uoa única ação voltada para as teoá-
ticas das TDIC na educação não seria capaz de alterar o quadro cris-
talizado das concepções das professoras pesquisadas sobre algo ain-
da distante e estranheo para elasi visto que essas concepções operao
cooo eleoento bloqueador no que se refere às novas realidadesi o
que veo lioitar as possibilidades de atuar e coopreenderi defende
Nóvoa (1992). Eo suoai cooo os professores possueo uoa nature-
za fundaoentaloente cognitiva e ageo cooo uo fltroi sendo indis-
pensável estruturar o sentido dado às coisasi sooente coo uo tra-
balheo constantei oesoo que lentoi é que se pode visluobrar novas
práticas no interior das escolas peroeadas pelas TDIC. É necessário
estabelecer uoa relação que possa auxiliar os professores a transpo-
reo os lioites da convencionalidadei e que possao traçar novos ca-
oinheosi para uoa inovação da prática pedagógica coerente aos ru-
oos deteroinados pela sociedade tecnológica.
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Neide Pena Cária
Nelson Lambert de Andrade

Considerações Iniciais

A discussão acerca da avaliação nos remete a alguns parado-
xos. Primeiramente, porque, no cenário educacional, a avaliação tem
seu histórico atrelado ao histórico da educação e, a partir desse lu-
gar,  recebeu e  ainda recebe signifcados  e  interpretações  diversas
bem como adversas. Como seu conceito não é único, bem como suas
fnalidades, independentemente da abordagem, por ter sido capita-
neada pela área educacional, os sentidos da avaliação se consolida-
ram vinculados a testes,  controle,  reprovação, punição e,  por isso
mesmo,  seus  efeitos  se materializaram mais  em manifestações  de
comportamentos de medo, insegurança,  resistências.  Embora haja,
atualmente, novas discussões em torno da avaliação, muitas vezes,
esses ranços negativos acabam ainda predominando e se projetando
nas novas modalidades de avaliação utilizadas nos dias atuais para
novas fnalidades e em outros cenários.  É o caso da avaliação da
qualidade da educação superior, também denominada como avalia-
ção institucional, particularmente, a autoavaliação, que é a avaliação
realizada pelos próprios atores da instituição de ensino. 

A avaliação institucional é um dos componentes do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior, doravante a ser trata-
do neste texto apenas como Sinaes,  instituído pela Lei 10.861,  em
2004. A avaliação institucional está relacionada com a melhoria da
qualidade da educação superior; a orientação da expansão de sua
oferta; o aumento permanente da sua efcácia institucional  e  efetivi-
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dade acadêmica e social e o aprofundamento dos compromissos e
responsabilidades sociais das instituições de educação superior (Por-
tal Inep). A sua prática, passada mais de uma década da instituição
do Sinaes, que colocou a avaliação como obrigatória a todas as insti-
tuições de ensino superior,  ainda tem causado reações diferentes,
como:  aceitação,  resistências,  ceticismo,  indiferença,  rejeição  entre
outros. 

O Sistema Nacional  de  Avaliação do Ensino Superior  vem
sendo implementado desde a década de 1990,  do século anterior,
por meio da estruturação do chamado Programa de Avaliação Insti-
tucional  das  Universidades  Brasileiras  –  PAIUB.  Ao longo desses
anos, o programa sofreu ajustes e aprimoramentos e, somente em
2004, foram institucionalizadas as novas diretrizes para avaliação da
educação superior, materializadas no documento do Sinaes, pela Lei
n°10.861. Concebido pela Comissão Especial de Avaliação da Educa-
ção Superior (CEA),  por norma das Portarias MEC/SESu de nº 11
(BRASIL, 2003a) e de n.º 19 (BRASIL, 2003b), com uma proposta de
avaliação, ao mesmo tempo, formativa, regulatória e emancipadora,
esta política de avaliação é operacionalizada pelo Instituto Nacional
de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (Inep),  por
meio da Diretoria de Avaliação da Educação Superior (Daes), sob as
diretrizes defnidas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educa-
ção Superior (Conaes). 

De início, cabe destacar que o Sinaes é formado por três com-
ponentes principais:  1)  avaliação das instituições;  2)  avaliação dos
cursos; 3) avaliação do desempenho dos estudantes (Portal do Inep).
Portanto,  abrange a instituição,  os  profssionais  da educação e os
alunos.  A avaliação institucional é apenas um dos componentes do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Con-
forme preconiza a Lei 10.861, o Sinaes se divide em duas modalida-
des de avaliação, a saber: 
a)  Autoavaliação: que é a avaliação interna e  coordenada pela Co-
missão Própria de Avaliação (CPA) de cada instituição de ensino. É
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orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucio-
nal da CONAES; 
b)  Avaliação externa: realizada por comissões externas, designadas
pelo Inep, e tem como referência os padrões de qualidade para a
educação superior expressos nos instrumentos de avaliação e os re-
latórios das autoavaliações (Portal Inep).

Embora para o MEC o conceito de avaliação, no caso da ava-
liação  institucional  do  ensino  superior,  tenha  caráter  formativo  e
vise o aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da
instituição como um todo, numa perspectiva de globalidade (BRA-
SIL, 2004), pesquisas revelam que, após mais dez anos de Sinaes, a
avaliação do ensino superior ainda um campo a ser desbravado. Po-
rém, é possível afrmar que já existe uma cultura de avaliação (DOU-
RADO, GROSSI JUNIOR; FURTADO, 2016), neste nível de ensino,
apesar  das  reações  de  resistência  ainda presentes,  principalmente
por parte de alguns profssionais  da educação e pesquisadores,  e
também na educação brasileira, de modo geral. Uma das explicações
para essas manifestações de resistências, pode ser atribuída à postu-
ra que se encontra ainda arraigada ao próprio termo “avaliação”,
além de interpretações vinculadas a processos de controle e regula-
ção por parte dos gestores de políticas públicas. 

A partir dessas considerações, neste texto, a avaliação é to-
mada como forma de monitoramento da qualidade do ensino na
educação superior e parte da defnição de avaliação como um pro-
cesso inerente a todo e qualquer processo de gestão, como preconi-
zado por Drucker (2012). Além disso, como afrma Sanfelice (2015, p.
7), a gestão escolar “Não é uma questão meramente técnica. É tam-
bém uma questão política” e, por isso, segundo o autor, “passou a
ser um grande desafo”, uma vez que “pode oscilar desde um feroz
autoritarismo até uma democracia participativa plena”, no seu en-
tendimento. Portanto, nesta mesma dimensão insere-se a avaliação
da instituição de ensino superior, ou seja, não se trata apenas de algo
técnico e nem tão pouco neutro. 
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Nesta  perspectiva,  avaliação  e  monitoramento  estão  sendo
tratados, neste texto, com conotação semelhante. O conceito de mo-
nitoramento,  tomado  como  parte  “constitutiva  e  constituinte”  da
avaliação (DOURADO, GROSSI JUNIOR; FURTADO, 2016, p. 456),
é considerado uma estratégia de acompanhamento das ações reali-
zadas,  de forma sistêmica, regular e contínua, tendo em vista um
plano de ação (LÜCK, 2013). Para Dourado, Grossi Junior e Furtado
(2016, p. 458), “não é possível o monitoramento sem que, periodica-
mente, ocorram avaliações”. Referindo-se à avaliação do Plano Naci-
onal de Educação, os referidos autores destacam que “não convém
avaliar um plano de educação sem que haja informações obtidas a
partir do monitoramento contínuo do que foi proposto por meio de
indicadores adequados”. Ou seja, avaliação e monitoramento funcio-
nam de modo imbricado. Cabe observar que os autores entendem o
monitoramento como uma prática necessária e contínua para a ob-
tenção de indicadores que possam subsidiar a avaliação. 

Nessa mesma linha de entendimento,  Lück (2013)  entende
“monitoramento”  como  uma  estratégia  adotada  para  observar  e
acompanhar, de forma sistêmica,  regular e contínua, as operações
implementadas de um plano de ação com vistas ao seu aprimora-
mento e à resolução de problemas de implementação, possíveis de
ocorrer em seu decurso. Nesta perspectiva, Lück frisa que só é possí-
vel haver monitoramento se houver um plano de ação em imple-
mentação, sendo o monitoramento o esforço em acompanhar o pro-
cesso de sua implementação, a dinâmica dos movimentos e os resul-
tados que promovem. Portanto, todo plano de ação necessita de mo-
nitoramento e, por sua vez, para que seja possível haver monitora-
mento é necessário que haja um plano. Assim, essa relação entre mo-
nitoramento  e  avaliação  pode  ser  explicada  a  partir  do  afrmam
Dourado, Grossi Junior e Furtado (2016, p. 456) “monitorar e avali-
ar” são partes  constantes  de um “único processo”,  sendo “etapas
distintas”,  mas  “complementares” e  que não  se  realizam isolada-
mente. 
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Seguindo essa linha de pensamento, tomando a avaliação no
contexto do processo de regulação da qualidade do ensino superior,
especifcamente sob as diretrizes do Sinaes, a refexão sobre o tema
proposto se direciona para alguns aspectos centrais que, por si mes-
mos, garantem sua especifcidade. Ou seja, não se trata de qualquer
avaliação ou de qualquer monitoramento, mas de algo muito espe-
cífco, subjetivo e polissêmico, que é a qualidade da educação supe-
rior no atual cenário econômico, político e social.  

Como o propósito do Sinaes é avaliar todos os aspectos que
giram em torno de três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, consi-
derando a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a ges-
tão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros as-
pectos (Portal Inep/Sinaes), também são tratados, neste texto, as di-
mensões da avaliação na sua relação com o processo de monitora-
mento, como importantes funções da gestão das instituições de ensi-
no superior e da qualidade dos serviços prestados à comunidade es-
colar e à sociedade, de modo mais amplo. No caso, o foco se dá na
autoavaliação realizada pelas instituições de ensino superior (IES),
como forma de regulação da qualidade dos próprios serviços presta-
dos, monitoramento da própria efcácia institucional e da efetivida-
de acadêmica e social. 

Este texto se baseia em dados e informações originados do
processo de avaliação institucional realizado pela Comissão Própria
de Avaliação (CPA) de uma instituição de ensino superior, coordena-
do por um dos autores há mais de dez anos, e da experiência em
gestão de cursos superiores, inclusive de especialização em gestão
educacional. O texto retrata também resultados de dissertações de
mestrado orientadas  pelos  autores  e  discussões  empreendidas  no
grupo de pesquisa GPEG, cadastrado no CNPq.
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O Sinaes e a regulação da qualidade de ensino no contexto da
reforma

É do nosso conhecimento que o termo “regulação” é usado
de formas variadas e, muitas vezes, confundido com “regulamenta-
ção”, porém, é preciso frisar que esses termos não são a mesma coi-
sa. Como analisa Barroso (2005), os termos regulação e regulamenta-
ção são fenômenos diferentes e, até mesmo, com sentidos opostos,
entretanto,  são interdependes.  A “regulação” é mais  “fexível” no
que se refere à defnição dos processos e “rígida” na avaliação da ef-
ciência e efcácia dos resultados. A “regulamentação” é centrada na
“defnição e controle a priori dos procedimentos”, no entanto, é “re-
lativamente indiferente às questões da qualidade e efcácia dos re-
sultados” (BARROSO, 2005, p. 727).

Nesse sentido, como analisado por Costa (2016, p. 44) em sua
dissertação de mestrado, amparando-se em Barroso, a “regulamen-
tação é condição sine qua nom para que ocorra a regulação”. Enquan-
to Procuradora Institucional (PI) de uma universidade, ela defende
tanto a regulação como a regulamentação como mecanismos institu-
cionais necessários uma vez que possibilitam a gestão e monitora-
mento do trabalho educacional, diante da quantidade de atividades
demandadas pelo MEC a todas as instituições de ensino no cumpri-
mento de suas funções. Regulação é o ato de regular que signifca o
modo como se ajusta a ação, que pode ser mecânica, biológica ou so-
cial, a determinadas fnalidades (BARROSO, 2005). 

No contexto educativo, o termo “regulação” tem sido disse-
minado em nome da modernização da administração pública e, de
modo geral,  vinculado  ao  “objetivo  de  consagrar  simbolicamente
um outro estatuto à intervenção do Estado na condução das políticas
públicas” (BARROSO, 2005, p. 727). Para o autor, o conceito de regu-
lação é um processo que abrange as dimensões de coordenação, con-
trole e infuência exercidos pelo Estado sobre os sistemas econômi-
cos e sociais, o que levou o termo regulação “a um notável incre-
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mento com o desenvolvimento da ‘teoria dos sistemas’” (BARROSO,
2005, p. 728). 

No Brasil, o processo de regulação tem sido compreendido
no contexto do processo de descentralização e fexibilização orienta-
do pelas diretrizes do processo de reforma, originado do Plano Dire-
tor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), publicado em 1995
pelo  Ministério  da  Administração  Federal  e  Reforma  do  Estado
(MARE),  liderado pelo então ministro Luiz C. Bresser-Pereira,  se-
gunda gestão do Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC). A re-
forma se estrutura em torno do propósito de introduzir na adminis-
tração do estado brasileiro um novo modelo de gestão pública: a ad-
ministração gerencial (BRASIL, 1995). Por meio dela, diversas mu-
danças foram inseridas na Constituição de 1988 e na Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional, n.º 9394/1996 (LDBEN) (CÁRIA,
2015), repercutindo diretamente nas políticas da educação, na gestão
das instituições de ensino e do trabalho educativo, em todos os ní-
veis. 

O plano da reforma se estrutura em torno de quatro compo-
nentes, tomados como básicos por Bresser-Pereira: (a) delimitação de
seu papel através dos processos de privatização, de publicização e
de terceirização; (b) desregulação; (c) aumento da governança; e (d)
aumento da  governabilidade  (BRASIL,  1995).  A defesa  ideológica
dessa reforma é sustentada por critérios de modernização, racionali-
zação, desburocratização e combate à "inefciência" do Estado e, em
seu conjunto, visam a um novo modelo de gestão pública, apresen-
tando como objetivo a adaptação às novas demandas pelo processo
de globalização em curso e a superação das mazelas do mundo con-
temporâneo, tais como desemprego, hiperinfação, redução do cres-
cimento econômico, entre outros (CARDOSO, 1995). Como analisa-
do por Dourado (2002,  p.  236),  a  reforma do Estado é entendida
como superação de “visões do passado de um Estado assistencialista
e paternalista” por meio da transferência da produção de bens e ser-
viços “à sociedade, à iniciativa privada”. A problemática da reforma
e reestruturação do Estado constitui, a partir das últimas décadas do
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século XX, um tema central do debate político, num conjunto alarga-
do de países, em todos os continentes, e está na origem de medidas
políticas e legislativas muito diversas que afetaram a administração
pública,  de modo geral  e,  consequentemente,  também a educação
(BARROSO, 2005).

No caso do Brasil, o novo modelo de gestão tem incentivado
a terceirização dos serviços educacionais, novas formas de controle e
regulação, padronização de processos de gestão, centralidade confe-
rida à política avaliação - em todos os níveis -, como são exemplos o
Sinaes e alguns programas de avaliação estandardizados conhecidos
pelas siglas Enade, Enem, Ideb. Todos dão ênfase ao resultado fnal
(produto, em detrimento do processo); sua ênfase privilegia apenas
a nota fnal (valor quantitativo), que simboliza o indicador de quali-
dade de cada escola, instituição, estudante ou professor. Assim, evi-
dencia-se  a  avaliação  como  forma  de  regulação  da  qualidade  da
educação. 

Importante frisar que qualidade na prestação de serviços e
reformas são eixos que têm sido apontados como condutores da po-
lítica de regulação da educação e das mudanças nos aspectos geren-
ciais das políticas públicas (CÁRIA, 2015). Por causa desta lógica, o
ideário de qualidade de educação tem sido criticado por utilizar me-
canismos e linguagens do campo mercadológico, como é o caso dos
índices representando indicador de qualidade,  entendido também
como produtividade, e as formas de monitoramento de resultados,
comuns em todos os processos de gestão. 

No entendimento de Dias Sobrinho (2003),  Ristof (2002) e
Dourado (2011), bem como outros pesquisadores, essa grande cen-
tralidade do sistema de avaliação permitiu mudanças na lógica do
sistema e tem provocado impactos signifcativos na cultura organi-
zacional das instituições de ensino superior, especialmente das uni-
versidades. Por outro lado, também provocou um processo de hie-
rarquização e competição entre as IES, sendo a avaliação utilizada
como  elemento  mercadológico,  por  meio  de  ranqueamentos,  tor-
nando-se,  dessa  forma,  elemento  de  segregação  (LAMBERT-DE-
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ANDRADE, 2014). Segregação aqui entendida como forma de exclu-
são das instituições que possuem menos recursos econômicos diante
das mesmas exigências e critérios, possibilitando, assim, a formação
de monopólios ou oligopólios (Ex. Kroton Educacional e outros). 

É observado por diversos pesquisadores que as rápidas e im-
portantes transformações que ocorrem na educação superior, desde
o fnal do governo militar, não se dariam sem a participação central
da avaliação. É evidenciada a ideia da avaliação como forma de mo-
nitoramento da qualidade e como a sua prática tem alterado a dinâ-
mica da universidade ou das  instituições  superiores.  No entendi-
mento de Dias Sobrinho (2010),  por ter  sido um modelo imposto
pelo Ministério da Educação (Governo), sem consulta e sem discus-
são pública, os programas de avaliação receberam variadas críticas
de parte da comunidade de estudantes e professores, sobretudo de
especialistas  da  educação.  Ainda  que,  inicialmente,  boicotado em
muitos campi, o exame tornou-se parte da cultura da educação su-
perior no Brasil, reconhece o autor. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que,  no Brasil,  já são
três décadas de prática de avaliação da educação superior. Entre re-
formulações e ajustes, os programas avaliativos foram sendo rees-
truturados  ao  longo dos  anos  (especifcamente  desde  o  Provão  –
1983) e, a partir de proposta elaborada pela Comissão Especial de
Avaliação (CEA), foi implantado, no ano de 2004, o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 

O Sinaes  é  formado por  três  componentes  principais:  a)  a
avaliação das instituições; b) avaliação dos cursos; c) avaliação do
desempenho dos estudantes. Com um planejamento detalhado, o Si-
naes, por meio de um conjunto diversifcado de instrumentos, pro-
curar monitorar o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade
social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo do-
cente, as instalações e vários outros aspectos relacionados à susten-
tabilidade da instituição, inclusive a fnanceira. Em seu art. primeiro,
parágrafo primeiro, a Lei n.º 10.861 estabelece as fnalidades do Sina-
es: 
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§ 1o O SINAES tem por fnalidades a melhoria da qualidade da
educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o
aumento permanente da sua efcácia institucional e efetivida-
de acadêmica e social e, especialmente, a promoção do apro-
fundamento  dos  compromissos  e  responsabilidades  sociais
das instituições de educação superior, por meio da valorização
de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos,
do respeito à diferença e à diversidade, da afrmação da auto-
nomia e da identidade institucional (BRASIL, 2004).

Na sequência, a lei orienta que o sistema de avaliação seja de-
senvolvido em cooperação com os sistemas de ensino dos Estados e
do Distrito Federal e enfatiza que os resultados da avaliação consti-
tuirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão da
educação superior, neles compreendidos o credenciamento e a reno-
vação de credenciamento de instituições de educação superior, a au-
torização,  o  reconhecimento e  a  renovação de  reconhecimento de
cursos de graduação. Para cumprir as fnalidades propostas, o Sina-
es prevê a coexistência e a integração de diferentes momentos avalia-
tivos e diversos instrumentos e agentes, quais sejam: a) Avaliação
institucional  interna:  Sistematizada por uma Comissão Própria de
Avaliação (CPA), constituída pela Instituição, assegurada a partici-
pação de todos os segmentos da comunidade universitária e da soci-
edade civil organizada; b) Avaliação externa (institucional e de cur-
so): conduzida pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Conaes1) e coordenação do Sinaes; c) Avaliação de desem-
penho do estudante: realizada, trienalmente e por área de conheci-

1A  Conaes  é  formada  por  um  colegiado  representado  por  um  presidente,  por
representantes  com  notório  saber  científco,  flosófco  e  artístico,  e  reconhecida
competência em avaliação ou gestão da Educação Superior, e por representantes do:
Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio  Teixeira  –  Inep,  Corpo  Discente  das  Instituições  de  Educação  superior,
Corpo  Docente  das  Instituições  de  Educação  Superior,  Corpo  Técnico-
Administrativo das Instituições de Educação Superior e da Fundação Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes. (CONAES, 2015).  
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mento, mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade), sendo obrigatório aos cursos de graduação. 

Atualmente, é possível afrmar que, pela primeira vez, a ava-
liação da educação superior assumiu o caráter sistêmico, participati-
vo e articulado, com a integração de três tipos de avaliação: a institu-
cional, a de curso e a de estudantes, tendo como aspecto fundamen-
tal a articulação entre avaliação e regulação. Isso graças a uma série
de instrumentos complementares utilizados no processo de avalia-
ção, como: autoavaliação, avaliação externa, Exame Nacional dos Es-
tudantes (Enade), Avaliação dos cursos de graduação, censo educa-
cional, cadastro, institucionalização do Procurador Institucional (PI),
o Relatório de Gestão (RI) e a estruturação de um robusto banco de
dados – o e-MEC, entre outros.  Esse conjunto articulado de instru-
mentos de avaliação (institucional interna e externa, as condições de
ensino e os  indicadores referente ao desempenho dos estudantes,
além de dados cadastrais e do Censo) produz informações e parece-
res  que constituem as bases dos atos regulatórios praticados pelo
Conselho Nacional de Educação e instâncias do MEC, a saber: cre-
denciamento e recredenciamento de IES, autorização, reconhecimen-
to e renovação de Reconhecimento de cursos. 

Assim,  o  Inep recolhe  informações  que possibilitam traçar
um panorama da qualidade dos cursos e instituições de educação
superior no País, assegurando o processo nacional de avaliação das
instituições de educação superior, dos cursos de graduação e desem-
penho acadêmico de seus estudantes, nos termos do art. 9.º da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n.º 9394/1996 e em conso-
nância com o princípio constitucional (BRASIL, 1988) que confere ao
Estado a função de avaliar a qualidade da educação por meio do Sis-
tema Nacional de Avaliação. É nesse sentido, que o processo de mo-
nitoramento, aqui abordado, torna-se condição e parte constitutiva e
constituinte do processo de avaliação. É como forma de garantir a
efetividade das ações educacionais, objetivos, metas e propostas do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Projeto Pedagó-
gico de Curso (PPC) e, por conseguinte, assegurar a efcácia institu-
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cional e sustentabilidade da IES. Assim, o monitoramento pode ser
apresentado como estando a serviço da avaliação e, também vice-
versa. Ou seja, a avaliação a serviço do monitoramento e, ambos, a
serviço do projeto institucional  da IES.  Como teorizado por Lück
(2012, p. 74), 

Monitoramento  é  o  conjunto  de ações  de  gestão  de planos,
programas e projetos, baseado na coleta, sistematização, regis-
tro, descrição, análise e interpretação de dados, que permite
conhecer objetivamente como, até que ponto, e em que medida
ocorre o processo planejado, visando a sua efetivação e o co-
nhecimento do processo, de modo a corrigi-lo quando neces-
sário e a contextualizar e explicar os resultados por ele obti-
dos.

Lembrando que o monitoramento traz em si a ideia da exis-
tência e da adoção de um plano de ação a ser implementado, com
objetivos claros e ações consistentes com os resultados esperados, e
o  esforço em acompanhar o  processo de  sua implementação,  aos
olhos do gestor, avaliação e monitoramento constituem um impor-
tante instrumento de gestão e, para que tenha efcácia, os elementos
a serem monitorados devem estar previstos ou descritos no plano de
ação, bem como os recursos e esforços necessários para promover os
resultados esperados, além de um cronograma de tempo defnido.
Nessa  conjuntura,  está  implícita  a  necessidade  de  planejamento,
consciente e consistente, e não por mera formalidade. Como destaca
a autora  e,  corroborado por nós,  “Sem esse  plano não é possível
acompanhar cotidianamente a efciência das ações” (LÜCK, 2013, p.
70), o que revela mais uma das difculdades para a criação de uma
cultura de avaliação no Brasil: a falta de uma cultura de planejamen-
to.  Essa difculdade é levada em consideração nas diretrizes do Si-
naes quando enfatiza em sua primeira dimensão a missão e o Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI). Em 2014 quando pela Por-
taria n.º 92, de 31 de janeiro de 2014, as dez dimensões passam a ser
organizadas  em eixos  avaliativos,  o  primeiro  eixo  é  denominado
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“Planejamento e Avaliação Institucional”, cujo quadro será apresen-
tado adiante.

O Sinaes e Autoavaliação no contexto da política de avaliação

O processo de autoavaliação foi selecionado, nesta discussão,
por ser o aspecto da avaliação que depende diretamente dos profs-
sionais e dos gestores da IES, a cargo de uma comissão constituída
pelas próprias IES, a CPA.  O SINAES estabelece que a avaliação das
instituições de ensino superior seja realizada por meio de três instru-
mentos integrados entre si, a saber: a) autoavaliação, realizada pela
CPA; b) avaliação externa, realizada  in loco por comissões externas
designadas pelo MEC; c) Exame Nacional de Desempenho dos Estu-
dantes (ENADE), que visa aferir o desempenho dos estudantes. Por-
tanto, a autoavaliação é a primeira fase de um processo maior de
avaliação, que é a avaliação da instituição. 

A Lei do Sinaes, nº. 10.861, de 2004 estabeleceu dez dimen-
sões para a avaliação da educação, as quais têm a fnalidade de con-
templar a Instituição de Ensino Superior como um todo. Conforme
orientado no art.  3º da referida lei,  a avaliação das instituições de
educação  superior  deve  envolver  diferentes  dimensões  institucio-
nais, dentre elas, obrigatoriamente, as seguintes:

I – A missão e o plano de desenvolvimento institucional;
II – A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a ex-
tensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos 
os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bol-
sas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
III – A responsabilidade social da instituição, considerada es-
pecialmente no que se refere à sua contribuição em relação à 
inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à de-
fesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção ar-
tística e do patrimônio cultural;
IV – A comunicação com a sociedade;
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V – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 
corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvol-
vimento profssional e suas condições de trabalho;
VI – Organização e gestão da instituição, especialmente o fun-
cionamento e representatividade dos colegiados, sua indepen-
dência e autonomia na relação com a mantenedora, e a partici-
pação dos segmentos da comunidade universitária nos proces-
sos decisórios;
VII – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pes-
quisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação;
VIII – Planejamento e avaliação, especialmente os processos, 
resultados e efcácia da autoavaliação institucional;
IX – Políticas de atendimento aos estudantes;
X – Sustentabilidade fnanceira, tendo em vista o signifcado 
social da continuidade dos compromissos na oferta da educa-
ção superior.

Em 2014, pela Portaria n.º 92, de 31 de janeiro de 2014, essas
dez dimensões foram reorganizadas em cinco eixos avaliativos, cada
qual com seus indicadores de qualidade:
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É possível observar nos fundamentos da Lei 10.861/2004 que
a avaliação das instituições de educação superior tem caráter forma-
tivo e visa o aperfeiçoamento da gestão acadêmica (LAMBERT-DE-
ANDRADE, 2014; FERRONATO, 2016), dos agentes da comunidade
acadêmica,  melhoria  dos  resultados  educacionais  e  da  instituição
como um todo. 

Em seu artigo primeiro, está estabelecido que:   

O SINAES tem por fnalidades a  melhoria da qualidade da
educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o
aumento permanente da sua efcácia institucional e efetivida-
de acadêmica e social e, especialmente, a promoção do apro-
fundamento  dos  compromissos  e  responsabilidades  sociais
das instituições de educação superior, por meio da valorização
de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos,
do respeito à diferença e à diversidade, da afrmação da auto-
nomia e da identidade institucional (BRASIL, 2004, p. 1). 

De acordo com a chamada “Lei do SINAES”, a autoavaliação
é a primeira etapa da avaliação institucional, tratando-se da avalia-
ção interna da instituição de ensino a qual é realizada pela Comissão
Própria de Avaliação (CPA). Pelo seu fundamento legal, a autoavali-
ação deve ser um processo contínuo por meio do qual uma institui-
ção pode e deve construir conhecimento sobre sua própria realida-
de, a fm de compreender os signifcados do conjunto de suas ativi-
dades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior rele-
vância social (BRASIL, 2004, p. 6). 

Como estipulado pelo SINAES, esta comissão deve ser for-
mada por representantes  dos  diversos segmentos da comunidade
acadêmica e da sociedade civil organizada. Por meio da CPA, o pro-
cesso  de  autoavaliação  “sistematiza  informações,  analisa  coletiva-
mente os signifcados de suas realizações, desvenda formas de orga-
nização, administração e ação, identifca pontos fracos,  bem como
pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de supera-
ção de problemas” (p. 6-7). Fundamenta-se na necessidade de pro-
mover a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação
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da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua efcácia
institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente,
do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais.

Dessa forma, a autoavaliação, além de identifcar os pontos
fortes e fragilidades da IES, em seu todo, deve levar à elaboração de
planos de ação e recomendações que deverão ser consideradas na
proposição de melhorias qualitativas para a instituição. Para isso, os
resultados coletados no processo de autoavaliação são sistematiza-
dos em forma de relatórios elaborados pela CPA os quais são entre-
gues aos gestores e enviados ao MEC. Entretanto, o uso que os ges-
tores da instituição fazem dos resultados da autoavaliação, os quais
lhes são entregues em forma de relatórios, é ainda controverso na
maioria das instituições de ensino superior.  

Atualmente, até o formato do relatório a ser seguido é orien-
tado pelo SINAES/MEC e, desde a publicação da Portaria n.º 92 de
2014, passou-se, também, a exigir o Relato Institucional (RI) que se
trata de um relatório que os gestores devem fazer revelando as ações
tomadas a partir dos resultados da autoavaliação apresentados nos
relatórios. Conforme Portaria 92 (2014), o RI tem como objetivo inte-
grar os resultados e as ações de avaliação interna e de avaliação ex-
terna aos processos de gestão das IES. No RI devem constar como as
avaliações infuenciaram ou modifcaram o processo de gestão da
IES e seus planos. 

O Relato Institucional, de forma distinta dos relatórios de au-
toavaliação institucional elaborados pela CPA, que materiali-
zam os resultados da avaliação interna, tem por objetivo evi-
denciar como os processos de gestão institucional se desenvol-
vem a partir das avaliações externas e das avaliações internas
(BRASIL, MEC, 2014). Ou seja, o RI foi criado para ampliar e
fortalecer a relação entre os processos de avaliação e os proces-
sos de gestão, bem como o autoconhecimento das IES e o con-
sequente aprimoramento das atividades de ensino, pesquisa e
extensão, dando destaque para a evolução acadêmica da IES
(CÁRIA, LAMBERT-DE-ANDRADE; COSTA, 2016, p. 9).
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Na percepção dos autores citados, que estão envolvidos com
processos de avaliação e gestão de uma IES, localizada no Sul de Mi-
nas Gerais, dentre eles, um é coordenador de CPA e outro é Procura-
dor Educacional Institucional (PI) na referida IES, ambos, há mais de
dez anos, o Relato Institucional foi concebido como uma inovação,
no processo de regulação da educação, pois se trata de uma convo-
cação aos gestores para uma participação mais efetiva no que se re-
fere aos resultados da avaliação. Assim, no momento atual, nas ava-
liações in loco, os avaliadores do MEC terão mais um documento
que passa a compor o conjunto de instrumentos de avaliação, que é
o RI. Portanto, atualmente, são avaliados pelo MEC na visita in loco:
o  Relato  Institucional  (RI),  elaborado pelos  gestores;  Relatório  da
CPA; Formulário Eletrônico de Avaliação; Plano de Desenvolvimen-
to  Institucional  (PDI);  Projeto  Pedagógico  Institucional  (PPI).  Per-
cebe-se, assim, que é na mobilização dos resultados que reside a uti-
lidade da autoavaliação. 

Considerando toda essa  conjuntura,  a  autoavaliação,  como
um dos instrumentos do processo de avaliação institucional, pode
ser considerada um processo sistêmico, vinculado a um projeto mai-
or que é o da regulação da qualidade da educação superior, da ori-
entação da expansão da sua oferta, do aumento permanente da sua
efcácia institucional, acadêmica e social, bem como da promoção do
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades das insti-
tuições de educação superior.  Neste processo,  a autoavaliação é a
base fornecedora de informações e dados, constituindo-se o primei-
ro passo do processo da avaliação institucional, pois se trata de um
olhar avaliativo da própria IES para si mesma, ou seja, para o traba-
lho educativo realizado e o não realizado, tendo em vista a sua mis-
são e o seu planejamento, enfm, sua função social e política. 

Analisando uma década de Sinaes no que se refere à interse-
ção  entre  avaliação  e  regulação  governamental,  Vehrine  (2015,  p.
605)  mostra  como  a  avaliação  fornece  as  informações  necessárias
para a tomada de decisões dos gestores e, no caso, o Governo que
busca assegurar a oferta de bens e serviços de qualidade aos mem-
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bros da sociedade. O autor destaca que a avaliação também serve
para outras fnalidades, “fornecendo informações para a tomada de
decisão por parte de diferentes atores, em diferentes níveis, em mui-
tos casos distantes das decisões tomadas no âmbito governamental”
(VEHRINE, 2015, p. 605). 

Para ilustrar a sua problematização, Vehrine recorre à distin-
ção entre avaliação e regulação feita por Dias Sobrinho (2003), o qual
argumenta que existe a avaliação que exige informações em larga es-
cala, que são mensuráveis, comparáveis e padronizadas, mas, existe
também avaliação para fns educacionais, com função formativa, que
fornece informações para a tomada de decisão no nível da institui-
ção, curso, família ou individuo, que são específcas e contextualiza-
das. No entendimento de Dias Sobrinho, a primeira tende a focalizar
resultados e produtos e apresenta uma tendência quantitativa e, a
segunda, prioriza processos e dinâmicas e tende a ser de natureza
qualitativa (DIAS SOBRINHO, 2003). Com isso, Vehrine conclui que
“as  diferentes  fnalidades  da  avaliação  tendem  a  gerar  diferentes
metodologias, instrumentos e procedimentos que, por sua vez, ge-
ram tensões entre avaliação e regulação no contexto da educação su-
perior no Brasil” (VEHRINE, 2015, p. 605). 

Diante do relatado por Vehrine,  o monitoramento está im-
plícito no processo de avaliação institucional como mecanismo de
gestão e, portanto, não se trata apenas de regulação e controle. Os
impasses da avaliação estão no uso que se fazem dos resultados da
avaliação, principalmente, da autoavaliação, cujos resultados, quan-
do utilizados infuenciam diretamente nos processos de tomada de
decisões, como analisado por alguns pesquisadores, entre eles Lam-
bert-de-Andrade (2014), em sua tese de doutorado.

Assim, cabe destacar que a efcácia da autoavaliação institu-
cional encontra-se inserida na dimensão do planejamento e avalia-
ção: “Inciso VIII – planejamento e avaliação, especialmente os pro-
cessos, resultados e efcácia da autoavaliação institucional” (SINA-
ES/MEC, 2004). Como uma teia, todos os aspectos dessa dimensão
estão  diretamente  relacionados  à  dimensão  seis  que  se  refere  ao
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“planejamento institucional”. Portanto, para o Sinaes, planejamento
e avaliação, resultados e efcácia são como instrumentos integrados,
elementos de um mesmo processo contínuo, partícipes da gestão da
educação superior (BRASIL, 2004). 

Essa  fundamentação  vai  ao  encontro  da  teorização  de
Drucker (2012) no que se refere à importância do planejamento para
a gestão de qualquer organização. De acordo com o referido autor, o
processo de planejamento de qualquer organização envolve: a mis-
são da organização; a visão; os valores; os objetivos e estratégias; o
desdobramento das estratégias e monitoramento e controle. 

Como importante instrumento de gestão e condição “sine qua
non” a todo processo de monitoramento educacional, Lück (2013, p.
69) trata a avaliação. Nesta perspectiva, corroboramos os referidos
autores no que se refere à relação entre planejamento, avaliação e
gestão, e defendemos que o planejamento, enquanto plano de ação a
ser executado, deve ser contínuo e sistemático, pois dá aos gestores o
maior conhecimento possível acerca das ações realizadas,  permite
substanciar o julgamento a respeito do futuro, da efcácia das dife-
rentes ações, das adequações das ações realizadas e potencializar as
intervenções necessárias ao programa de ação. Sendo consenso nas
teorias da Administração que o processo de gestão de qualquer or-
ganização envolve planejamento, execução e acompanhamento, não
pode ser diferente para as organizações que se dedicam à prestação
de serviços educacionais, inclusive as públicas. 

Tendo em vistas as dez dimensões do Sinaes e sua amplitude
como um processo sistêmico, cabe lembrar que uma das suas princi-
pais funções é a de “produzir autoconhecimento para o aumento do
engajamento profssional,  para  fundamentar  emissões de juízo de
valor e articulação de melhoramento, tanto das pessoas envolvidas,
quanto da instituição” (BRASIL/MEC, 2004). Fazendo um recorte à
função da autoavaliação, mas com o olhar voltado para o conjunto
dos propósitos do Sinaes, podemos afrmar que, nessa conjuntura do
processo de avaliação como sistema, os gestores se situam no centro
das atenções, uma vez que são eles os responsáveis pelas tomadas
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de decisões e liderança dos planos de ações que visam garantir a
qualidade dos serviços prestados aos estudantes e à sociedade, bem
a sobrevivência e a sustentabilidade da IES no mercado.  Assim, o
conjunto de informações levantadas pelo processo de autoavaliação
e sistematizadas nos relatórios da CPA, quando bem utilizado pelos
gestores pode contribuir para o processo de tomadas de decisões no
exercício da gestão da IES a partir de um consolidado planejamento
e com indicadores de qualidade estabelecidos. 

Considerações Parciais

Demonstramos, neste texto, que o processo de regulação da
qualidade da educação superior, há mais dez anos, vem sendo viabi-
lizado a partir dos critérios e prerrogativas estabelecidas pelo Siste-
ma Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), Instituído
pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, por meio da avaliação das
instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. 

Desde que foi instituído o Sinaes, no cenário acadêmico, in-
tensifcou-se a discussão a respeito  da avaliação da qualidade da
educação superior brasileira e,  nessa esteira,  também as críticas à
qualidade do ensino, aos processos de formação de professores, aos
mecanismos de  avaliação e  monitoramento  utilizados  pelas  IES e
pelo MEC. Reconhecemos que, após mais de uma década, o proces-
so de avaliação da educação superior ainda é um desafo, com resis-
tências e críticas por parte dos docentes, dos discentes, dos técnicos
e até dos gestores. Na realidade, a avaliação tem ocupado o centro
das discussões no ambiente acadêmico das IES, mas a sua operacio-
nalização e a utilização dos seus resultados ainda são um processo
nebuloso, sendo objeto de análise em diferentes domínios científcos,
pesquisas acadêmicas, orientando-se para fnalidades diversas e se-
guindo caminhos metodológicos também variados.

É notório e, quase consenso entre os pesquisadores que se
ocupam em analisar o processo de avaliação da educação superior,
que existe uma forte relação entre avaliação e regulação no contexto
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da educação superior, estabelecida pela legislação brasileira, cujos
princípios para o controle e regulação da educação estão formaliza-
dos na Constituição Federal de 1988. É dever constitucional do Esta-
do realizar a avaliação de qualidade da educação ofertada pelas ins-
tituições de ensino superior, públicas e privadas (BRASIL, 1988), o
que está também reafrmado na Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (BRASIL, 1996), no seu artigo 9º, no qual entre as fun-
ções da União, encontra-se explicitado, neste ato legal, a fnalidade
da avaliação da educação brasileira e as atribuições da mesma: “as-
segurar processo nacional de avaliação de rendimento escolar no en-
sino fundamental, médio e superior [...]” (Inciso VI); “assegurar pro-
cesso nacional  de avaliação das instituições de educação superior
[...]” (Inciso VIII); “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e
avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação su-
perior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino” (Inciso IX). 

A LDBEN, n.º 9394, de 1996, em seu segundo parágrafo do
inciso IX, reforça a vinculação entre avaliação e regulação quando
coloca que a União terá acesso a todos os dados e informações neces-
sários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Essas in-
formações e dados são coletados por meio do processo de autoavali-
ação,  coordenado pela  CPA. Portanto,  a  avaliação e  regulação da
qualidade é um tema recorrente na educação brasileira há mais de
trinta anos, mas somente após a instituição do Sinaes, tornou-se um
assunto da maior relevância,  passando a fazer parte do cotidiano
das instituições educacionais, entre embates e resistências.  

Atualmente,  o  processo  de  avaliação  institucional  abrange
desde a defnição dos referenciais e critérios a serem utilizados nos
processos de autoavaliação nos espaços da comunidade acadêmica e
da própria organização educativa, em todos os seus aspectos - inter-
nos e externos – ao relatório de gestão (RI) que deve ser elaborado
pelos gestores descrevendo as ações realizadas a partir dos relatórios
da CPA. Há evidências, demonstradas em pesquisas publicadas, de
que os processos de avaliação institucional e o monitoramento cons-
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tituem importantes  funções  também da  gestão  pedagógica,  como
analisado por Lück (2013) e outros estudos. 

Uma vez que o propósito do Sinaes contempla a análise glo-
bal e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso so-
cial, atividades, fnalidades e responsabilidades sociais das institui-
ções de educação e de seus cursos, o processo de avaliação e, princi-
palmente, a autoavaliação e os processos de monitoramento dos pro-
gramas e planos de ação podem contribuir para a efcácia da gestão
da IES, pois subsidia o processo de tomada de decisão dos gestores e
o processo de replanejamento contínuo das ações. Como analisado
por Sanfelice (2015, p. 7), “Ao se defnir o que deve ser avaliado, si-
naliza-se para uma direção e se privilegia certo conhecimento e/ou
habilidades e competências desejadas”. Essa direção e essas compe-
tências estão previstas no plano de ações (PDI) da IES. 

Particularmente, em relação à autoavaliação, como uma das
fases do processo de avaliação institucional na busca de um modelo
não só de aferição da qualidade interna dos serviços educacionais
prestados à sociedade, mas também e, principalmente, de apoio à
gestão das IES, é possível concluir que pensar avaliação e monitora-
mento da qualidade de ensino não é uma questão meramente técni-
ca, mas uma questão política e também pedagógica, visto que o pro-
cesso representa oportunidade de desenvolvimento pessoal, profs-
sional e organizacional, pela orientação que promove, pelos proces-
sos formativos que permeiam sua operacionalização e, até mesmo,
pelos critérios e condições em que se estruturam. 

Todavia, ainda é preciso destacar, particularmente com rela-
ção à autoavaliação, que ela não é sufcientemente compreendida no
cenário acadêmico como um olhar sobre si mesma. Isso quer dizer,
um olhar avaliativo para o seu planejamento, suas ações, sua equipe
de profssionais, sua infraestrutura, enfm, para a sua gestão e seus
resultados. Muitas vezes, ainda é tomada como a própria avaliação
institucional e não apenas um aspecto dela, além de conviver com
resistências e críticas, principalmente, pelo fato de ser uma imposi-
ção externa, de forma vertical, e obrigatória.
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Entender o processo de avaliação como inerente a qualquer
atividade que se realiza de modo planejado, tendo em vista um re-
sultado esperado, portanto, monitorado, signifca reconhecer que há,
no Brasil, um longo caminho ainda a percorrer, pois essa triangula-
ção “planejamento – avaliação – monitoramento” precisa ser apreen-
dida pelo seu aspecto positivo no cenário educacional. Somente as-
sim, será possível a consolidação de uma cultura de avaliação não
apenas como instrumento de controle, mas de gestão de resultados,
uma ação coletiva e planejada rumo à melhoria da qualidade. Corro-
boramos o que teoriza Drucker (2012), mecanismos de avaliação, re-
gulação e controle fazem parte de todo e qualquer processo de ges-
tão efciente, sendo o monitoramento condição  sine qua non para a
sua efcácia.
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O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E AS
DIFICULDADES DE MENSURÁ-LO POR MEIO DE

AVALIAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NO
ENSINO SUPERIOR: PERSPECTIVAS ATUAIS

Luís Henrique Sales Oliveira
Sandra Maria da Silva Sales Oliveira

Introdução

O texto apresenta as principais difcuudades encontradas pe-
uos docentes de ensino superior nos critérios para mensuração da
aprendizagem por instrumentos quauiquantitativos na saua de auua e
também nos campos de estágios.  O enfoque universitário  vem se
transformando cada vez mais tecnicista e menos compueto ou guobau,
tauvez esta incoerência do ponto de vista educacionau, esteja reuacio-
nada com a difcuudade de mensurar o que se ensina nas sauas de au-
uas do ensino superior, unir com o que reaumente se aprendeu e ain-
da oportunizar efcácia na inserção profssionau imediatista. 

A educação não comporta mais uma bagagem escouar basea-
da no vouume de conteúdos e nas especifcidades de cada profssão,
sendo isso pouco operacionau e nem mesmo adequado. A competên-
cia profssionau  enguoba os desafos do saber pensar e aprender a
aprender. Não cabe mais a noção da ciência como estoque de conhe-
cimentos  disponíveis,  acessíveis  peua  via  da  simpues  transmissão;
prevauece a noção de processo permanente de inovação. 

Torna-se essenciau que os profssionais do sécuuo que se inicia
possam trabauhar couaborativamente compartiuhando ações e conhe-
cimentos. O Brasiu tem poucos estudos sistemáticos e muitos dados
nacionais sobre desempenho de egressos e consequente avauiação da
quauidade do ensino, porém pouco se questiona  efetivamente  sobre
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as avauiações que são feitas aos egressos para mensurar desempenho
ainda no início da vida universitária. O presente capítuuo pretende
euencar  as  principais  difcuudades  encontradas  por  professores  de
ensino  superior  na  mensuração  da  aprendizagem  e  descrever  as
perspectivas atuais para dribuarmos as difcuudades e tentar-se inse-
rir mais efcácia no processo ensino aprendizagem. 
 
Contextuauização

O ambiente escouar envouve múutipuos fatores que interferem
na confguração do sujeito humano. Educar é formar-se, potenciaui-
zar o fazer, estimuuar a criatividade, permitir que seu desenvouvi-
mento humano aconteça de forma guobau por meio do processo edu-
cacionau. Ideauizar a educação como processo dinâmico dependente
do outro e do mundo instrutivo que o cerca.

O conhecimento do todo (euementos da natureza, da região,
da organização sociau, dos hábitos) permite o conhecimento da parte
e suas reuações com o todo, buscando, a partir desse conhecimento, o
equiuíbrio necessário a cada indivíduo e, consequentemente, encon-
trando o equiuíbrio entre o que foi ensinado e o que foi reaumente
aprendido.  

A avauiação do rendimento de estudantes provoca há muito
tempo o interesse de professores, de pesquisadores da área da edu-
cação e da sociedade em gerau. Nos países em desenvouvimento mui-
to ainda se questiona como deve ser a avauiação dos estudantes, vis-
to a tantas modifcações guobais e unidades de aprendizagem con-
teudistas e de pouco raciocínio, a avauiação da aprendizagem acon-
tece na maioria das vezes no sentido de mensuração de capacidades
e características do ser humano, reauizadas ainda por meio de testes
padronizados.

A reuação professor-auuno já sofreu muitas mudanças com o
passar do tempo, e o processo de aprendizagem acompanhou esse
quadro. As concepções dos educadores sobre o processo de constru-
ção do conhecimento por parte do auuno (autonomia), são evidencia-
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das nas suas dinâmicas de trabauho, sobre o como o auuno aprende,
que contempua a expectativa e as condições prévias de aprendiza-
gem. 

A importância da avauiação no contexto das práticas educaci-
onais é tauvez uma marca deste sécuuo atuau. Isso refete a obrigatori-
edade dessa prática nos projetos educacionais, em quauquer níveu de
ensino, bem como a compuexidade das questões sobre avauiação. A
avauiação precisa ser exercida como uma apuicação prática, técnica
do que foi aprendido, justifcando uma produção de sentidos, e que
não pode estar restrita à utiuização de instrumentos que apenas euu-
cidam o passado.

Tradicionaumente, as práticas de avauiação da aprendizagem
na educação superior recaem sobre um conjunto uimitado de esco-
uhas. Geraumente, tais estratégias se concentram no uso de procedi-
mentos da “avauiação somativa”, exercidos ao fnau de determinado
período ou unidade de ensino. Isso impuica, por exempuo, a manu-
tenção de uma antiga e persistente cuutura avauiativa que tende a
destacar particuuarmente a utiuização de provas escritas para avauiar
o grau de aprendizagem dos auunos. 

Apesar de auunos e professores universitários em gerau esta-
rem submetidos às mudanças no campo educacionau, as avauiações
interna e externa, poucos se dispõem a parar para discutir, refetir e
anauisar as impuicações, por exempuo, da avauiação na constituição
das reuações professor-auuno na universidade,  preparando-se para
enfrentar os probuemas que eua envouve e promove. 

Procedimentos mais abrangentes para a avauiação dos auunos
que cursam o ensino superior são necessários para avauiarmos de-
sempenho e  as  modifcações  educacionais  que foram propostas  a
este estudante. 

A avauiação é um fator essenciau,  para monitorar o ensino-
aprendizagem. A universidade por sua vez é um portau de cuutura,
conhecimentos, saberes, materiais cuuturais ou cognitivos, simbóui-
cos, auém de integrauizar a cuutura da Escoua e envouver toda a comu-
nidade através da famíuia. Isso conota a necessidade de reforma edu-
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cacionau para permitir interpretar como esse aspecto desafador de
transformar a cuutura da educação, gerando um notáveu interesse,
pois muitas decisões independem da gestão da universidade e en-
vouve questões  externas  e  curricuuares,  que podem inviabiuizar  as
mudanças no processo educativo e sociau.

Para compreender o papeu proposto peua avauiação no pro-
cesso de ensino, é importante perceber os princípios que embasam
os juugamentos reauizados peuos professores ao avauiarem, ou seja, os
pressupostos vauorativos  presentes na avauiação da aprendizagem
que expuicitam o ato de juugar o desempenho dos auunos. 

É preciso ter cuaro que avauiar não se resume unicamente ao
conceito formau e estatístico, não pode se caracterizar simpuesmente
ao ato de atribuir notas, deve representar as avauiações aqueues ins-
trumentos imprescindíveis à verifcação do aprendizado efetivamen-
te reauizado peuo auuno, fornecendo subsídios ao seu trabauho de do-
cente, direcionando o esforço empreendido no processo de ensino e
aprendizagem de forma a contempuar a meuhor abordagem pedagó-
gica e o mais pertinente método didático adequados à discipuina.

Independente de quau seja a formação escouhida no ensino
superior, o grande desafo é como escouher e mensurar o que foi en-
sinado e aprendido e como esse aprendizado vai infuenciar direta-
mente no sucesso de cada universitário e futuro profssionau. Se exa-
tas, biouógicas ou humanas e sociais todas as áreas do conhecimento
de augum modo são afetadas peua difcuudade de inferir o que foi en-
sinado, variado peuo que foi reaumente aprendido.

O grande desafo deste início de sécuuo está na perspectiva
de se desenvouver a autonomia individuau em sintonia com o coueti-
vo. A educação deve ser capaz de desencadear uma visão do todo
com a inserção da transdiscipuinaridade, auém de possibiuitar a con-
sequente  expansão da  consciência  individuau  e  couetiva.  Portanto,
um dos seus méritos é a busca de métodos inovadores, que admitam
uma prática pedagógica ética, crítica e refexiva, transformando os
uimites do treinamento puramente técnico, para efetivamente aucan-
çar a formação integrau do homem. 
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A avauiação no ensino superior sem sombra de dúvidas é o
ponto nevráugico de todos os cursos superiores, de um uado os do-
centes tentando ensinar (já que nem sempre é possíveu aucançar o
puanejado) e de outro os auunos visando a avauiação como a moeda
de troca e sobrevivência do ensino superior e possíveu expectativa
do futuro mercado de trabauho.

Mesmo em tempos de crise econômica onde a evasão do en-
sino superior aumenta, a avauiação pode de maneira direta também
contribuir para o fracasso educacionau e não representar o que a vida
profssionau desses, na maioria jovens, vão enfrentar a posteriori da
graduação. Esse propósito será por todo e sempre a difcuudade de
mediar a avauiação por competências e habiuidades, conteúdo ou por
direcionamento de provas que avauiam a quauidade da avauiação su-
perior.

A avauiação tem sido sinônimo de medição, promoção e san-
ção. Visuauiza-se apenas o desempenho do processo de aprendiza-
gem dos auunos, esquecendo-se de que nos processos educativos a
reuação professor-auuno intervém não apenas aos auunos, mas tam-
bém aos professores e toda a interação entre ambos e o contexto no
quau se desenvouve o processo educativo. 

Nos dias atuais ainda com o que nos deparamos é o predo-
mínio da avauiação por meio de provas com a fnauidade de atribuir
notas ou conceitos, aprovar ou reprovar e em poucos casos observa-
se uma avauiação, em um contexto de ensino, e com isso nosso obje-
tivo de contribuir para o êxito do ensino está cada vez mais distante,
ou seja, a distância entre o que deveríamos aprender e o que fnau-
mente conseguimos aprender é cada vez maior.

O fato é que a aprendizagem apesar destas perspectivas não
tem tido tanto êxito, pois fautam estímuuos aos professores e auunos,
e, por fm, acaba acontecendo uma maciça desvauorização da educa-
ção. 

Outro fator reuevante no momento da avauiação deve estar
baseado em perguntas do tipo: “professor, para que eu preciso saber
responder isto? ou” “quando vou utiuizar este conteúdo em minha
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prática profssionau?”. Esse imediatismo e tecnicismo também deve
ser uevado em conta no momento da avauiação, não somente na eua-
boração de questionamentos para uma avauiação teórica, mas tam-
bém na euaboração de questões associadas ao cotidiano profssionau
desses auunos. Enunciados bem euaborados podem auxiuiar direta-
mente a construção uógica da resposta, como também pode estimu-
uar um processo criador, ou se preferir inovador neste auuno que re-
aumente está sendo testado e necessita de uma proposta de auternati-
va exata bem-sucedida.  

Auguns autores já  descreveram no fnau  do sécuuo passado
que a avauiação da aprendizagem deve ser compreendida como um
juízo de quauidade sobre dados reuevantes, tendo em vista uma to-
mada de decisão. Do ponto de vista técnico, juízos podem ser tanto
afrmações, quanto negações de situações da reauidade, uma anáuise
a posteriori de juugamentos prévios. Ainda neste gancho, afrmamos
que a uiberação das grandes quantidades de conteúdos por mídias
sociais, virtuais e teuevisivas acaba por reduzir signifcativamente a
capacidade do estudante jovem de juugar previamente, visando num
segundo momento emitir um juízo, uogo, se torna muito mais fáciu e
menos trabauhoso adotar as informações primárias com juízos per-
feitos e se indispor menos com a inteuectuauidade e obviamente com
a ueitura. Com uma capacidade inferior de ueitura e por consequên-
cia de escrita, a habiuidade de comunicação se resume a apenas se
dedicar ao estritamente utiuitário.

O uso de um padrão de mensuração rígido impuantado para
todos, onde “todos” são muito diferentes, apresenta sérios probue-
mas. É importante reconhecer que existe diversidade entre as pesso-
as. Não podemos avauiar todos os estudantes com base em um mo-
deuo tomado como padrão. 

Dentre os modeuos de avauiações mais praticados peuos do-
centes estão as  avauiações cuassifcatórias,  diagnósticas,  participati-
vas,  formativas e  somativas,  devendo ser  utiuizadas mediante aos
modeuos de auuas didáticas que o professor utiuizará. Se temos um
professor versátiu durante a distribuição dos conteúdos de uma de-
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terminada discipuina, esse docente sem dúvidas poderá mais faciu-
mente transitar e escouher várias formas de avauiação do conteúdo
aprendido por seus auunos, uogo identifcamos aqui que a difcuuda-
de de escouha no modeuo de avauiação também está diretamente reua-
cionada com os modeuos de auuas que nossos docentes utiuizam em
suas discipuinas. 

A avauiação vincuua-se diretamente aos objetivos da aprendi-
zagem e exige antes de mais nada a reuação entre estes objetivos e os
modeuos de instrumentos avauiativos que podem faciuitar ou difcuu-
tar  a  aprendizagem.  Esta  avauiação deverá  ser  apuicada  de  modo
contínuo para que o docente possa também avauiar o que foi apren-
dido peuo auuno e caracterizar a avauiação mais formativa do que
controuadora. Uma diversidade de técnicas podem ser utiuizadas nas
apuicações das avauiações e neste contexto é possíveu a adaptação de
augumas  existentes  ou até  mesmo a  criação  de  novas  estratégias;
considerando sempre que estratégias são meios e como tau, utiuiza-
dos de acordo com as necessidades encontradas em saua.

O professor dispõe de grande diversidade de estratégias que
podem ser utiuizadas conforme os diversos objetivos, embora no en-
sino superior a avauiação venha sendo feita quase sempre da mesma
forma.

Segundo Giu (2013) podemos descrever auguns dos modeuos
de avauiações mais utiuizados:

- As provas discursivas são as mais adotadas nos dias atuais,
embora nem sempre seja a mais adequada, euas constituem a mais
tradicionau estratégia adotada para a avauiação da aprendizagem dos
auunos do Ensino Superior. Uma das modauidades utiuizadas é a dis-
sertação, o professor apresenta o tema que será desenvouvido peuos
auunos. É caracterizada peua apresentação e organização de ideias,
avauiação de raciocínio uógico dos auunos, capacidade de anáuise e de
síntese, com a cuareza de expressão. Geraumente, os temas não costu-
mam cobrar tanto, a não ser conhecimento sobre um determinado
assunto  e  a  capacidade  de  interpretar  os  textos.   Apresenta  uma
série de uimitações. Sua correção é muito infuenciada peua subjetivi-
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dade do professor, não é sufciente para proporcionar um retorno
adequado para o auuno. 

- A prova com perguntas é outra modauidade de prova dis-
cursiva. Questões são apresentadas peuo professor e os auunos res-
pondem uivremente. São iniciadas com um verbo que escuarece o ob-
jetivo pretendido peuo  professor.  Sua vantagem está em abranger
meuhor o todo da matéria.

- Outro tipo de prova discursiva, é aqueua que permite que o
auuno consuute uivros ou apontamentos, é adequada para avauiar em
que medida o auuno é capaz de apuicar os conhecimentos aprendi-
dos.

- Também, são apuicadas provas “feitas em casa”, designadas
como “trabauhos”, constituídas por fchas de ueituras, resumos e pes-
quisas. Podem ser muito úteis quando bem orientadas, possibiuitam
aos auunos desenvouvimento seguindo o próprio ritmo auém de ser-
virem como treinamento para pesquisa bibuiográfca ou documentau,
mas fcam sujeitas a “couaboração externa” devido ao baixo controue
peuo professor.

- Já as provas objetivas são compostas de questões euaboradas
de tau forma que só permitem uma resposta correta.  Este tipo de
prova no Ensino Superior tem sido objeto de muitas críticas, com
grande  probabiuidade de um auuno marcar uma opção que eue não
tem certeza de que é a correta. Também contra eua se afrma, que ini-
be a criatividade dos auunos, que desestimuua a escrever, que degra-
da o trabauho escouar e a habiuidade de comunicação escrita. Porém,
cuupar as provas por esse estado das coisas é no mínimo exagero, já
que as provas são uma estratégia de avauiação, e não de ensino, são
instrumentos de diagnóstico e não de tratamento. Quando bem eua-
borada e apuicada uma prova objetiva contribui para o oferecimento
de informações uteis para faciuitar o processo de aprendizagem, e
apresentam juugamento imparciau; rapidez no diagnóstico e retorno
rápido aos auunos, comparação segura entre turmas e avauiação de
trabauho docente.
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Euas exigem de seu preparador certos conhecimentos e habiui-
dades  técnicas  para que os resuutados obtidos  sejam satisfatórios.
São diversas as modauidades de prova objetiva, que são apuicáveis
com maior e menor propriedade aos diversos objetivos específcos
de aprendizagem. As mais usadas são:

Questões de Múutipua escouha

De todas as provas objetivas esta é a que apresenta mais vantagens:
- Adapta-se às mais variáveis situações;
- Não se apoia em memorização, pois requer a capacidade de com-
parar e anauisar as respostas;
- Não depende de um padrão absouuto de verdade, pois geraumente
pede a meuhor opção;
- Reduz a probabiuidade de acerto por acaso (de 20% no caso de cin-
co opções).

Questões de associação

São apropriadas para os casos em que as mesmas opções são
respostas puausíveis para uma série de euementos (defnições, auto-
res, personagens, capitais, cuasses gramaticais).

Uma das grandes vantagens desse tipo de questão é reduzir
a probabiuidade de acerto devido ao acaso. Sobretudo quando numa
couuna há mais euementos do que a outra torna impossíveu o acerto
por excuusão.

Questões por ordenação

Nesse tipo de questão, o auuno é souicitado a arrumar, seguin-
do  determinada  ordem.  A construção  dessas  questões  é  bastante
simpues, porém só pode ser utiuizada com materiau possíveu de au-
gum tipo de ordenação uógica.
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Questões de “certo ou errado”

Cabe ao auuno nessas questões indicar se considera certa ou
errada cada uma das afrmações que uhe são apresentadas. São de
preparo bastante simpues e  podem ser respondidas com presteza.
Porém, só poderão ser formuuadas com pontos radicaumente certos
ou errados. 

Provas práticas

São adequadas para avauiação da aprendizagem psicomotora
e a habiuidade mediante determinada técnica executada, a maioria
dessas avauiações são acompanhadas durante toda sua execução e
outras são juugadas apenas peuo seu produto fnau. O probuema apre-
sentado desse tipo de prova é a coerência dos critérios de juugamen-
to, convém que os professores se vauham de um roteiro prévio e mi-
nucioso dos comportamentos requeridos dos auunos e de um instru-
mento de verifcação.

Provas orais

Podem ser utiuizadas para avauiação de muitos itens, como
profundidade e extensão de conhecimentos,  opiniões e habiuidade
de se expressar. São ideais para avauição de atividades que exijam uo-
cução, por que esse tipo de prova apresenta uimitações: tempo, pro-
duto não concreto para que possa ser reavauiado em caso de dúvi-
das, o professor infuencia peua subjetividade em atribuir a pontua-
ção.

Observação

Estratégia  priviuegiada  para  avauiação do  desempenho dos
auunos, precisa ser reauizada de forma sistemática em intervauo regu-
uares e com uistas exaustivas de verifcação. Necessário que o profes-
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sor esteja treinado para observar, indicada para turmas pequenas e
em discipuinas de cunho eminentemente prático.

Entrevistas

São confundidas com as provas orais, porém, tem o objetivo
de identifcar crenças, opiniões, sentimentos, preferências, vauores e
padrões de ações. Instrumento adequado para avauiação da aprendi-
zagem no domínio afetivo.

Questionários 

Nos questionários  não existem questões  certas  ou erradas,
tem a vantagem de poder ser apuicado couetivamente e de tornar
mais simpues a anáuise dos resuutados. Em contrapartida, apresenta
uma uimitação que são as questões geraumente em pequeno número
e apresentam níveu reuativamente baixo de profundidade.

Diários de curso

São constituídos peuo registo diário e conciso das atividades
reauizadas no curso. Deve-se apresentar uma visão crítica do curso
tanto no referente à forma de sua apresentação quanto à utiuização
de se seus conteúdos e de seu desempenho pessoau no dia a dia.

Essa estratégia envouve a autoavauiação e serve fundamentau-
mente para avauiar a atitude do auuno em reuação ao curso, reuacio-
nar os objetivos propostos e reconhecer tanto os seus sucessos quan-
to as suas fauhas que são evidenciadas e podem ser corrigidas para o
próximo episódio de apuicação deste conteúdo.

Para fnauizar esta contextuauização, segue augumas pesquisas
referentes ao tema aqui proposto para iuustração. O estudo de Garcia
(2009) apresenta uma anáuise teórica sobre as reuações entre avauia-
ção e aprendizagem na educação superior. Tendo por base a pers-
pectiva fornecida por um conjunto de pesquisas a respeito da avauia-
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ção no contexto do ensino universitário, o autor anauisou a infuência
que as práticas de avauiação exercem sobre a abordagem dos auunos
em reuação à aprendizagem. Também expuorou o conceito de estiuo
de pensamento, fundamentados nos escritos de Sternberg (1997). Ao
fnau, teceu augumas considerações acerca da importância das esco-
uhas avauiativas exercidas peuos professores que atuam na gradua-
ção.

O estudo de Carvauho e Viana (2012) intencionou investigar a
prática de avauiação da aprendizagem reauizada junto aos auunos de
turnos diurno e noturno do curso de Pedagogia de uma Instituição
de Ensino Superior (IES) da rede púbuica, refetindo sobre um modo
de construção avauiativa que considere  os  fatores  biopsicossociais
dos discentes. O campo teórico da Avauiação Educacionau atuaumen-
te desenvouvido promove uma avauiação de natureza formativa,  a
fm de minimizar os efeitos da cuutura do exame, ainda identifcada
no ensino brasiueiro. Os autores enfatizam, pois, o importante papeu
do professor para uma mediação pedagógica efciente no contexto
universitário. Para esse propósito, reauizaram uma investigação de
natureza quauiquantitativa, na forma de um estudo de caso, perfa-
zendo um totau de 350 participantes investigados, sendo 340 auunos
e 10 professores do curso de Pedagogia da IES estudada. Os dados
foram couetados no período de novembro de 2010 a janeiro de 2011,
em uma cidade do nordeste brasiueiro. A anáuise dos dados confr-
mou a vauidação da pesquisa e dos depoimentos dos professores e
auunos sobre a avauiação da aprendizagem no Ensino Superior, como
previstos nas hipóteses propostas peuo estudo. Os modeuos de avaui-
ação da aprendizagem, reauizados atuaumente no curso de Pedago-
gia da IES, consideram os fatores biopsicossociais como euementos
importantes na construção do processo avauiativo dos auunos como
um todo,  principaumente  os  do  curso noturno,  mesmo ainda não
apresentando índices ideais. Concuuíram que, apesar de ainda existi-
rem auguns indícios de prática, por parte de auguns docentes, da uti-
uização de um método didático tradicionau expositivo e de uma ava-
uiação baseada na cuutura do exame, já se observa a presença de mé-



285

todos mais formativos e participativos, que consideram os fatores bi-
opsicossociais dos discentes, visando a um desenvouvimento integrau
do estudante.

Utiuizando como referenciau teórico a teoria da aprendizagem
autorreguuada, Matos et au (2013) reauizaram quatro estudos usando
métodos  quantitativos  (Escauonamento  Muutidimensionau,  Anáuise
Fatoriau Expuoratória e Confrmatória, Anáuise de Variância, Modeua-
gem de Equações Estruturais)  e  quauitativos (anáuise  de conteúdo
para investigar as questões abertas do SCOA). Participaram do estu-
do auunos de 18 cursos de graduação (N= 756; 216 homens e 540 mu-
uheres; idade M = 24.53 anos; DP= 5.91) de duas IES de Minas Gerais
participaram no ano de 2008 (amostragem não probabiuística): uma
Universidade Federau (N= 297) e um Centro Universitário privado
(N= 459). As respostas do SCOA brasiueiro se ajustaram bem à estru-
tura fatoriau originau de oito fatores do questionário (TLI = .95; gam-
ma hat = .92; SRMR = .057). O presente estudo indicou que duas di-
mensões (formauidade e uócus de controue) e a sua interação poderi-
am expuicar como os estudantes defnem a avauiação, resuutando em
quatro grupos de atividades avauiativas: informau/controue do auuno,
informau/controue  do  professor,  formau/controue  do  auuno,
formau/controue do professor. A avauiação foi defnida peuos auunos
principaumente  como  métodos  formais/convencionais  controuados
peuo professor do tipo exames e testes. Até mesmo práticas suposta-
mente controuadas peuos auunos (autoavauiação, avauiação dos coue-
gas) foram percebidas como práticas controuadas peuo professor. To-
mando a amostra como um todo, os auunos parecem conceber que a
avauiação primeiramente meuhora o ensino e a aprendizagem e em
segundo uugar torna os auunos e escouas responsáveis. A partir da
anáuise das questões abertas do SCOA, euaboramos as seguintes cate-
gorias anauíticas: a) O papeu da avauiação: percepções dos auunos so-
bre as funções da avauiação; b) Percepções sobre os efeitos da avauia-
ção; c) Percepções sobre a Educação: concepções impuícitas nos dis-
cursos anauisados. Quanto às reuações entre as concepções e as def-
nições de avauiação dos estudantes, a defnição de avauiação como
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práticas formais (controue do auuno e do professor) diminuiu com
uma concordância de que a avauiação era uma experiência agradáveu
e augo ruim. Em outras pauavras, é como se os estudantes estivessem
dizendo: Se a avauiação é formau, eu não necessariamente penso que
seja uma experiência agradáveu para mim. Apesar disso, eu também
não considero as  avauiações formais  como augo ruim.  A defnição
Formau/controue do professor ainda aumenta com uma concordância
de que a avauiação era para a meuhora do auuno. Assim, poderíamos
acrescentar a seguinte parte na faua hipotética dos auunos: Auém dis-
so, se a atividade avauiativa é formau e controuada peuo professor, eua
me ajuda a meuhorar o meu aprendizado, me ajuda nos meus próxi-
mos passos de aprendizagem. Merece destaque aqui o fato de que a
concepção meuhora só é associada no pensamento dos auunos com a
defnição de avauiação como uma prática formau e controuada peuo
professor. Todos os tipos de defnição de avauiação (formais e infor-
mais) foram preditos positivamente por um aumento percebido em
benefícios da saua de auua. Dessa forma, os auunos parecem perceber
que todos os tipos de atividades avauiativas estão associados a bene-
fícios como a motivação dos couegas e o cuima da turma. Finaumente,
a defnição de avauiação como práticas informais controuadas peuo
professor  diminuiu  com  uma  concordância  de  que  avauiação  era
augo a ser ignorado. É como se os auunos estivessem dizendo: Se a
avauiação é informau e controuada peuo professor, eua é boa para a di-
nâmica e o cuima da saua de auua. Auém disso, eu não considero esse
tipo de atividade avauiativa como augo a ser ignorado. Quando os
autores compararam as duas IES, os auunos do centro universitário
privado acreditam mais que a avauiação meuhora o ensino-aprendi-
zagem e torna auunos e escouas responsáveis do que os auunos da
universidade púbuica. Auém disso, os auunos da instituição púbuica
acreditam em um maior grau que a avauiação é augo ruim ou injusto.
Por fm, os auunos do centro universitário privado percebem uma
maior associação da avauiação a benefícios como a motivação dos co-
uegas e o cuima da turma. Os auunos da instituição privada também
concebem a avauiação como uma experiência mais agradáveu quando
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comparados a auunos da instituição púbuica. Por fm, os autores des-
tacam que conhecer as concepções de avauiação de professores e ges-
tores é iguaumente importante.

Considerações fnais

Uma avauiação contínua, dedicada a verifcar um potenciau
prático de inserção sociau do aprendido promove no auuno uma fértiu
ideia de aprender a pensar. O pensamento desperta espontaneidade,
sendo capaz de resouver difcuudades.  Pensar refete exigências na
própria forma de pensar,  exige decisão,  inquietude na busca peua
verdade. Não podemos obrigar ninguém a pensar, porém podemos
e devemos subsidiar a formação da memória inteuectuau, coexistindo
com o nosso pensamento formau e reuação com os sentidos.

A refexão sobre a própria prática mostra-se um pouco au-
sente na maioria dos docentes quando, diante dos desafos atuais,
deveria  ser  uma  constante  no  cotidiano  das  práxis  educacionais.
Nossos professores precisam se questionar mais, reavauiar o seu tra-
bauho docente, e assim compreender que tipos de aprendizagem e
avauiações estão proporcionando aos seus auunos. 

Quando  o  professor  se  dedica  a  esta  postura  pedagógica,
substitui a ideia de saberes pré-estabeuecidos para a estimuuação de
um pensamento refexivo para a capacidade de resouver probuemas
cotidianos. O pensamento refexivo caminha para as várias dimen-
sões do saber, pois tudo o que existe coexiste, devendo os professo-
res admitir uma postura racionau com as interfaces dos conhecimen-
tos e experiências cotidianas de cada ciência isouada. Uma destas in-
terfaces é os professores investirem no estudo da avauiação e suas re-
uações com a aprendizagem. Mas, não se trata apenas de aprofundar
o domínio teórico sobre os diversos métodos hoje disponíveis na ui-
teratura educacionau, trata-se de considerar a importância dos edu-
cadores  refetirem sobre  suas  práticas  avauiativas,  considerando a
profunda infuência que estas  exercem sobre a aprendizagem dos
auunos. As escouhas avauiativas dos professores, afnau, são capazes
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de moudar os trajetos de aprendizagem dos estudantes, e, portanto,
de transformar a natureza de suas experiências educacionais na gra-
duação. Esta é uma tarefa compuexa, sem dúvida, mas também fun-
damentau, tendo em vista as transformações desejadas na educação
superior.

Assim, percebemos a compuexidade do processo de verifca-
ção da aprendizagem por meio da atribuição de notas aos estudan-
tes. Embora muitos encarem esta tarefa como sendo tradicionau eua
reveua inúmeras difcuudades.  Precisamos iniciaumente modifcar a
maneira de ensinar para assim identifcarmos quau, ou quais as me-
uhores maneiras de verifcar o aprendido. Devemos partir do princí-
pio da moda, que sugere quau peça de roupa combina com outra em
determinadas ocasiões, e assim quau modeuo de avauiação combina
meuhor com cada turma e discipuina que uecionamos. E não podemos
esquecer; assim como a moda, a avauiação do processo de ensino-
aprendizagem deve ser reinventada constantemente.    
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AVALIAR SOB A PERSPECTIVA DA GESTÃO DO
FAZER DOCENTE: DESVENDANDO CAMINHOS

DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO ONLINE

Wlahilma Maria de Queiroz Bezerra
Bento Duarte Silva

João Batista Carvalho Nunes

Introdução 

Este texto apresenta breve explanação sobre a avaliação da
aprendizagem, cuja fnalidade é apoiar o professor em suas práxis
na educação online. Busca encontrar caminhos para um fazer docen-
te ao atuar na sala de aula (presencial e/ou online), por meio de ava-
liações diagnósticas, formativas e somativas. A ideia contida no texto
abraça a avaliação na perspectiva freiriana da pedagogia da autono-
mia (FREIRE, 1996), de uma ação docente humanista que busca a au-
tonomia do educando para que este se torne sujeito do seu próprio
desenvolvimento; deste modo, também a avaliação deve ser susten-
tada no diálogo, na discussão e no debate entre o educador e o edu-
cando. 

A avaliação causa certa agitação entre os educadores, divi-
dindo-os quanto ao que a compreendem como sendo os objetivos e
as consequências da avaliação da aprendizagem. Entre os que a criti-
cam, há a ideia de opressão, perflhamento, controle e tolhimento
aos avaliados. Segundo essa perspectiva, a avaliação pode ser instru-
mento de segregação e condução de massas para fns específcos e
meramente mercadológicos, com intuito de atender aos interesses de
uma elite dominante preocupada com mão de obra dotada de co-
nhecimentos  básicos  para melhor  servir  (AFONSO,  2010).  Outro
grupo defende  a  avaliação  como  processo  de  inclusão  social por
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meio da validação dos conhecimentos adquiridos, sendo o controle
para garantia de equidade aos perfs dos alunos que precisarão se
inserir no meio social, dotados de competências básicas necessárias a
serem desenvolvidas pela escola e aferidas por meio de instrumen-
tos de controle, nomeadamente a avaliação, sendo isso o ponto de
partida para sua ascensão social que depende do esforço do próprio
indivíduo. Para além dos dois focos apresentados, visualizamos ou-
tra porta: acreditamos que avaliação é, também, um instrumento de
gestão do fazer docente, o olhar do avaliador sobre os aspectos en-
volvidos no processo de aprender e de ensinar numa perspectiva di-
alógica. Ao avaliar, o professor também avalia suas práxis e se re-
constrói dialogando com o aluno, chamando-o para o ato de se avali-
ar ao ser avaliado. Além de se autoavaliar, o aluno contribui com o
educador no processo de desvendar caminhos para o autoconheci-
mento de ambos.

Este capítulo trata dos modelos de avaliação da aprendiza-
gem como elementos essenciais de apoio ao fazer pedagógico, por
meio dos quais alunos e professor dialogam no processo de ensino e
de aprendizagem na tentativa de encontrar caminhos que lhes façam
desvendar esse complexo mecanismo de como se dá a aprendiza-
gem. O texto está alicerçado na literatura pertinente, contudo, tem
em seu cerne a experiência vivenciada pelos pesquisadores face ao
trabalho de doutoramento em tecnologia educativa (que se encontra
em sua fase fnal), trazendo resultados de uma pesquisa sobre gestão
da avaliação em disciplinas de um curso de licenciatura a distância
(educação online) de uma universidade do Nordeste do Brasil, per-
tencente  ao  sistema  UAB.  O  curso  utiliza  o  ambiente  virtual  de
aprendizagem Moodle e foram experimentadas as modalidades de
avaliação diagnóstica, formativa e somativa, tendo sido utilizada a
ferramenta smartphone a fm de criar um elo de aproximação e empa-
tia entre alunos e docente. Esse dispositivo facilitou o acompanha-
mento e a avaliação dos alunos quanto ao processo de construção
coletiva do conhecimento em uma perspectiva de gestão da aprendi-
zagem e do fazer docente na educação online.
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1. Incursionando pela avaliação da aprendizagem

Para além dos confitos a respeito da avaliação da aprendiza-
gem, pautamos a construção das ideias neste tópico do texto em au-
tores como Alves (2004),  Luckesi  (2011) e Perrenoud (1999).  Estes
expõem uma avaliação da aprendizagem voltada para o fazer do-
cente (presencial ou online), para profssionais imbuídos do desejo
de um processo de ensino-aprendizagem em prol de uma sociedade
mais  justa,  constituída de  cidadãos  conscientes,  empoderados  em
sua cidadania. Percebe-se no discurso desses autores, o foco da ava-
liação como instrumento de gestão do fazer docente em suas múlti-
plas facetas, principalmente no que concerne à avaliação diagnósti-
ca, formativa e somativa. O conhecimento desses conceitos e meca-
nismos pode ajudar no processo de ensino e aprendizagem, valendo
tanto para o ensino presencial como para a modalidade de educação
a distância. Clarifcamos, em seguida, esses conceitos de avaliação
da aprendizagem por terem sido utilizados neste trabalho de pes-
quisa e por se tratar de processos que podem ser usadas por profes-
sores em sua prática docente tanto no ensino presencial como no en-
sino online.

Avaliação  diagnóstica  –  por  meio  dessa  modalidade  reco-
lhem-se dados fundamentais dos estudantes, considerando suas es-
pecifcidades, competências, saberes prévios, desejos e difculdades,
e, de posse dessas informações, planeja-se e desenha-se um curso ou
disciplina (ALVES, 2004). É comum que a aplicação dessa modalida-
de de avaliação ocorra no início do curso ou disciplina. Não impede,
contudo, que seja aplicada ao longo do processo de ensino e apren-
dizagem (durante o período destinado ao curso) em momentos pre-
defnidos para que haja clareza nas intenções. Isso dará suporte à
avaliação  formativa  a  fm de  levantar  avanços  e  difculdades  até
aquele momento e, assim, apoiar na tomada de decisão para as mu-
danças  necessárias  para  atingir  os  objetivos  estabelecidos.  Para
Luckesi (2011) toda avaliação deve, em sua essência, ser diagnóstica,
visto que o ato de avaliar extrai elementos resultantes de análises a
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partir de um diagnóstico de uma situação observada. Ou seja, o di-
agnóstico é uma “característica construtiva” (idem, p. 197) de qual-
quer avaliação.  Também para Perrenoud (1999),  a  avaliação diag-
nóstica faz-se necessária para o bom andamento da avaliação forma-
tiva, pois os processos de apreensão do conhecimento são intrínse-
cos de cada indivíduo, sendo necessário “um investimento na obser-
vação e interpretação dos processos e dos conhecimentos proporcio-
nais às necessidades de cada aluno” (idem, p. 123).

Avaliação formativa – também conhecida como processual,
perpassa de forma continuada o processo de ensino-aprendizagem.
Acompanha ações e desempenhos dos alunos durante o curso ou
disciplina, permitindo observar a compatibilidade entre os objetivos
traçados para esse processo e os resultados efetivamente alcançados.
Ao acompanhar as atividades dos alunos e sua própria atuação do-
cente,  o professor pode redesenhar seu percurso,  corrigir ações e,
sempre que possível, realinhar os métodos de ensino durante o pro-
cesso. Segundo Alves (2004, p.50), a avaliação formativa tem como
fnalidade maior  “fazer  progredir  os  alunos”.  Para  Luckesi  (2011,
p.197) a avaliação formativa pressupõe uma “avaliação diagnóstica,
ou seja, subsidia uma intervenção construtiva e criativa”. Também,
conforme Perrenoud (1999, p.89), na avaliação formativa a “intenção
seria determinar ao mesmo tempo o caminho percorrido por cada
um e aquele que resta a percorrer com vista a intervir para otimizar
os processos de aprendizagem em curso”.

Avaliação somativa – é a mais conhecida e utilizada. Tem por
preocupação predominante fazer um balanço dos conhecimentos al-
cançados, frequentemente em resultados obtidos em provas e traba-
lhos. Para Alves (2004, p.72) a avaliação somativa está centrada na
lógica de “certifcar as aquisições em alguns aspectos da aprendiza-
gem”. Geralmente é empregada ao fnal do conteúdo ministrado. É
consenso que o uso isolado desse método de avaliação pode levar a
equívocos e julgamentos precipitados, tomando por base a análise
pontual  a  respeito  do  nível  de  aprendizagem  real  do  educando.
Existem outros fatores que precisam ser levados em conta pelo edu-
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cador para dar um resultado avaliativo fnal justifcável, usando-se
somente esse modo de avaliação da aprendizagem seria muito pobre
de elementos para este propósito. Fazendo referência aos instrumen-
tos de coletas de dados aplicado aos alunos, Luckesi (2011, p.297)
discorre que “tanto o ato de examinar quanto o ato de avaliar neces-
sitam deles. [...] Podem ser os mesmos, entretanto a avaliação os uti-
lizará diagnosticamente e os exames classifcatoriamente”. Para Per-
renoud (1999, p. 56) os instrumentos devem ser elaborados em acor-
do com a fnalidade da avaliação. A avaliação somativa, nomeada
pelo autor de cumulativa, tem como objetivo “certifcar os conheci-
mentos do ano letivo”.

Vale ressaltar que os conceitos aqui expostos e relacionados à
avaliação da aprendizagem estão apresentados separadamente ape-
nas para facilitar a compreensão; pois, de fato, essas ações avaliati-
vas se interlaçam ao longo do processo de ensino e aprendizagem.
Por exemplo, a avaliação diagnóstica também auxilia a formativa e a
somativa pode ser aplicada em etapas. Todos os tipos de avaliação
da aprendizagem descritos anteriormente são aplicáveis na educa-
ção, seja esta efetuada no ambiente presencial ou online. Contudo,
como a  educação online  precede  de  algumas  peculiaridades  pró-
prias a essa modalidade, em virtude de a aprendizagem ser também
mediada por tecnologia digital, a avaliação online pode apresentar
particularidades próprias. Desvendar alguns desses caminhos é um
dos propósitos deste texto, a ser tratado a seguir. 

1.1 Avaliação online

A avaliação online, como já dito, faz uso das mesmas concep-
ções de avaliação da aprendizagem empregadas na educação pre-
sencial, porém com uso de ferramentas disponíveis em meio digital
conectado à rede mundial de computadores, que se disponibilizam
nos AVA (Ambientes Virtuais de Aprendizagem), as quais possibili-
tem interações, reconhecimentos de identidades e partilha de conhe-
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cimentos,  elementos necessários  ao ensino-aprendizagem em uma
perspectiva dialógica. 

Antes de dar seguimento ao tema da avaliação na educação
online é preciso esclarecer uma diferença entre educação a distância
e educação online, tendo como suporte Edméa Santos. Para essa au-
tora, a educação online é um fenômeno da cibercultura tanto mais
que essa modalidade de educação ganhou potência com as tecnolo-
gias da mobilidade e ubiquidade. Aponta como principal diferença o
fato de que a educação a distância ser caraterizada ainda pela “sepa-
ração física entre sujeitos aprendentes e/ou formadores e seus dispo-
sitivos e narrativas de formação” (SANTOS, 2014, p. 55), já no caso
da educação online,

[…] os sujeitos podem até encontrar-se geografcamente dis-
persos, entretanto, em potência estão juntos e próximos, com-
partilhando informações,  conhecimentos,  seus dispositivos e
narrativas de formação a partir da mediação tecnológica das e
com as interfaces e dispositivos de comunicação síncronas e
assíncronas e de conteúdos hipertextuais disponíveis no cibe-
respaço a partir do AVA. (SANTOS, 2014, p. 55-56).

Sobre a educação em tempos de cibercultura, Marco Silva es-
clarece que há uma quebra no esquema clássico da comunicação,
pois “enquanto a sala de aula tradicional está vinculada ao modelo
um-todos, separando emissão ativa e recepção passiva, a sala de aula
online  está  inserida  na  perspectiva  da  interatividade  entendida
como colaboração todos-todos” (SILVA, 2012, p. 55). Para este autor, o
professor ao atuar na educação  online “constrói uma rede (teias) e
não uma rota” (idem, p. 57). 

No Brasil, é comum se referir à educação a distância em vez
de educação  online, muito provavelmente pelas leis que a normati-
zam, pois essas devem ser genéricas e comportar todas as possibili-
dades de educação a distância. Por exemplo, a Resolução nº 1, de 11
de março de 2016, no art. 2º (BRASIL, 2016), e o Decreto n° 5.622, de
19 de dezembro de 2005, em seu art.1º (BRASIL, 2005), afrmam que
“[...] a educação a distância é caracterizada como modalidade educa-
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cional na qual a mediação didático-pedagógica, nos processos de en-
sino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e tecnologias
de informação e comunicação [...]”. Para Ruhe e Zumbo (2013 p.18):
“A educação a distância inclui uma variedade de métodos de distri-
buição híbrida (postagens de materiais impresso, videoteleconferên-
cia,  CD-ROM e outros)”.  A diferença é  sutil,  mas há,  pois  a EaD
(Educação a Distância) é mais abrangente, inclui ainda modalidades
analógicas de comunicação, ao passo que a educação online, fazendo
parte da EaD, ocorre com uso de tecnologias digitais e da internet
dentro da flosofa e princípios da cibercultura, com perfl comunica-
cional marcado “pela conectividade, mobilidade e ubiquidade” (SIL-
VA e SOUZA, 2015, p. 59).

De acordo com o citado anteriormente, educação a distância
é um meio pelo qual alunos e professores se encontram em pontos
geográfcos distintos e o meio de interação pode ser  online ou por
meio de correio impresso, rádio, televisão, entre outros. Por sua vez,
a educação online é um tipo de educação a distância que faz uso do
meio digital para interação entre os envolvidos no processo educaci-
onal. Na educação online, além da troca de materiais e a realização
de atividades, exige a presença virtual de seus intervenientes (mode-
lo comunicacional todos-todos), em momentos síncronos ou assíncro-
nos,  acordados previamente:  professor-aluno, aluno-aluno, profes-
sor-alunos e alunos-alunos. Isso traz para o ambiente um fator pecu-
liar à natureza humana, ou seja, a necessidade de interagir com o
outro. Somos seres gregários e nos reconhecemos em grupos para,
paradoxalmente, construir nossa individualidade.

Feito  os  devidos  esclarecimentos  supracitados,  vamos  nos
deter um pouco nas práticas de avaliação em educação online que
possam  nortear  os  professores  dessa  nova  realidade  de  ensino-
aprendizagem. O propósito aqui é trazer ideias que facilitem o com-
plexo processo avaliativo realizado pelo professor,  fornecendo-lhe
elementos capazes de aproximá-lo de seu aluno online e que permi-
tam o estabelecimento de um clima de respeito e confança na cons-
trução do conhecimento coletivo em uma perspectiva dialógica.
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Ao falar sobre a necessidade do olhar cuidadoso do educa-
dor para com seu aluno no ato de avaliar na educação online, Gomes
(2009) discorre sobre a difculdade na avaliação online, desde logo
na identifcação da autoria das produções apresentadas pelos alunos
nos cursos a distância por não se estar face a face, sugerindo que:

[…] é através do acompanhamento dos processos de aprendi-
zagem, através do conhecimento das motivações, interesses e
difculdades de cada estudante, através da interação frequente
com cada um deles, que, mesmo num contexto a distância, se
pode construir uma relação de conhecimento e de construção
de  um perfl  de  cada  participante  de  um curso  a  distância
(GOMES, 2009, p. 132).

Gomes (2009) acrescenta que, a par das ferramentas assíncro-
nas, deve dar-se importância às ferramentas síncronas para estabele-
cer diálogos que possibilitem ao professor reconhecer as particulari-
dades de seus alunos, seus perfs, falas, pois a consolidação da pre-
sença virtual permite desenvolver a confança e o reconhecimento
mútuo. Assim como na educação presencial,  também na educação
online, o perfl pedagógico do docente é fundamental para o sucesso
do processo avaliativo. Ou seja, um docente cuidadoso deve atender
às atividades de seus alunos dando-lhes feedback atempado de suas
tarefas, orientar nas dúvidas, construir seus instrumentos de recolha
de dados que lhe permitam ter o acompanhamento das atividades
(síncronas ou assíncronas) individualizadas de seus alunos e assim
ser capaz de reconhecer o processo e o produto da aprendizagem
efetuada por cada aluno.

O portfólio digital, também apelidado de e-portfólio, presen-
te nos AVA, é um exemplo de ferramenta empregada para mediar à
relação de ensino-aprendizagem, que pressupõe acompanhamento e
avaliação de um docente que possa ter um olhar comprometido com
o processo  de  construção  individual  e  coletiva  do  conhecimento.
Sendo notório que essa ferramenta privilegia a avaliação formativa
numa  perspectiva  dialógica  de  corresponsabilização,  visto  que  o
educando, também, pode refetir sobre seus percursos ponderando
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seus pontos fortes e os fracos a serem melhorados. O e-portfólio per-
mite o registro do percurso do educando, seu ponto de partida, o
que desenvolveu até o instante da avaliação e o que falta aprender.
Tal perspectiva é corroborada por vários autores presentes na obra
organizada por Costa e Laranjeiro (2008). No caso da educação onli-
ne,  em uma perspectiva construtivista  de  corresponsabilização na
aprendizagem, o e-portfólio funciona como um sítio específco onde
se guardam as atividades desenvolvidas durante o curso ou discipli-
na. Nessa ferramenta, o aluno cria seu arquivo de informações, ten-
do a oportunidade de refazer percursos, revisar assuntos e guardar
material para consultas futuras. Para o professor é um diário pessoal
de cada  aluno,  onde ele  pode consultar  a  trajetória  do aluno até
aquele momento e, assim, ter um apanhado de seu perfl acadêmico
para melhor avaliar seu desempenho no curso ou disciplina. 

Quanto aos instrumentos de avaliação das aprendizagens em
educação  online,  ou seja, para tarefas a serem desenvolvidas pelos
alunos,  acompanhadas e avaliadas pelo professor,  temos  as  ferra-
mentas para o desenvolvimento de atividades de maneira síncrona e
assíncrona.  São  exemplos  dessas  ferramentas,  segundo  Bezerra
(2015), Coutinho e Lisboa (2012) e Gomes (2009),  os chats e video-
conferências para atividades síncronas e e-mails, fóruns, wikis, quiz-
zes, videoaulas e blogs para as atividades assíncronas. 

A educação online apresenta-se em franca expansão, ganhan-
do reforço com a difusão dos dispositivos móveis que nos deixam
cada vez mais conectados. Esse fato alarga as possibilidades de em-
prego desses recursos para o sucesso de quem busca a aprendiza-
gem  na  modalidade  de  educação  a  distância.  Consoante  Nunes
(2012, p. 41): “professores e alunos não precisam mais estar presos à
tela de computadores de mesa ou de notebooks ou netbooks”. O de-
senvolvimento das tecnologias móveis levou a que a investigadora
Lúcia Santaella adquirisse a “convicção de que a condição contem-
porânea da nossa existência é ubíqua” (SANTAELLA, 2013, p. 16).
Para esta autora, mobilidade e ubiquidade estão associadas, pois são
as tecnologias móveis que nos permitem estar em contato perma-
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nente (mesmo em deslocação) com uma pluralidade de lugares, em
simultâneo. Cano (2015, p. 135), ancorado em dados da UNESCO de
2013, diz-nos que pela primeira vez na história o número de disposi-
tivos móveis conectados, em sua maioria celulares, superou o núme-
ro de habitantes do planeta. Na Educação, o smartphone é um dispo-
sitivo digital que permite acesso ao ensino-aprendizagem em qual-
quer circunstância e lugar,  ocupando um papel  de destaque para
aprendizagem móvel e ubíqua (QUICIOS GARCÍA, 2015, p. 62). Se-
villano García (2015, p. 19), falando do contexto socioeducativo da
ubiquidade e mobilidade, emprega o termo cidadania móvel descre-
vendo-o como um novo conceito que se apresenta nas novas plata-
formas de comunicação móveis encabeçada pela telefonia móvel. A
educação online vive, assim, neste tempo cibercultural pautado pela
mobilidade e ubiquidade proporcionado pelas tecnologias móveis,
onde o smartphone ocupa lugar de destaque.  No próximo tópico
será apresentado um caso dentro da perspectiva da educação online,
mobilizando  recursos  da  tecnologia  móvel,  nomeadamente  o
smartphone para contribuir no acompanhamento e na avaliação dos
alunos quanto ao processo de construção coletiva do conhecimento,
em uma perspectiva de gestão da aprendizagem e do fazer docente.
Dentro do ambiente de aprendizagem Moodle foram mobilizadas as
seguintes ferramentas de avaliação: pesquisa (para avaliação diag-
nóstica); fórum, tarefa, chat, e-mail, wiki e pasta/fcheiro (para avali-
ação formativa) e questionário/quis (para avaliação somativa). Tam-
bém para propósitos de mediação e acompanhamento das dúvidas
ao longo do processo (avaliação formativa) foi utilizada a ferramenta
Hangout (chat) do Gmail bem como um grupo no Google Plus, pois
permitiam uma melhor interação via smartphone de modo a proces-
sar um feedback mais ágil junto dos alunos. 
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2. Avaliando e criando empatia entre alunos e docente na edu-
cação online: uso do smartphone

Este  tópico  traz  alguns  resultados  de  uma  pesquisa  sobre
gestão da avaliação em duas disciplinas de um curso de licenciatura
à distância (educação online) de uma universidade do Nordeste do
Brasil, pertencente ao sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).
O curso utiliza o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Foram
experimentadas as modalidades de avaliação diagnóstica, formativa
e somativa, tendo sido utilizada celular com função inteligente, do
tipo smartphone, a fm de criar um elo de aproximação e empatia
entre alunos e docente. Esse dispositivo facilitou o acompanhamento
e a avaliação dos alunos quanto ao processo de construção coletiva
do conhecimento em uma perspectiva de gestão da aprendizagem e
do fazer docente na educação online.

Para dar suporte e rigor ético e deontológico à metodologia
de pesquisa e às ações procedimentais na coleta e análise dos dados,
tivemos como norteadores principais os autores Creswell (2010) para
a abordagem mista e Bogdan e Biklen (2013) e Coutinho (2014) para
o método de pesquisa-ação. Sendo assim, a pesquisa teve como es-
tratégia de investigação a abordagem mista no método de pesquisa-
ação, tendo como modelo nessa abordagem a triangulação concomi-
tante. Consoante Creswell (2010, p. 250) essa abordagem é um mo-
delo da abordagem mista, onde “o pesquisador coleta concomitante-
mente os dados quantitativos e os qualitativos e depois compara os
dois bancos de dados para determinar se há convergência, diferen-
ças ou alguma combinação”. Neste estudo contamos com 25 sujeitos,
sendo a escolha dos mesmos em função de se tratar de uma metodo-
logia de pesquisa-ação. A base teórica que deu aporte a vertente em-
pírica de análise e interpretação dos dados foi a do interacionismo
simbólico na relação dialética entre refexão e ação dos investigado-
res, observando e entendendo o comportamento do ponto de vista
dos participantes e no contexto em que se dá a investigação no méto-
do de pesquisa-ação (COUTINHO, 2014, p. 312-319). 



304

2.1 Problema, questão e objetivos da pesquisa

Ao longo do desenho da pesquisa, muitos questionamentos
foram surgindo, tais como: os alunos têm a percepção da potenciali-
dade educacional dos smartphones? Os professores compreendem o
potencial de gestão do fazer pedagógico por meio desse dispositivo
(acompanhamento “just in time” da avaliação diagnóstica e proces-
sual)? Em que isto pode infuenciar no desempenho do aluno (notas,
interações  e  envolvimento  colaborativo  no  processo  de  ensino-
aprendizagem)? Diante de tantas indagações, os pesquisadores fo-
ram  aquietando  suas  divagações  canalizando-as  para  a  seguinte
questão central: O uso do smartphone no processo de gestão do en-
sino-aprendizagem contribui para a melhoria no desempenho dos
alunos da educação online?

Em função do problema e questão central da pesquisa, esta
teve como objetivo geral analisar as possibilidades de utilização do
smartphone integradas às plataformas de e-learning para a gestão da
avaliação online e do fazer pedagógico dos agentes envolvidos nos
processos de ensino-aprendizagem. Em virtude do espaço disponí-
vel,  neste texto  vamos somente  abordar dois  objetivos específcos
mais relacionados à questão central: I) avaliar o uso do smartphone
como instrumento de apoio à gestão da avaliação (diagnóstica, for-
mativa e somativa) na plataforma Moodle; II) identifcar o grau de
satisfação dos alunos em relação à gestão avaliativa por meio online
das suas aprendizagens, debatendo os processos em uma atitude de
corresponsabilização da sua própria aprendizagem.

Tratando-se de uma pesquisa que emprega uma abordagem
mista, estabelecemos duas hipóteses referentes à parte quantitativa.
A hipótese nula foi descrita como: o uso do smartphone no processo
de gestão do ensino-aprendizagem não contribui, é indiferente, para
a melhoria no desempenho dos alunos. Como contraponto a essa hi-
pótese,  declaramos a hipótese de pesquisa ou alternativa como: o
uso do smartphone no processo de gestão do ensino-aprendizagem
contribui, sim, para a melhoria no desempenho dos alunos.
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2.2 Participantes na pesquisa

Os participantes da pesquisa foram 25 alunos de uma turma
do 2º semestre de um curso de licenciatura a distância (educação on-
line) de uma universidade do Nordeste do Brasil, pertencente ao sis-
tema UAB. A idade dos alunos varia entre 19 e 46 anos, tendo uma
média de 28,64 anos e um desvio padrão de 6,81. Quanto ao sexo, ti-
vemos: 21 (84,0%) alunos e 4 (16,0%) alunas. Todos os alunos estão
inseridos no mercado de trabalho. Quanto à posse de smartphone,
no primeiro  dia  de  aula,  19  (76,0%)  alunos  disseram possuir  e  6
(24,0%) não possuíam. Dos que relataram possuir smartphone, 15
(78,9%) são do sexo masculino e 4 (21,1%) do sexo feminino, verif-
cando-se que todas  as  alunas possuíam smartphone.  Os  6 alunos
que não possuíam eram do sexo masculino (28,6% dos homens). No
fnal da pesquisa, apenas 2 alunos (8,0%) relataram não estar de pos-
se de um smartphone durante a experiência.

2.3 Instrumento de coleta de dados

Os dados foram coletados por meio de questionários, elabo-
rados de acordo com as recomendações de Hill e Hill (2012), sendo
aplicados em fases distintas. O primeiro, aplicado no início da pes-
quisa (março de 2015), consistia de perguntas fechadas e abertas e
buscou levantar as características pessoais e de hábitos dos partici-
pantes com relação ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC). O segundo questionário foi aplicado ao fnal
das duas disciplinas que integraram a pesquisa: “Laboratório de In-
formática” (abril de 2015) e “Ambientes Virtuais de Aprendizagem”
(junho de 2015). Este questionário serviu para conhecer a percepção
dos alunos sobre a experiência vivida com o uso do smartphone nas
disciplinas. Também foi utilizada um inquérito de tipo questionário
estruturado com respostas abertas e de escrita livre, devolvida no f-
nal da pesquisa (junho de 2015).  As perguntas desse instrumento
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surgiram da síntese das discussões fomentadas em sala de aula e
gravadas em mídia eletrônica, fato que vem respaldar as respostas
escritas pelos alunos às perguntas constantes nesse inquérito.

 
2.4  Forma de tratamento dos dados

 Tendo sido adotada a abordagem mista temos na pesquisa
dados de natureza quantitativa e qualitativa. Para o tratamento dos
dados  quantitativos  utilizamos  estatística  descritiva  e  inferencial.
Para os dados de cariz qualitativo o tratamento foi efetuado através
da análise de conteúdo (FRANCO, 2012). 

2.5 O processo de avaliação da aprendizagem usado na pesquisa

Avaliação diagnóstica

A professora-pesquisadora ministrou a aula no seu estilo e
reservou um tempo da aula para lançar um teste fazendo uso da fer-
ramenta “Pesquisa” do Moodle. Os alunos responderam por meio
do smartphone ao teste com o objetivo de fazer uma avaliação diag-
nóstica a fm de verifcar a assimilação do conteúdo das aulas minis-
tradas até então, e, por conseguinte, a efcácia metodológica da pro-
fessora. O instrumento foi confgurado para que cada aluno só pu-
desse responder uma vez: após envio do teste não poderia mais fa-
zer modifcações nas respostas. Em um momento seguinte, num dos
encontros presenciais do curso, a professora-pesquisadora projetou
em um telão os gráfcos gerados a partir das respostas da turma (que
não teve objetivo de nota), para discussão e refexão com os alunos
sobre as respostas dadas em todas as opções (corretas e erradas) de
todos os itens. A projeção ocultou a identifcação dos alunos respon-
dentes; porém, o AVA Moodle permitiu à professora-pesquisadora
identifcar a resposta de cada aluno e assim ser capaz de diagnosti-
car a condição cognoscente de cada um referente ao conteúdo minis-
trado. Os alunos que não estavam de posse de um smartphone pega-
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ram emprestados com seus colegas e, assim, foi garantida a partici-
pação voluntária, porém efetiva, no experimento (teste utilizando a
ferramenta “Pesquisa” do Moodle com objetivo de avaliação diag-
nóstica). Embora o teste tenha sido voluntário, ocorreu grande parti-
cipação: na primeira disciplina obteve-se 71,4% de acessos com res-
postas ao teste diagnóstico da disciplina; na segunda disciplina ocor-
reram  duas  avaliações  diagnósticas,  obtendo-se  80,0% de  acessos
com respostas ao teste diagnóstico em uma, e 78,3% de acessos com
respostas na outra. Já por ocasião da discussão dos resultados gerais
das respostas ao teste, pela turma, houve participação e envolvimen-
to de todo o grupo de alunos presentes.

Avaliação formativa

Na avaliação formativa foram dados feedbacks individuais
aos  alunos  com  respeito  às  suas  potencialidades  e  fragilidades  e
feedbacks abrangentes com objetivo de auxiliar a turma, a partir de
dúvidas específcas. Também procurou-se responder às dúvidas dos
alunos ao longo das disciplinas por meio de e-learning e m-learning,
sempre com o foco na gestão da aprendizagem para melhoria do de-
sempenho e motivação dos alunos, sendo o smartphone a principal
tecnologia de interação. Para a esta modalidade de avaliação foram
utilizadas várias ferramentas do Moodle para desktop, preferencial-
mente,  e  para  smartphone,  tais  como:  fórum,  tarefa,  chat,  e-mail,
wiki e pasta/fcheiro, Hangout (chat) do Gmail e grupo no Google
Plus.  Repetiram-se essas etapas do processo nas  duas disciplinas,
quando alunos e professora-pesquisadora trabalharam colaborativa-
mente em um processo de aprendizagem consciente e de correspon-
sabilização.

Avaliação somativa

Para a avaliação somativa, usamos a ferramenta Questioná-
rio/Quiz do Moodle. O resultado das notas de cada aluno fca regis-
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trado no ambiente para análise  pela professora da disciplina,  en-
quanto o aluno recebe, imediatamente após o término do teste, sua
nota individual  nessa avaliação. Esse momento foi realizado num
encontro presencial por meio do AVA, no laboratório de Informática
do polo. Terminado o envio do teste do último aluno, a professora-
pesquisadora pode ter, em conjunto com as notas das outras ativida-
des da disciplina vigente, um cenário do desempenho de seus alu-
nos e assim tomar as medidas necessárias perante os casos de suces-
so e de insucesso.

3. Resultados 

A  primeira  disciplina  teve  quatro  encontros  presenciais
(sexta-feira à noite e sábado pela manhã); a segunda disciplina teve
seis encontros presenciais (sexta-feira à noite e sábado pela manhã).
Esses encontros possuíam como objetivo a ministração de aulas com
discussões de temas, apresentação de trabalhos, aplicação de avalia-
ções diagnósticas, formativas e somativas; além da apresentação e
aceite da proposta de pesquisa, aplicação de inquérito de tipo ques-
tionário e acordos frmados entre os participantes e a professora-pes-
quisadora. O grupo de alunos e a professora foram os mesmos nas
duas disciplinas.

Para essas disciplinas, além do ambiente Moodle, foi criado
um grupo no Google Plus, a fm de auxiliar e aproximar alunos e
professora-pesquisadora. Aceitaram o convite para o grupo no Goo-
gle Plus, 14 alunos (56,0% dos que frequentaram) que tinham conta
de e-mail do Gmail. Desses alunos, oito tiveram algum tipo de inte-
ração no grupo, utilizando likes e postagens em forma: textos, ima-
gens, vídeos e links, sendo registradas 62 interações. Além disso, há
33 registros de mensagens que pediam feedback, as quais foram pron-
tamente elaborados pela docente para solucionar as dúvidas ineren-
tes à disciplina.

Outra  interação  aluno-professora  se  deu  por  meio  de
mensagens de e-mail: 11 alunos enviaram um total de 30 mensagens,



309

que foram prontamente respondidas.  Além disso,  ocorreram duas
ligações telefônicas. Desse modo, todos os alunos puderam contatar
diretamente  a  professora  em algum momento à  distância.  Para  a
efetividade  das  respostas,  a  professora-pesquisadora  fcou  com o
smartphone ligado e conectado à internet 24h por dia, para possibili-
tar essa interação à distância. Sua última ação antes de dormir era
verifcar se ainda existia alguma mensagem a ser respondida e, pela
manhã,  ao acordar,  fazia  o  mesmo procedimento,  dando início  a
mais  um  dia  de  conexão.  Isso  se  repetiu  ao  longo  do  semestre
destinado  à  pesquisa  de  campo.  Essa  interação  foi  o  fator  mais
destacado nos relatos dos alunos para justifcar o seu envolvimento
e  dedicação  nas  disciplinas.  Tal  fato  pode  ser  comprovado  no
resultado  da  análise  de  conteúdo  do  inquérito  tipo  questionário,
estruturado aberto e de escrita livre.

Por ocasião do início da aula presencial nas sextas-feiras à
noite, foi hábito o levantamento das opiniões dos alunos sobre o ex-
perimento até aquele momento e, em uma dessas ocasiões, obtive-
mos,  como  relato  dos  alunos,  que  a  professora-pesquisadora  os
acompanhou a distância, levando, no máximo, 20 minutos para dar
algum tipo de resposta às suas dúvidas (informação registrada em
áudio digital/mp4). Essa experiência fez com que os alunos, além de
dedicarem maior dedicação à disciplina, pudessem perceber e utili-
zar de forma mais efetiva o smartphone para fns de estudo. Veja-
mos abaixo algumas respostas obtidas dos alunos a uma pergunta
presente no inquérito que corroboram essa observação

Pergunta: Como vocês sentiram/perceberam a experiência de
eu fcar com o Smartphone conectado 24 horas por dia?
Aluno3: Já uso o smartphone a um bom tempo, mas não tinha
me dado conta dessa ferramenta poderosa para o estudo. Ago-
ra consigo estar em constante interação no ambiente e com os
colegas em grupos de estudos, em aplicativos de redes sociais
(Facebook, Whatsapp).
Aluno4: Uma experiência muito boa, pelo fato da senhora po-
der tirar nossas dúvidas quase que imediato.
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Aluno6: Bem, pois estávamos apoiados tanto pelos nossos tu-
tores (presencial e à distância), quanto pela nossa professora,
que nos auxiliava sempre que estávamos com dúvidas em algo
relativo às atividades da disciplina.
Aluno12:  Professora,  em relação a mim:  gostei  bastante,  me
ajudou em dúvidas que no mesmo instante eu pude solucio-
nar. Esse método é bem interessante.
Aluno28:  Achei  muito  importante,  pois  dessa  maneira,  fca
mais fácil a comunicação e o debate das nossas dúvidas.
Aluno29: Essa conectividade foi importante devido ao fato de
nós alunos termos tido uma proximidade maior com a profes-
sora e importante principalmente no que diz respeito à retira-
da de dúvidas. 

Como apoio, além de textos explicativos e videoaulas dispo-
níveis  no YouTube,  foram elaboradas três  videoaulas pela  profes-
sora-pesquisadora para orientar os trabalhos dos alunos à distância.
Esse material,  segundo relato dos alunos, em algum momento foi
acessado por eles em seus smartphones, nos intervalos de trabalho e
momentos livres oportunos.

Aluno3: Sim, um dos conteúdos que busquei pelo smartphone
foi justamente o vídeo postado no grupo de Google Plus para
auxiliar na atividade 1.
Aluno4: Sim, pelo fato de se poder acessar do trabalho ou de
qualquer outro lugar que não estivesse com o computador. 
Aluno28: O fato de poder ver as videoaulas e o Moodle pelo
smartphone pode ter sido uma grande medida em prol da dis-
ciplina.

As disciplinas alocadas no ambiente Moodle foram modela-
das com atividades presenciais e online. As atividades online foram
constituídas de fóruns de discussão, atividades de produção de do-
cumentos a serem postadas no ambiente virtual, bem como espaço
para elaboração (planejamento, desenvolvimento e alocação dos co-
legas  para  simular  uma situação  real,  inclusive  com atividades  e
avaliação) de um curso online no Moodle como atividade para os
alunos. O curso criado pelos alunos no AVA, em forma de atividade
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curricular, deveria constar, no mínimo, das ferramentas: Fórum, Ta-
refa (em seus múltiplos formatos), Wiki e Chat. Nos encontros pre-
senciais  no  polo  ocorreu  a  produção  de  pequenos  seminários  de
apresentação de temas pertinentes à disciplina e realização de ativi-
dades desenvolvidas em grupo.

Conforme já expresso,  a  avaliação somativa das atividades
online constou de um teste no AVA, realizado de forma presencial
no laboratório de Informática do polo e ao fnal de cada disciplina.
Também por ocasião da pesquisa, constaram das atividades presen-
ciais  as  avaliações  diagnósticas  dos  conteúdos  apreendidos  pelos
alunos e orientados pela professora-pesquisadora. O dispositivo de
acesso a esse teste foi o smartphone, principal dispositivo-meio de
apoio à distância ao longo do processo (essas avaliações diagnósticas
só ocorreram nessas duas disciplinas, por ocasião da pesquisa, e não
receberam nota, apenas serviram de análise e discussão dos conteú-
dos ministrados).

A coluna “Crescimento” da Tabela 1 mostra indício de au-
mento no uso do smartphone por parte dos alunos para fns de estu-
do na disciplina, tendo como objetivo a promoção de progresso nos
resultados de seus desempenhos, comparando-se o início e o fm do
experimento.  Usando-se o  teste  de Wilcoxon (valor  Z),  verifca-se
que o crescimento no número de alunos que responderam favoravel-
mente ao fnal do experimento em comparação com o início, é esta-
tisticamente signifcativo nas duas primeiras categorias (“acesso ao
ambiente Moodle por meio do smatphone” e “acessa o material para
estudo no ambiente Moodle por meio do smartphone”), pois em am-
bas as situações p = 0,005 (p < 0,05). Por outro lado, não se pode afr-
mar que houve crescimento estatisticamente signifcativo ao se ana-
lisar a terceira categoria (“faz pesquisa por meio do  smartphone”),
pois apresenta p = 0,102 (p > 0,05). Pode-se concluir, portanto, que os
alunos passaram a utilizar mais o smartphone para acessar o Mood-
le, incluindo o material nele disponibilizado, ao fnal em compara-
ção com o início do experimento.
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Quanto aos registros de apoio (dúvidas dos 25 alunos atendi-
dos  pela  professora-pesquisadora)  recebidos  à  distância  pelo
smartphone, obteve-se: para a primeira disciplina ocorreu um míni-
mo de 3 e o máximo de 21 interações registradas por aluno; para a
segunda disciplina foi observado um mínimo de 5 e o máximo de 37
interações  registradas  por  aluno.  Percebe-se  um  aumento  na  fre-
quência de comunicação entre alunos e professora-pesquisadora da
primeira para segunda disciplina, confgurando maior envolvimento
dos alunos  à medida que o experimento foi  se  tornando familiar
para eles. Esse resultado refetiu-se no aumento da média da nota do
desempenho da turma: em uma escala de zero a 100, na primeira
disciplina, a média da turma foi 68,97 (DP=19,49); e na segunda dis-
ciplina subiu para 83,14 (DP=16,61). Representa aumento de 20,6%
no valor médio da nota da turma. O cálculo do teste de Wilcoxon dá-
nos um valor de Z de -3,565 com uma signifcância associada p <
0,001. A diferença dos resultados no desempenho dos alunos da pri-
meira para a segunda disciplina foi, por conseguinte, estatisticamen-
te signifcativa.

Tomando por base a análise dos dados obtidos por meio dos
instrumentos aplicados, pode-se tirar conclusões positivas do expe-
rimento. Por exemplo, nas respostas ao inquérito houve a demons-
tração de alto grau de satisfação dos alunos com o seu desempenho
em função da experiência realizada.  As suas falas,  dizem textual-
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mente que o smartphone foi fator determinante para seus desempe-
nhos e envolvimentos nas disciplinas.

Pergunta  3:  Você  consideraria  que  esta  estratégia  [o  uso
smartphone] foi fator preponderante para o desempenho de
vocês na disciplina?
Aluno3: Com certeza, pois com isso podemos ter um contato
com o professor mais dinâmico e com maior atenção não só do
professor  mais  dos  colegas  de  curso  que  estão  sempre  em
compartilhamento dos conhecimentos.
Aluno14: Sim, pois estou sempre conectado e sempre vejo as
perguntas dos meus colegas e tiro minhas dúvidas.
Pergunta 11: Você poderia defnir em que medida o experi-
mento contribuiu para o desempenho na disciplina?
Aluno16: Podemos tirar muitas dúvidas em qualquer local e
aproveitar todos os momentos disponíveis para estudar.
Aluno17:  Nós  alunos,  ganhamos  um  estímulo  extra  para
aprender, os resultados não poderiam ser melhores, além de
bons resultados, estamos estimulados a estudar cada vez mais
pelo smartphone, fazer pesquisa, dialogar com outras pessoas,
claro desde que seja para o nosso bem, a educação de todos.

Vejamos a seguir a categorização atribuída a essas mesmas
duas perguntas (pergunta 3 e pergunta 11). As respostas à pergunta
3 “Você consideraria que esta estratégia [o uso smartphone] foi fator
preponderante para o desempenho de vocês na disciplina? ”, encon-
tram-se categorizadas na Tabela 2, enquanto às respostas à pergunta
11 “Você poderia defnir em que medida o experimento contribuiu
para o desempenho na disciplina? ”, encontram-se categorizadas na
Tabela 3. A categorização das respostas em cada pergunta se deu de
forma excludente por aluno. Da análise, pode-se confrmar o quanto
a experiência com o uso do smartphone no processo de gestão do
ensino-aprendizagem contribuiu  para  a  melhoria  no  desempenho
(notas, interações e envolvimento colaborativo no processo de en-
sino-aprendizagem) dos alunos. Também se confrma a aceitação da
hipótese de pesquisa, ou seja, o uso do smartphone no processo de
gestão do ensino-aprendizagem contribui  para  a  melhoria  no de-
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sempenho dos alunos.  Note-se que,  na Tabela 2,  a categoria mais
pontuada foi o “apoio recebido” (22,7%) como sendo o fator prepon-
derante  no desempenho nas  disciplinas.  Na Tabela  3,  a  categoria
mais pontuada foi “estímulos para estudar obtendo melhores resul-
tados” (27,3%), como sendo a principal contribuição do smartphone
para o desempenho nas disciplinas.
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Confrmando também que o uso do smartphone no processo
de gestão avaliativa do ensino-aprendizagem é fator que contribui
para a melhoria no desempenho dos alunos, observou-se a tabulação
das opções de duas questões do questionário de satisfação aplicado
ao fnal de cada disciplina (Tabela 4). É possível notar que há um re-
conhecimento como fator “Positivo” por parte de 100% dos alunos
respondentes,  tanto  quanto  ao  valor  pedagógico  para  o  ensino-
aprendizagem do uso do smartphone na metodologia empregada,
assim como no grau de envolvimento dos alunos na experiência uti-
lizada.

Considerações Finais

Procuramos com esta pesquisa desvendar caminhos para a
avaliação da aprendizagem em educação online que nos permitam
expandir possibilidades e dialogar com a realidade que nos cerca.
Vivendo em plena Sociedade Digital, num tempo marcado pela ci-
bercultura  pautada  pela  mobilidade  e  ubiquidade  proporcionada
pelo  desenvolvimento  das  tecnologias  móveis  (onde  sobressai  o
smartphone  celular com funções inteligentes ), também a educa─ ─ -
ção online  se  apresenta  em franca expansão nas  modalidades  de
educação neste século XXI.  Entendemos que urge estudar este novo
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ambiente educativo, nas suas mais diversas facetas, onde se inclui a
avaliação das aprendizagens, sendo este o nosso propósito.  

Diante de diversas indagações sobre o uso dos smartphones
na educação e na avaliação da aprendizagem em educação online,
como fzemos referência ao longo do texto, a pesquisa foi direciona-
da para a seguinte questão central: O uso do smartphone no proces-
so de gestão do ensino-aprendizagem contribui para a melhoria no
desempenho dos alunos da educação online?

A pesquisa decorreu num curso de licenciatura à distância
(educação online) de uma universidade do Nordeste do Brasil, per-
tencente ao sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), que utili-
za o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, tendo sido experi-
mentado o uso do smartphone nas modalidades de avaliação diag-
nóstica, formativa e somativa. Como estratégia de investigação foi
adotada a abordagem mista no método de pesquisa-ação.

Os  resultados  permitem demonstrar,  quer  sob  o  ponto  de
vista qualitativo (respaldado nos relatos dos alunos), quer do ponto
de vista quantitativo (através da análise estatística descritiva e infe-
rencial dos dados) que o uso do smartphone contribuiu para a me-
lhoria no desempenho dos alunos da educação online, atingindo um
elevado nível de satisfação dos alunos com o seu desempenho em
função da experiência realizada. Ou seja, o uso do smartphone criou
um elo de aproximação e empatia entre alunos e docente, tendo faci-
litado o acompanhamento e a avalição dos alunos quanto ao proces-
so de construção coletiva do conhecimento em uma perspectiva de
gestão da aprendizagem e do fazer docente na educação online.

Como foi observado no texto, esta pesquisa faz parte de um
projeto mais amplo (projeto de doutoramento em Tecnologia Educa-
tiva), pelo que esperamos, em próxima oportunidade, explorar com
mais profundidade os desafos que as tecnologias móveis colocam à
arte de ensinar e aprender (e avaliar), conscientes que na vida e na
educação se faz necessário desvendar os caminhos desses novos ho-
rizontes colocados pela sociedade digital.
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AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHO POR
MEIO DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE E

ROTEIROS ESTRUTURADOS: UM ESTUDO DE
CASO

Ronei Ximenes Martins
Juliana de Freitas Azevedo

Introdução

Em seu contexto  atual,  a  educação  escolar  está  repleta  de
oportunidades para ações que envolvam práticas pedagógicas dife-
renciadas, baseadas em projetos temáticos mobilizadores de atenção
e de motivação para a aprendizagem. Esses projetos mobilizadores,
denominamos Hernández e Ventura (1998) como Projetos de Traba-
lho, requerem um enfoque globalizador e interdisciplinar que vise
estimular a “ação de projetar” dos estudantes, uma abertura para o
desconhecido, bem como a fexibilidade para repactuação de metas
à medida que as  ações projetadas evidenciam novos problemas e
dúvidas  (HERNÁNDEZ,  2007;  PRADO,  2005).  Segundo  Prado
(2005) a pedagogia de projetos trabalha a partir da escolha desses te-
mas mobilizadores e se baseia no interesse dos estudantes sobre a te-
mática abordada tendo o professor como mediador do processo de
aprendizagem que emerge do trabalho nos projetos. 

Por  trabalharmos com atividades  apoiadas  pela pedagogia
de projetos termos vivenciado,  por imersão,  seus efeitos  sobre os
comportamentos dos estudantes, a prática docente e os resultados
do processo  de  aprendizagem dos  conteúdos  escolares,  tanto  em
cursos superiores como na educação básica. Ao lado disso, percebe-
mos que uma das formas de inserir, com sucesso, as Tecnologias Di-
gitais da Informação e da Comunicação (TDIC) no ambiente escolar
é por meio da aplicação da pedagogia de projetos. Os estudantes já
estão familiarizados com muitos dispositivos e recursos tecnológicos
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digitais de informação e comunicação, visto que eles estão presentes
no dia a dia desses jovens e são muito utilizados para entretenimen-
to e comunicação. Portanto, se existe interesse que as tecnologias di-
gitais proporcionem mais possibilidades para a aprendizagem e ao
mesmo tempo oportunidades na vida dos jovens, temos que come-
çar a enxergar a escola como um espaço ampliado de inclusão digi-
tal e ao mesmo tempo que inserimos TDIC como recursos didáticos
para  trabalhamos  com  conteúdos  curriculares  (ALMEIDA,  2005;
VALENTE, 2005; MORAN, 2014). Diante disso, consideramos ser re-
levante investigar como atividades educacionais mobilizadoras de-
senvolvidos na perspectiva da pedagogia de projetos podem contri-
buir para a aprendizagem de conteúdos escolares ao mesmo tempo
que preparam o jovem para viver, de maneira mais autônoma, na
sociedade da informação.  

Nessa perspectiva, um dos projetos que investigamos, de for-
ma participante e crítica, foi o “Léo, o robô de Da Vinci” (BRAGA Jr,
2012). Ele apresenta interfaces com a pedagogia de projetos e com a
aplicação de recursos tecnológicos para fns educacionais e foi como
ação extensionista dos departamentos de engenharia e de educação
da Universidade Federal de Lavras (UFLA). O objetivo principal foi
criar meios para incentivar jovens a cursarem a engenharia, desmiti-
fcando a barreira que a matemática e a física no ensino fundamental
e médio podem oferecer para a escolha profssional.

O projeto “Léo”, como passou a ser chamado pelos estudan-
tes, teve como estratégia utilizar o exemplo de Leonardo Da Vinci
(1452-1519) – mais conhecido por pinturas como a “Mona Lisa" e a
"Última Ceia" e que apresentava, também, uma notória atuação cien-
tífca – como motivação para os interessados em ingressar na univer-
sidade bem como jovens recém-ingressados em cursos de Engenha-
ria (BRAGA Jr, 2012). O Léo foi realizado em uma escola pública do
município de Lavras/MG com participação de um grupo de estu-
dantes e  professores.  Pela metodologia de trabalho estabeleceu-se
que equipes de estudantes elaborariam e executariam pequenos pro-
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jetos com temática ancorada na obra e vida de Leonardo da Vinci,
nas áreas de Ciências da Natureza, Artes, Matemática e Engenharia.

Com a inserção do exemplo de Leonardo da Vinci se estabe-
leceu um tema mobilizador em abordagem multidisciplinar, o que
possibilitou o enriquecimento da construção dos projetos específcos
das equipes, oferecendo motivação para desenvolver atividades re-
lacionadas com a engenharia e para a possível integração das tecno-
logias digitais de informação e comunicação na construção dos tra-
balhos.  Considerando  tais  características,  os  seguintes  questiona-
mentos  emergiram:  que  contribuições  esse  tipo  projeto  apresenta
para a formação dos jovens no contexto educacional atual? Como foi
proposta aos participantes a aproximação com a área de formação
tecnológica e como tal aproximação efetivamente ocorreu? Na busca
por respostas, a pesquisa cujos resultados apresentaremos, em parte
neste  capítulo,  explorou  possíveis  contribuições  da  pedagogia  de
projetos e da integração de tecnologia educacional para as ativida-
des escolares decorrentes da execução do projeto.  

Considerando que era  necessário  analisar  aspectos  atitudi-
nais e de aprendizagem de conteúdos escolares enquanto as ativida-
des do projeto aconteciam, elaboramos instrumentos que permiti-
ram a observação estruturada para essas análises e para subsidiar
julgamentos que levariam à categorização da coleção de dados obti-
da durante as  sessões de trabalho das equipes.  Nos apoiamos no
conceito de  observação estruturada, tal como discutido por Vianna
(2003),  para  elaboramos  roteiros que  permitiriam  estabelecer,  de
forma padronizada os aspectos mais signifcativos para os objetivos
da pesquisa e, desse modo, traçamos um planejamento para ob-
tenção e registro de dados. Segundo Vianna, os comportamen-
tos  observados  e  registrados obtidos no  roteiro   são codifcados,
permitindo análise descritiva, por frequências e por categoriza -
ção,  possibilitando traçar o perfl de grupo e, ao mesmo tempo,
um acompanhamento individual  das ações.  Diante  do exposto,
nosso principal objetivo neste capítulo, além de apresentar a investi-
gação sobre este  tipo de projeto é oferecer subsídios para a com-
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preensão da aplicação de observação estruturada para avaliar ativi-
dades escolares da educação básica baseadas na pedagogia de proje-
tos. A descrição das observações e refexões acerca do projeto Léo
podem servir de roteiro e de orientação inicial para outras iniciativas
dessa natureza.

Procedimentos Metodológicos

A pesquisa, descritivo-exploratória, foi delineada como estu-
do de caso em abordagem qualitativa. Ao caracterizar a investigação
como estudo  de  caso,  se  teve  como premissa  a  defnição  de  Yin
(2010), que o considera uma forma de explicação de um fenômeno
por meio de um conjunto presumido de elos causais sobre ele, ou
como ou por que algo acontece. Ainda, segundo Yin (2010), o estudo
de caso é a estratégia de pesquisa preferida quando: (a) colocam-se
questões do tipo “como” e “por que”; (b) o pesquisador tem pouco
controle sobre os eventos; (c) o foco se encontra em fenômenos con-
temporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Considera-
se que o estudo da aplicação do projeto de extensão “Léo, o robô de
da Vinci” se enquadra nessas três premissas de caracterização do
caso. 

Foram  utilizados  os  dados  obtidos  durante  realização  do
projeto de extensão  “Léo, o robô de Da Vinci” durante o ano de
2013, com a participação de 20 estudantes organizados em 4 equipes
e 1 professor do ensino médio, além de uma equipe multidisciplinar
da universidade que incluía os autores deste capítulo. As equipes fo-
ram orientadas para que trabalhassem em uma dinâmica de inicia-
ção científca, elaborando, realizando e avaliando pequenos projetos,
nascidos de interações e negociações dos participantes da equipe,
que incorporassem a temática geral proposta no “Projeto Léo”. 

Foram  elaborados  registros  detalhados  (diários  de  bordo),
constituídos pela seguinte sequência de dados: data, ata da reunião,
relatos das discussões e assinatura dos integrantes das equipes. Tais
registros foram escritos pelos tutores (estudantes identifcados como
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competentes para o trabalho de orientação e organização de cada
grupo). Os tutores e estudantes foram identifcados por letras e nú-
meros. Além dos diários de bordo foi produzido também um relato
fnal denominado de Diário Final, por equipe, com as principais im-
pressões dos participantes sobre a realização do projeto. Também fo-
ram reenchidos, por um dos pesquisadores, roteiros de observação
estruturada em 5 momentos diferentes de trabalho das equipes, um
a cada mês durante o desenvolvimento dos trabalhos. 

Portanto, a coleção de dados para análises e discussões con-
sistiu em informações técnicas do projeto, registros documentais im-
pressos (roteiros de observação estruturada, diários de bordo e diá-
rio fnal) bem como vídeos e imagens. Os registros em áudio e vídeo
foram obtidos com um equipamento de gravação digital, com fre-
quência semanal e duração variável em função dos momentos pre-
vistos no Projeto  Léo.  As gravações,  realizadas na escola  pública,
aconteceram predominantemente na biblioteca escolar e no laborató-
rio de informática, durante os momentos de pesquisas realizadas pe-
los grupos de estudos. Algumas das gravações foram obtidas no am-
biente da universidade nos momentos de visitas dos estudantes da
educação básica e em eventos organizados para interação deles com
estudantes universitários dos cursos de engenharia. Ressalta-se que,
para autorização do uso dos dados do “Projeto Léo”, o projeto de
pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
(CEP) da UFLA (Parecer CEP nº 422.604). Reforça-se, também, que
todas as imagens presentes nos relatórios e neste capítulo contam
com autorização, por escrito, de uso de imagem.

Em razão da natureza dos dados obtidos, adotou-se a análise
de conteúdo para tratá-los. Segundo Bardin (2010), a análise de con-
teúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que
visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam inferências
de conhecimentos relativos às condições de produção destas mensa-
gens. 
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Instrumentos utilizados na observação estruturada

O ato de avaliar apresenta diferentes abordagens: determinar
a valia, estimar o merecimento, calcular, computar, apreciar, e ou-
tros (GREMAUD et al., 2009). No contexto educacional a avaliação
se apresenta tanto como processo como conjunto de eventos e é dis-
cutida sob abordagens teóricas distintas, algumas vezes confitantes,
dependendo do referencial teórico adotado. Ela se relaciona direta-
mente com o tipo de informação que é coletada e com a maneira
como esta informação é usada na avaliação dos estudantes (MAR-
TINS, 2008). Em um sentido mais amplo, a avaliação escolar deve
ser considerada como um processo de julgamento, apreciação e ao
mesmo tempo valorização do que o estudante revela ter elaborado
em seu processo de aprendizagem dos conteúdos, durante um de-
terminado tempo de estudo.  Para  avaliar  é  necessário  observar  o
processo e o percurso do estudante. Isso pode ser amparado por téc-
nicas e instrumentos de medida, mas a avaliação efetiva necessita se
completar com a interpretação dessas medidas à luz da observação
participante e cotidiana do professor. Nesse sentido, é possível con-
siderar que o conceito de avaliação está relacionado ao tipo da infor-
mação que é coletada e a maneira como é utilizada. 

Ao refetirmos sobre as características das avaliações escola-
res tradicionais, baseadas nos conteúdos disciplinares, seus planos
de ensino e objetivos preestabelecidos,  percebemos o quão inade-
quado  seria  acompanhar  o  desenvolvimento  dos  estudantes  que
participaram do projeto Léo por meio de instrumentos tradicionais
de desempenho escolar. Como identifcar o avanço dos participantes
nos  aspectos atitudinais, de trabalho com os conteúdos escolares e
de utilização de tecnologias de informação e comunicação enquanto
as atividades do projeto aconteciam, sem aplicar testes ou provas?
Como evitar que os estudantes associassem a participação no projeto
com as práticas tradicionais vivenciadas por eles na escola?  Tais in-
dagações nos levaram a buscar outras formar de acompanhar o de-
sempenho dos participantes do projeto.
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Tendo esses questionamentos como premissa, foram elabora-
dos instrumentos que permitiram analisar aspectos atitudinais e de
aprendizagem de conteúdos para subsidiar julgamentos que leva-
ram à categorização dos aspectos avaliados. Para isso, foram utiliza-
dos como base alguns roteiros para avaliação formativa elaborados
por Krause (2006), o aporte conceitual da observação estruturada de
Vianna (2003) e os princípios de categorização de conteúdos de Bar-
din (2010). 

Os instrumentos elaborados utilizam escalas qualitativas do
tipo Likert1 [4-sempre;  3-frequentemente;  2-algumas vezes;  1-rara-
mente; 0-nunca] que permitiram análise qualitativa das informações
sem a necessidade de tratamento de grande volume de informação
descritiva. Na Figura 1 é apresentada imagem com exemplo de itens
que compõem um dos instrumentos de observação estruturada2 uti-
lizados. Nessa fgura, os códigos A1 a A4 identifcam os alunos que
compõem cada equipe e o código AP signifca observação da subca-
tegoria Aprendizagem de Conteúdo e AT, Atitude. O instrumento
foi  preenchido  para  cada  uma  das  quatro  equipes  participantes.
Além dos instrumentos de observação estruturada, foi elaborado ou-
tro, partindo do mesmo referencial de observação e com base nas es-
calas denominadas EDTEC e COTECH de Joly e Martins (2006; 2011)
a  fm de  se  obter  uma autoavaliação  dos  participantes  sobre  sua
competência no uso de tecnologias digitais de informação e comuni-
cação. A Figura 2 apresenta imagem com o conjunto de itens desse
instrumento. Mais informações sobre escalas de autorrelato e autoa-
valiação de competências e habilidades no uso de tecnologias digi-
tais de informação e comunicação podem ser obtidas na tese de Mar-
tins (2008). A íntegra dos instrumentos pode ser obtida no relatório
técnico da pesquisa publicado por Azevedo (2014).

1Tipo de escala de resposta psicométrica utilizada em pesquisas.  É atribuído um
número a cada resposta que refete a direção da atitude do respondente.
2Os instrumentos foram elaborados por Ronei Ximenes Martins e Juliana de Freitas
Azevedo durante etapas iniciais de execução do projeto, adaptado de Krause (2006).
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Figura1 - Exemplo de itens do instrumento de observação estruturada
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Figura 2 – Itens da escala para autoavaliação de competência em TDIC

Resultados e Refexões

Considerando que relato completo dos resultados e das refe-
xões advindas do trabalho de investigação é extenso daremos ênfa-
se, neste capítulo, ao cotejamento do que foi observado com as ori-
entações teóricas da pedagogia de projetos e com os resultados espe-
cífcos obtidos por meio da aplicação dos instrumentos de observa-
ção estruturada. Optamos por concentrar as análises na fase de reali-
zação do projeto. Tal análise é apresentada a seguir, organizada na
seguinte estrutura: (a) contribuição da integração de TDIC ao traba-
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lho na escola; (b) avaliação das atividades dos participantes durante
a realização do projeto.

Contribuições da integração de TDIC ao trabalho na escola

Por meio das notas de campo, dos registros em vídeo e das
respostas dos participantes ao instrumento que solicitava a autoava-
liação da competência com as TDIC foi possível observar o uso das
tecnologias nas atividades realizadas no Projeto Léo. A Tabela 1 re-
sume os resultados da autoavaliação dos estudantes quanto a sua
competência no uso das TDIC, observada no início do projeto. 

Os percentuais indicam a incidência de respostas “sempre”
ou “frequentemente” para os itens e confrmam que a maioria dos
participantes já possuía expertise sufciente para integrar  recursos
tecnológicos às tarefas solicitadas no projeto. O resultado confrma
que os jovens já não mais dependem de inserção explicita de tecno-
logias em atividades escolares para desenvolverem seu uso compe-
tente (MORAN, 2013). O desafo da escola passa a ser o de saber in-
corporar, de forma intuitiva e motivadora, o uso de tais recursos às
atividades de ensino e aprendizagem (MORAN, 2014).
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Complementando a percepção de competência para incorpo-
rar recursos tecnológicos ao trabalho com o projeto e aos estudos, fo-
ram identifcadas e consolidadas, em gráfco (Figura 3), as tecnologi-
as mais utilizadas pelos participantes no dia a dia e para estudar. A
análise dos vídeos gravados durante as sessões de trabalho permiti-
ram confrmar o que o gráfco aponta. Verifcou-se maior utilização
da tecnologia em momentos não diretamente relacionados com as
ações do projeto, o que corrobora o percentual considerável, superi-
or  a  75%,  de  utilização de  recursos  como redes  sociais,  Youtube,
acesso a flmes e músicas. Na escala que buscou informações do uso
das tecnologias para atividades de estudo, os níveis percentuais são
elevados, porém em alguns casos, muito inferiores à utilização no
dia a dia (fora do contexto de estudo). 
 

 

Figura 3. Frequência relativa de apontamentos de uso das tecnologias pelos parti-
cipantes

Fonte:  Instrumento  de  autoavaliação,  itens  relacionados  as  tecnologias  e  suas
aplicações 

Entendemos, assim como Prado (2005, p. 15), que o trabalho
com projeto pode mudar essa relação dos estudantes com a tecnolo-
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gia e potencializar sua integração com atividades de estudo, permi-
tindo ao estudante expressar seu pensamento por meio de diferentes
linguagens e formas de representação.

Outro aspecto interessante observado é o fato de que ao tra-
balhar no projeto, alguns estudantes utilizavam recursos da internet,
do computador ou o editor de textos sem um conhecimento mais
aprofundado  das  ferramentas.  Também,  não  demonstraram  com-
preender como utilizá-los efetivamente no processo de pesquisa e
desenvolvimento do que era proposto pela equipe. Valente (2005)
descreve essa realidade quando afrma que, muitas vezes, o estudan-
te busca informação na internet, seja ela na forma de texto, vídeo ou
gráfcos, mas sem ter criticado ou refetido sobre os diferentes conte-
údos utilizados. 

Observou-se que, no início do projeto, essa realidade era co-
mum na rotina de estudos dos estudantes. Porém, com a orientação
do tutor  e  de  professores,  percebeu-se  que os  participantes  com-
preenderam melhor o uso das ferramentas de acesso e elaboração de
informações, bem como a utilizá-las de maneira a contribuir para a
execução do que foi planejado pelas equipes. Tal perspectiva de ação
é apontada por Valente (2005) e também por Moran (2013) como re-
levante para o processo de construção de conhecimentos. Destaca-se
que os recursos mais utilizados para realizar ações de estudo no âm-
bito do projeto foram, além do computador (85%), o Youtube (75%)
e a rede social Facebook (65%). Isso fcou evidenciado, por exemplo,
no depoimento do estudante (A7):  “O meu conhecimento aumentou
porque tive que pesquisar na internet, no Youtube para o meu grupo”. 

Encontramos evidências da evolução no uso dos recursos tec-
nológicos para estudar em vários comentários dos estudantes regis-
trados nos diários de bordo. Durante a realização das atividades, ob-
servou-se que passaram a compreender a importância do dos recur-
sos  tecnológicos e os incorporaram às ações do trabalho em equipe.
Essas evidências estão de acordo com Prado (2005), quando afrma
que a efetiva integração das tecnologias se dá com base na com-
preensão das especifcidades e benefícios de sua utilização. Confor-
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me Hernández e Ventura (1998), o envolvimento dos estudantes na
busca da informação tem uma série  de efeitos  que se relacionam
com a intenção educativa dos Projetos de Trabalho, por meio dos
quais aprendem a se situar diante da informação baseada em suas
próprias possibilidades e recursos. 

Almeida (2005) defende que as tecnologias e os conhecimen-
tos se integram para produzir novos conhecimentos que permitam
compreender as problemáticas atuais e desenvolver projetos. Consi-
dera-se, neste caso, que o acesso digital às informações sobre a vida
e obra de Leonardo da Vinci, foi precursor importante para a cons-
trução de novos conhecimentos sobre os conteúdos escolares envol-
vidos no projeto. Destaca-se, ainda, a contribuição do uso da tecno-
logia “rede social”. Os estudantes, durante todo o tempo de realiza-
ção do Projeto Léo, potencializaram as formas de comunicação para
estudos, organização de encontros e discussão de termos por meio
da criação de um grupo3 no Facebook. Portanto, observou-se que as
ações realizadas durante o Projeto Léo contribuíram para que os es-
tudantes aprendessem a integrar, naturalmente, os recursos tecnoló-
gicos que já conheciam nas atividades de estudo. Não foi preciso en-
sinar isso, eles próprios realizaram a inclusão, a partir das necessida-
des que foram criadas pelo projeto.

Avaliação dos participantes durante a realização do projeto 

Para avaliar a participação dos estudantes no projeto foram
analisados os dados obtidos durante o trabalho em equipe, desde a
etapa de elaboração inicial até o momento de culminância, que con-
sistiu na apresentação pública, na quadra da escola, dos produtos
obtidos pela realização dos projetos das equipes. A dinâmica de tra-
balho das equipes e as impressões dos tutores foram analisadas com
base  em  aproximações  conceituais  com  a  pedagogia  de  projetos
(PRADO, 2005; HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998). Destaca-se, a se-

3Mais  informações  disponíveis  no  endereço:
https://www.facebook.com/groups/394897240601825/?freftts.
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guir, aspectos relacionados diretamente com a aplicação da técnica
de observação estruturada por ser o foco de atenção neste capítulo.
A análise completa baseada nas etapas defnidas pela pedagogia de
projetos pode ser obtida no relato da pesquisa publicado por Azeve-
do (2014). 

As equipes iniciaram seus trabalhos pela escolha do tema do
projeto que seria desenvolvido pela equipe. O único material dispo-
nibilizado neste momento foi um livro (em inglês) que apresentava a
vida e a obra de Leonardo da Vinci. O desequilíbrio gerado pelo fato
de o livro não estar em português levou os participantes a buscarem,
logo de início,  recursos tecnológicos e interação com os tutores e
professores para auxiliar na tradução e também para complementar
as informações que subsidiassem na escolha do tema. 

Tal como descreveram Hernández e Ventura (1998), tão logo
as equipes conseguiram decidir sobre o tema do projeto, cada equipe
iniciou, espontaneamente a fase de organização do trabalho para po-
der desenvolvê-lo. Nesse momento, foi necessário se estabelecer um
nexo  condutor,  termo  defnido  por  Hernández  e  Ventura  (1998)
como uma motivação inicial para se começar a trabalhar. Essa moti-
vação foi reforçada pela participação das equipes em uma feira de
automação promovida pela UFLA. Foi uma oportunidade que con-
duziu os participantes do Projeto Léo para as vivências e experiên-
cias de outros estudantes com o trabalho em equipe,  assim como
ofereceu exemplos de trabalhos das equipes de robótica da universi-
dade.

Observamos que, depois de terem decidido sobre o tema, as
equipes tomaram a iniciativa de  estruturar o trabalho por meio de
divisão e encadeamento de tarefas e essa organização fca evidente
na leitura dos Diários de Bordo. A equipe 1, por exemplo, realizou
reuniões específcas para dividir tarefas e organizar o trabalho. O
trecho a seguir exemplifca o registro dessa organização: “Utilização
das peças para o barco na prática: cola, palito de picolé, papel quadriculado
entre outros. Foram construídas quatro peças que servirão de sustentação
para o barco. A Figura 4 ilustra o produto desse registro.
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Figura 4 - Base do barco no início da construção

Observamos que as equipes, apesar de adotar estratégias dis-
tintas, estabeleceram espontaneamente uma organização de trabalho
para que cada produto fosse construído e apresentado em tempo
hábil, uma aproximação conceitual importante e intuitiva com o re-
ferencial teórico da pedagogia de projetos apesar de ele não ter sido
ancora teórica para a concepção do Projeto Léo. Segundo Hernández
e Ventura (1998), à medida que se vai obtendo informações e a orga-
nização se estabelece no Projeto de Trabalho, é possível identifcar
com clareza o início da fase de desenvolvimento, que sucede as fases
de escolha do tema e de organização dos trabalhos da equipe. Nela,
as informações levantadas nas fases anteriores se tornam signifcati-
vas  pela  possibilidade de  os  estudantes  estabeleceram relação do
que foi planejado com a execução do produto pretendido. Foi nessa
fase  (a  de  desenvolvimento  dos  projetos)  que  centramos  nossas
análises sobre os aspectos de Atitudes e de Aprendizagem de conte-
údos por meio da observação estruturada. 

As informações obtidas com as escalas qualitativas Likert fo-
ram consolidadas em escores por equipe e resumidas em gráfcos.
Essa forma de análise está de acordo com Vianna (2003), que afrma
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ser o observador que seleciona, previamente, qual o seu centro da
atenção em relação ao grupo de estudantes e quais aspectos a enfo-
car de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Conforme se verifca na Figura 5,  as equipes apresentaram
trajetórias distintas em termos de atitudes ao longo do Projeto Léo.
A equipe 4, por exemplo, apresentava no início certa apatia e desin-
teresse  pelas  atividades  desenvolvidas.  Essa  atitude,  representada
pela  pontuação  baixa  (1)  no  gráfco  da  Figura  5,  foi  confrmada
quando assistimos às gravações das reuniões da equipe. As grava-
ções  indicaram,  também,  uma atuação  reservada,  discreta,  porém
ativa de parte da equipe, que foi evoluindo com o tempo. É interes-
sante perceber que essa equipe apresentou evolução contínua, com
atitudes positivas em relação ao projeto e às tarefas, e que concluiu
com pontuação máxima na última etapa do trabalho (pontuação 4).
Uma importante evidência de validade, que corrobora a informação
consolidada por meio da observação estruturada,  é o fato de que
essa equipe recebeu na culminância do projeto, realizada um mês
depois da última sessão de observação estruturada, a classifcação
de melhor projeto atribuída pela banca examinadora. Esta classifca-
ção de melhor projeto foi atribuída por metodologia diferente da-
quela aplicada na observação estruturada. 
             

 Figura 5 - Gráfco de atitudes observadas nos grupos
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O quadro de evolução da aprendizagem de conteúdos das
equipes é representado pelo gráfco presente na Figura 6. Verifca-se
que, também em relação a esta categoria de observação, a trajetória
geral foi de melhoria ao longo da execução dos trabalhos.

Observamos que os indicadores de aprendizagem de conteú-
dos se mantiveram em níveis  de  intermediário  (2)  a  elevados  (3)
para a maioria dos participantes nos quatro momentos de observa-
ção. Mais uma vez, a trajetória diferenciada foi a da equipe 4. Pelo
gráfco confrmam-se os relatos de difculdades registrados no diário
da equipe, principalmente na fase inicial dos trabalhos. Eles demora-
ram mais que os outros para se organizarem. Entretanto, depois do
momento inicial de indecisões, quando as atitudes se tornaram mais
positivas e os estudantes mais comprometidos com os objetivos cole-
tivos, os ganhos com a aprendizagem de conteúdos se elevou de for-
ma constante e o produto fnal da equipe foi avaliado como o me-
lhor dos projetos. 

Figura 6 - Gráfco de aprendizagem de conteúdos observada nos  grupos

Em relação aos conteúdos escolares associados aos produtos
elaborados pelas equipes, Prado (2005) afrma que a pedagogia de
projetos deve permitir que o aluno aprenda fazendo e que reconheça
a própria autoria naquilo que produz. Isso foi observado em várias
situações durante o trabalho das equipes. Destacaremos uma delas
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para ilustrar esse fenômeno. O estudante A5 (da equipe 1) informou,
durante a entrevista inicial, que uma das possíveis difculdades para
ele seria a matemática, visto que “não era bom aluno nessa matéria”.
Entretanto, isso não se confrmou, pois quando analisamos os dados
verifcamos que ele se empenhou muito nas atividades de cálculo,
medidas  e  naquelas  que  envolviam  raciocínio  lógico-matemático.
Observamos que sua participação foi, inclusive, relevante no auxílio
aos outros participantes para a compreensão dos cálculos e medidas
necessários para a execução do projeto. Na Figura 7 ilustra-se um
trecho da gravação de vídeo onde é possível observar a utilização de
esquemas com medidas e um molde em escala, indicando utilização
de cálculos  na construção da  maquete  do barco.  Reforçando esta
percepção, ao responder à entrevista fnal o estudante A5 já não con-
siderou a aplicação da matemática ao projeto como uma difculdade:
“não foram tantas as difculdades, algumas para a pesquisa e, em certos
momentos, sem ajuda de um professor da matéria. Enfrentamos essas dif-
culdades e deu tudo certo”.

A identifcação e discussão de conteúdos curriculares  tam-
bém foi verifcada em vários relatos dos participantes como trechos
dos diários a seguir. O participante A7, da equipe 2, por exemplo,
relatou: “Hoje o nosso grupo está discutindo sobre o livro de Leonardo da
Vinci, sobre suas obras e como era o estudo da sua época. Falamos sobre
Matemática e Astronomia na época de Leonardo e pensando como era difícil
os estudos”.

Figura 7 –Montagem do barco que era o projeto da equipe 1, com medidas ao fundo.
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A análise das informações obtidas pela observação estrutura-
da, sua triangulação com dos diários de bordo e gravações das ses-
sões de trabalho confrmou o que Prado (2005) preconiza em relação
à contribuição de um projeto para as atividades escolares rotineiras.
Segundo Prado, existem três aspectos fundamentais quando se tra-
balha com projetos: as possibilidades de desenvolvimento dos alu-
nos; as dinâmicas sociais do contexto em que se atua e as possibili-
dades da mediação pedagógica. No caso, consideramos que o esta-
belecimento de relações interpessoais entre os estudantes e as res-
pectivas  dinâmicas  sociais  contribuíram para as  manifestações  de
aprendizado observadas. No geral, a percepção é de que os estudan-
tes se mantiveram unidos e participativos. 

Considerações Finais

Participar do projeto “Léo, O Robô de Da Vinci” e posterior-
mente ter a chance de refetir sobre o que se passou naquela rica ex-
periência nos permitiu compreender melhor porque os estudantes se
sentem tão motivados com este tipo de mediação pedagógica. Com
base na convivência rotineira, em seus relatos e nos diários de bor-
do, percebemos suas expectativas, angústias e motivações. Ao mes-
mo tempo, pudemos validar os resultados da observação estrutura-
da e,  ao validá-los,  identifcar avanços e mudança de perspectiva
nos comportamentos de aprendizagem, em relação à escola e ao coti-
diano. 

A análise de um projeto complexo como esse deixou ensina-
mentos. Reforçamos nossa convicção de que a qualidade das refe-
xões e avaliações tanto do projeto quanto dos participantes está dire-
tamente relacionada com uma boa base de registros documentais,
audiovisuais, bem como técnicas efcazes de obtenção e organização
das observações. Não é tarefa trivial produzir bons registros dessa
natureza, principalmente os de observação direta com e sem o auxí-
lio dos recursos audiovisuais. Além disso, é importante lembrar que
os audiovisuais interferem na observação. A gravação de reuniões e
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de entrevistas, por exemplo, permitiram uma boa compreensão da
realidade, mas foi perceptível que alguns participantes fcaram rece-
osos e inseguros em fornecer detalhes sobre o que pensavam e como
agiram. Confrmamos, também, que a observação estruturada por
meio de roteiros pode auxiliar na compreensão de fenômenos dessa
natureza, em substituição ou como complemento a instrumentos tais
como entrevistas, questionários ou testes de conhecimento específ-
co.

Quanto aos questionamentos que motivaram a investigação,
consideramos ter se evidenciado a concretude de contribuições da
pedagogia de projetos para o trabalho multidisciplinar e para a mu-
dança das relações entre estudantes, professores e escola. Percebe-
mos que as tecnologias de informação e comunicação  proporciona-
ram ganhos para a rotina de estudo dos estudantes participantes.
Verifcamos um incremento no uso do laboratório  de informática
para as  atividades  de  pesquisa.  Os  computadores  foram bastante
utilizados visto que possuíam recursos da internet e eram de fácil
acesso para todos os estudantes. As buscas e investigações direcio-
nadas aconteceram com grande frequência nesse ambiente, por meio
da supervisão dos tutores e do professor da escola pública. 

Ressalta-se, ainda, a participação e cooperação de familiares
de alguns dos estudantes. Foram as contribuições de pais de alunos,
durante fnais de semana, que permitiram algumas adaptações nos
projetos das equipes e o aprimoramento de alguns produtos. Alguns
pais  e  familiares  também  deram  orientações  para  os  tutores  em
como proceder  nas  situações  de  liderança.  Essa  parceria  que  de-
monstra a importância do envolvimento familiar na experiência es-
colar dos estudantes, o que é ainda mais signifcativo na perspectiva
da pedagogia de projetos.

Por  fm, consideramos que os  resultados  que descrevemos
devam ser vistos como um incentivo para a adoção desse tipo de tra-
balho multidisciplinar em razão de seu aporte metodológico, das es-
tratégias pedagógicas proporcionadas e da grande motivação gerada
nos estudantes. 
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