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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem por objetivo analisar a atividade de avaliar do  SARESP 

– Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – nas 

escolas públicas paulistas. Em um contexto mais amplo, este trabalho constitui-se 

como parte de um projeto de formação de professores da rede pública, 

coordenado pela PUC, com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento das  

habilidades de leitura e escrita dos alunos, a partir do ensino dos gêneros de 

textos. O trabalho apóia-se teoricamente na concepção sociohistórica do 

desenvolvimento (Vygotsky, 1930, 1934), na compreensão dialógica da linguagem 

(Bakhtin, 1929) e no interacionismo sociodiscursivo  (Bronckart, 1997) para a 

abordagem dos gêneros. O SARESP foi relacionado à Teoria da Atividade, 

conforme o proposto por Leontiev (1904/1979),   Engeström (1999, 2001), como 

forma de caracterização dos constituintes da Teoria da Atividade: sujeitos, objeto, 

instrumentos,  regras, comunidade, divisão de trabalho. Os dados foram coletados 

dos seguintes instrumentos utilizados no SARESP: (a) prova objetiva aplicada em  

2003 para a 3ª série do Ensino Médio;  (b) Questionários socioeconômicos, 

componentes das provas de 2003 e de 2005; (c) Relatório dos professores 

aplicadores do ano de 2000;   (d) Manual de instruções da Diretoria de Ensino de 

Carapicuíba. Foi desenvolvida uma pesquisa documental voltada à utilização dos 

gêneros, habilidades e conteúdos mobilizados, além da observação, no 

questionário socioeconômico,  da caracterização dos alunos submetidos à 

avaliação. Os resultados demonstram que, por se tratar de uma atividade voltada 

à obtenção de dados “qualitativos” do desempenho dos alunos em sala de aula, o  

SARESP adota uma perspectiva reducionista da linguagem na relação com os 

sujeitos nela envolvidos. Entretanto, situa-se como ponto de partida para uma 

revisão dos processos de ensino – aprendizagem da língua, mediante a prática  

da leitura e da produção em um sentido mais amplo.   

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
This dissertation aims at investigating an institutional evaluation system used in the 

state of São Paulo. In a wider context,  I intend to contribute to a project of public 

schoolteachers development, led by Pontificia Universidade Catolica,  in order to 

promote  reading-writting skills for text genre teaching. The study is based on 

Vygotsky’s socio-historical view of development (1930, 1934): Bakhtin’s dialogical 

perspective of language (1929); Bronckart’s discourse functioning (1997) and the 

Activicty Theory as discussed by Leontiev (1904/197() and Engeström (1999, 

2001). This test SARESP was associated with the Activity Theory as a way to point 

out all its components: subject, rules, community, object, instruments and labor’s 

division. Documental ata was collected from a test applied in 2003 at a public 

school, corresponding questionnaires, teachers’ written repports, instruction 

handbooks, and analysed following Bronckart ‘s concepts of types of thematic 

content through lexical choices. Results express that SARESP aims to collecte 

quantitative data with regard to students’ performance, passing over social 

contexts, in a language reductionist perspective. However, the examination 

consists of an opportunity for reflection concerning learning-teaching language 

processes in public schools.   
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INTRODUÇÃO. 

A vida é o que fazemos dela 

As viagens são os viajantes. 

O que vemos não é o que vemos,  

Se não o que somos. 

Fernando Pessoa. 

 

A minha jornada pela educação inicia-se em 1992, com o ingresso no curso 

de Letras das Faculdades Osvaldo Cruz, após uma tentativa frustrada na área de 

Engenharia Química, dez anos antes. A opção por Letras deveu-se ao gosto pela 

leitura, hábito adquirido na infância, no interior de Minas Gerais. Ali, em criança, 

sem habilidades manuais para criar os meus próprios brinquedos, tive a sorte de 

ter a biblioteca da escola vizinha à disposição. Foram viagens marcantes, muitas 

vezes interrompidas por adultos que, incomodados com a minha fixação pelos 

livros, ameaçavam-me com a possibilidade de “alienação mental”.  Para 

convencer-me dos riscos que corria, não faltavam exemplos nas redondezas.  

Anos depois, concluída a 8ª série, a opção era São Paulo, aonde cheguei 

em meados   da década de 70, com muitos sonhos e grandes temores. Mal me 

estabeleci, foram vindo outros irmãos e, apesar de ser o quinto em uma família de 

onze, vi-me transformado em responsável pela turma.  Concluído o segundo grau, 

no ano de 1981 ingressei em Engenharia Química, motivado pela empresa na qual 

trabalhava. Após um semestre, desisti, ficando afastado da escola por dez anos. 

Neste tempo, a família havia se “dispersado”; casei-me e, em 1992, sentindo que 

o setor industrial começava a encolher, retornei aos estudos. Agora, a idéia era 

cursar algo com que me identificasse, daí a preferência por língua portuguesa. 

Essa alternativa colocou em dúvida a minha sanidade mental: fui muitas 

vezes questionado se isso era vocação ou loucura. De qualquer modo, tive a sorte 

de obter bolsa integral da faculdade pela minha colocação no vestibular, podendo 

concluir os estudos sem grandes investimentos financeiros.    
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No ano de 1996 fui cumprir o estágio obrigatório para a conclusão do Curso  

numa escola em que a minha esposa fazia supletivo. Imediatamente a diretora 

convidou-me para assumir algumas salas no período noturno, horário compatível 

com o meu emprego. Resultado: nove anos depois, continuo trabalhando nessa 

escola.   

Desde o primeiro momento, a minha opção pelo magistério, embora  

motivada pela necessidade de melhorar os rendimentos como Técnico em 

Segurança do Trabalho, configurou-se como uma outra profissão em  que 

estavam implicados sérios compromissos.  A responsabilidade com os meus 

alunos sempre foi algo de que me orgulho, por isso, em nenhum momento, 

considerei a possibilidade de me acomodar: antes da efetivação no estado, no 

concurso público de 1998, já havia retornado aos bancos escolares, freqüentando, 

aos sábados, durante dois anos, pós-graduação em Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira.  

Efetivado no cargo, percebi que o remédio era procurar aprender mais, 

tendo em vista que a educação já se apresentava para mim como um grande 

desafio, numa comunidade de periferia, sem grandes recursos financeiros e com 

todos os problemas característicos de lugares sem infra-estrutura, lazer, 

empregos... 

O mestrado se apresentava como uma meta distante, tanto pela questão 

financeira, quanto pela insegurança em relação à minha capacidade. Mas as 

coisas se resolveram naturalmente: no ano de 2002, participando do Circuito 

Gestão, um projeto da Secretaria da Educação e da PUC, realizado em Ilha 

Solteira, convenci-me, com o incentivo de um membro da Universidade, de que 

seria possível, sim. E aqui estou. 

Restava então pesquisar o tema. Após as naturais indecisões, percebi que 

nada me interessava mais do que discutir avaliação, algo que, no cotidiano, é uma 

das incertezas que me provocam maior desconforto. Sobretudo por que, no 

convívio com os meus pares, as visões de avaliação que persistem não me 

satisfazem. Conseqüentemente, a necessidade de embasamento teórico, de 

investigar o que os educadores pensam a respeito do tema, poderia trazer-me um 
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relativo “conforto psicológico”, eliminando o receio de ser visto como “professor 

bonzinho” ou de violentar minhas crenças em nome da aprovação de uma equipe. 

Por outro lado,  a avaliação acompanha-me no seu aspecto mais danoso, 

infelizmente ainda hoje tido como natural. No final dos anos 60, quando a situação 

permitiu ao meu pai enviar os filhos para estudar na cidade, tive a desagradável 

experiência de ver uma irmã desistir da escola por haver sido reprovada na 6ª 

série, pela hoje inacreditável diferença de meio ponto em História.   

 Algum tempo depois essa “aluna relapsa” veio para São Paulo, fez curso 

técnico em Enfermagem, exercendo a profissão por muitos anos. Posteriormente, 

ingressou no Estado de Minas Gerais como professora de alfabetização e hoje, 

aposentada, retornou para a sala de aula como aluna, onde tem obtido  

aproveitamento exemplar.  

A todas essas experiências, unem-se as freqüentes discussões em HTPC 

(Horário de Trabalho de Planejamento Coletivo)  e Conselhos de Classe, nas 

quais o conservadorismo em relação a como avaliar e por que avaliar os alunos 

ainda é evidente. Lamentavelmente, muitos ainda se vêem com o poder de decidir 

a vida de um estudante a partir de tarefas aplicadas em sala de aula ou de noções 

subjetivas de indisciplina.  Enfim,  o professor continua vendo na avaliação o 

símbolo de uma educação “de qualidade”, resquício de uma época de terror, 

habitualmente expressa em frases comuns ao meio: “No meu tempo...”. 

 À urgência de entender questões de linguagem, ensino, avaliação, 

acrescentou-se o SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São 

Paulo), que acentuou discussões de natureza política ao já complicado histórico 

de avaliação nas escolas brasileiras. Os professores, insatisfeitos com a 

desvalorização dos instrumentos tradicionais de avaliação, viram nas entrelinhas 

dos documentos oficiais, intenções outras que não a melhoria do ensino no país. 

O resultado é que, neste contexto, iniciativas como a Progressão Continuada, por 

implicarem em outros critérios de avaliação, são deturpadas. No caso específico,  

Progressão Continuada foi transformada em “Promoção Automática”, numa atitude 

duplamente perversa: (a) elimina o mérito do aluno – ele não progrediu, foi 

“promovido” – (b) atribui a culpa pela má qualidade da educação ao “sistema”. 
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Afinal, a obrigação agora é a de promover todo mundo porque o “governo não 

quer mais aluno repetente”; “o governo precisa apresentar estatísticas ao Banco 

Mundial”, etc.  

Conseqüentemente, busco, neste projeto, entender como se constitui a 

atividade de avaliar do SARESP e, a partir dessa discussão, adquirir segurança 

para, uma vez conhecidas as teorias de avaliação, sustentar melhor a minha 

prática em sala de aula.  

 

Considerações iniciais 

 

 O advento do SARESP, em 1996, coloca em primeiro plano as discussões 

acerca da urgência em repensar os métodos avaliativos em uso na escola pública, 

tidos como um dos entraves ao acesso e à permanência dos estudantes oriundos 

das classes sociais menos favorecidas economicamente.  

No estado de São Paulo este debate tem se acentuado, tornando-se 

comum na mídia, após as realizações do SARESP, a divulgação de opiniões 

conflitantes acerca da real situação de ensino: de um lado, os políticos 

asseverando a melhoria nos índices de desenvolvimento dos alunos; de outro, 

educadores e professores, amparados pela experiência do cotidiano, contestando 

os dados oficiais. 

Matéria recolhida no jornal Folha de São Paulo, (Caderno Cotidiano, de 24 

de junho de 2004), apresentando os dados obtidos pela avaliação do Saresp 

realizada no ano de 2003, ilustra bem a divergência de sentimentos: enquanto que  

o governador Geraldo Alckmin e o secretário da Educação, Gabriel Chalita 

enfatizam os avanços na qualidade do ensino, educadores atribuem essas 

melhorias tanto à manipulação dos resultados quanto à prioridade por aspectos 

quantitativos.  
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Esses dados que, de acordo com as pessoas responsáveis pelas políticas 

públicas de educação, apontam indicadores “próximos aos do Primeiro Mundo” –  

70% das crianças na 1ª série e 90% das crianças da 2ª série alfabetizadas –  

contradizem outras publicações como a Revista da Educação de julho de 2000 

que, em artigo de capa intitulado O fracasso de todos nós, apresentam resultados 

opostos. De acordo com a revista,  na periferia de São Paulo, alunos na faixa 

etária de 11 a 15 anos, freqüentando regularmente a escola, não são capazes de 

escrever um “singelo ditado de apenas duas linhas”.  Esta situação, segundo o 

articulista, resulta das mudanças no sistema de avaliação de rendimento do aluno, 

sendo que o fim da repetência levou a aprovação de alunos que não sabem ler 

nem escrever e a escola pública  começa a “diplomar analfabetos”. 

As discussões atuais apenas reforçam uma postura de questionamentos 

oriundos de concepções políticas  que remontam ao início do século XX: 

perspectivas opostas de organização de ensino e de currículo originam duas 

correntes:  a clássica que enfatiza o conhecimento organizado em disciplinas  ou 

áreas de estudo e a romântica,  voltada para a experiência, a participação e a 

criatividade, uma vez que a educação é parte da vida.  

Esta tendência culmina com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A referida lei, em seu 

Capítulo II – Da educação básica,  rompe com o modelo historicamente 

constituído por escolarização seriada, ao possibilitar a organização da 

escolaridade em “séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de 

estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros 

critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do 

processo de aprendizagem assim o recomendar”. 

Para dar conta dessa organização, a LDB propõe para a verificação do 

rendimento escolar do aluno os seguintes critérios: 

(A) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência 

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

período sobre os de eventuais provas finais; 

(B) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 
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(C) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado; 

(D) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

(E) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

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

pelas instituições em seus regimentos.  

Essas contribuições vêm se somar a modelos pedagógicos conhecidos 

como pedagogia libertadora, proposta  por Paulo Freire  e a pedagogia dos 
conteúdos socioculturais,  representada por Demeval Saviani (Luckesi, 2002).   

O caráter inovador desses estudiosos reside na consideração do ser humano em 

seus diferentes contextos sociais, constituindo-se como um sujeito que se 

transforma e evolui na relação com o grupo ao qual pertence.   

A LDB, em sua essência, visa ao incentivo do acesso e da permanência 

dos jovens na escola e diz respeito ao tipo de regras ou sistema que passa a 

vigorar no Ensino Fundamental. Em seu artigo 32, parágrafos 1o e 2o, a referida lei 

sugere que a tradicional divisão dos anos letivos em séries seja transformada em 

um regime de Progressão Continuada. Nele, o ensino fundamental é estruturado 

em ciclos: a 1a, 2a, 3a, 4a séries correspondem ao CICLO I; a 5a. 6a. 7a. e 8a. séries 

ao CICLO II.  

A principal modificação está relacionada ao modo pelo qual o rendimento 

escolar do aluno passa a ser avaliado; o foco passa a ser a aprendizagem 

contínua e cumulativa; reprovações por deficiência de aprendizagem somente 

ocorrerão ao final de cada ciclo, após o provimento, pela escola, de todas as 

atividades previstas de incentivo ao processo.    

Entretanto, tais novidades enfrentaram resistências no âmbito escolar. Há 

um descompasso entre os princípios norteadores da nossa formação profissional 

– tradicional, conservadora – e a proposta de ruptura com uma representação 

cultural alicerçada em critérios de seleção/classificação. Estão em jogo mais do 

que apenas a frustração de muitos profissionais que medem os resultados dos 

seus esforços pela nota obtida pelos alunos nas provas: a questão agora é 
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entender a transformação  das relações sociais e a implicação de conceitos como 

o de uma educação volta ao exercício pleno da cidadania. 

Nesse contexto, avaliar assume uma nova perspectiva: a de conduzir a uma 

reflexão sobre o papel social do professor e a razão da existência da escola. Estão 

em jogo outras questões além da quantificação da aprendizagem:  direitos e 

responsabilidades; relações de poder; inclusão, privilégios, habilidades e 

competências, constituem-se como exigências dentro de um processo amplo de 

aprendizagem que envolva a comunidade escolar na busca de superação de 

dificuldades individuais e coerentes com objetivos anteriormente estabelecidos.     

O debate acerca da necessidade de novas estratégias de aproveitamento 

dos recursos humanos e materiais da área de educação visa à redução dos 

índices de evasão e repetência que durante décadas foram considerados um “mal 

necessário”, vistos como uma conseqüência natural do processo de ensinar e 

aprender. Uma tentativa de ruptura desse modelo, visto como um “entrave” para a 

consolidação do ensino democrático no país ocorre em São Paulo, no ano de 

1997: o Conselho Estadual da Educação (CEE), através da Deliberação nº 09/97 

institui na rede pública o regime de progressão continuada , organizado em um ou 

mais ciclos.  

O relatório de apreciação da referida resolução (publicado no Diário Oficial 

do Estado em 05/08/97, pp. 12/13) reconhecendo a sintonia da LDB com os 

anseios sociais por mudanças, faculta aos estabelecimentos de ensino a adoção 

de ciclos, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem.1 O 

mesmo documento, embora ressaltando como eventuais focos de resistência os 

professores e as famílias dos estudantes, destaca a importância de uma avaliação 

contínua e cumulativa para a superação do “nó da educação: a verificação do 

rendimento escolar”.  

Portanto, entendendo que a avaliação ainda encontra-se na base das 

principais propostas de modernização do processo de ensino-aprendizagem, 

neste trabalho discuto o SARESP com o propósito de identificar as características 

desse modelo de avaliação que tem se constituído como a principal prática de 
                                                 
1 Grifo acrescentado ao original. 
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avaliação de aprendizagem das escolas públicas do Estado de São Paulo a partir 

de 1996. 

A viabilização metodológica dos objetivos aqui definidos estabelece-se na 

discussão da Teoria da Atividade com base principalmente em Leontiev e 

Engeström; os conceitos de avaliação, mediação, Zona Proximal de 

Desenvolvimento (doravante ZPD) e o dialogismo bakhtiniano.  

O sistema de ciclos ou Progressão Continuada tem sido objeto de pesquisa 

de vários estudiosos: uns, voltados ao contexto político da sua implantação; 

outros, à discussão da relevância de uma avaliação formativa, centrada no aluno, 

ou ainda como um mecanismo auxiliar do processo ensino–aprendizagem na 

medida em que provoca  a reflexão sobre a prática. Sem a pretensão de esgotar o 

assunto, menciono: 

(a)  A pesquisadora Norinês Bahia2, em estudo sobre as políticas públicas da 

Secretaria de Estado da Educação, acompanhando por três anos um grupo de 

alunos de uma escola de periferia, conclui que algumas medidas adotadas para 

enfrentar o fracasso escolar, estariam, na realidade, mascarando situações de 

exclusão. Os alunos não resolvem as suas dificuldades e acabam sendo mais 

excluídos.  

         Bahia assegura que a insatisfação dos professores com o sistema de ciclos 

está relacionada ao contexto político da sua implantação. De acordo com a 

pesquisadora, esta situação foi constatada por pesquisadores como José Cleber 

de Freitas, da PUC-SP.  

(b) Sueli Fidalgo, do LAEL que discute os tipos de avaliação e seus instrumentos, 

assumindo a avaliação de ensino-aprendizagem como ferramenta para a 

formação de agentes críticos.  

(c) Estudo da psicóloga Lygia de Souza Viegas, apresentado no 13º INPLA, de 

30/04 a 03/05/20033, avaliando a motivação dos professores de uma escola 

estadual, conclui que a forma de implantação do sistema de ciclos foi um dos 

motivadores de resistências entre os professores. 
                                                 
2 Artigo publicado na Folha de São Paulo em 02/01/2003 e disponível na Internet (www.universiabrasil.net). 
3 Progressão Continuada e suas repercussões na escola paulista: concepções de educadores. 
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(d) Edna Neves4, em estudo realizado com 160 alunos de uma escola estadual, 

avaliou o impacto da progressão continuada sobre a motivação dos alunos, 

concluindo que o sistema não interfere significativamente nos hábitos pessoais de 

estudos. 

Os pesquisadores voltados ao contexto político das mudanças concluem 

que, apesar do sentimento de frustração da categoria, ignorada nas discussões 

que culminaram nas mudanças propostas, os professores reconhecem que a 

exclusão escolar é um problema sério a ser combatido. 

Portanto, confiro ao presente trabalho uma relevância social pela 

oportunidade de, através da discussão dos resultados do SARESP, provocar a 

reflexão acerca da necessidade de melhora na proficiência dos alunos e, 

conseqüentemente, o desempenho naquele exame. Nesta direção, o ensino dos 

gêneros, em caráter interdisciplinar, revela-se fundamental. Desta forma, o 

SARESP, ainda visto como uma imposição que constrange os professores e 

prejudica a imagem da escola, pode ser incorporado como um instrumento 

importante de avaliação dos resultados das políticas públicas de educação.     

Finalizando, reafirmo que o meu objetivo é o de investigar o SARESP, com 

foco na prova destinada à 3ª série do Ensino Médio, no ano de 2003. A análise 

documental tem como norteadoras as seguintes questões: 

a) Como se constitui a atividade de avaliação proposta pelo SARESP? 

b) Que perspectiva de linguagem é privilegiada nessa avaliação?  

Este estudo estrutura-se em três capítulos: 

Capítulo 1 – Fundamentação Teórica, em que são apresentados e discutidos: 

(a) O conceito de atividade, para a construção de uma base teórica que 

sustente as discussões; 

(b) A configuração do SARESP em paralelo a um histórico da Teoria da 

Atividade, que me permita aprofundar conceitos a ela subjacentes, tais como 

Sujeito, Regras, Comunidade, etc; 

                                                 
4 Jornal da Unicamp, 28/10 a 03/11/02: Pesquisa avalia motivação de crianças para o estudo. 
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(c) A linguagem dialógica bakhtiniana; 

(d) Os tipos de avaliação – formativa e classificatória; 

(e) Conceitos de Mediação e ZPD. 

 

No Capítulo 2, Metodologia de Pesquisa, abordo a escolha da 

metodologia, o contexto de estudo e os procedimentos de geração e análise dos 

dados. 

No Capítulo 3,  Descrição e discussão dos resultados, apresento, analiso 

e discuto os dados, buscando responder às perguntas de pesquisa, com a teoria 

referenciada no capítulo 1 e em consonância com os referenciais de análise e 

interpretação apresentados no capítulo 2.    

Seguem-se as Considerações Finais, Referências Bibliográficas e 

Anexos.  
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 Este capítulo é dedicado à discussão da Teoria da Atividade, dentro das  

proposições de Leontiev (1904/1979) e Engeström (1987, 1999, 2001), como 

forma de situar a avaliação realizada pelo SARESP dentro de uma perspectiva 

sócio-histórica voltada à constituição dos sujeitos avaliados. A associação deste 

método de avaliação com a Teoria da Atividade é expressa tanto nesta seção 

quanto na análise dos dados coletados durante o trabalho. 

 

1.1. Atividade e Linguagem 

Essa mesma perspectiva levará à discussão da linguagem a partir dos 

estudos de Vygotsky (1929) e Bakhtin (1929), uma vez que, para ambos, os 

comportamentos humanos, cultural e socialmente organizados,  são constituídos 

pela interação entre os indivíduos,  sendo a linguagem o principal meio de 

construção do entendimento, mediando os diferentes contextos envolvidos na 

ação comunicativa.  

Nesta dissertação, considero o SARESP como um sistema de atividades 

por que, como a própria sigla indica, há um grupo de pessoas cujas ações 

encontram-se direcionadas a um objeto – a avaliação do rendimento escolar,  – 

segundo  regras, com tarefas definidas e distribuídas pelas unidades escolares e 

pelas comunidades de que participam. Essas ações concretizam-se mediante 

operações realizadas pelos diferentes participantes, em diferentes locais, 

responsáveis pela aplicação das provas, correção  e divulgação dos dados; 

elaboração de estatísticas, etc.   

 

1.1.1. O que é atividade – perspectiva sócio-histórica  

O conceito de atividade tem origem na tradição filosófica marxista, embora 

o termo tenha surgido nos anos 20, quando Vygotsky procura explicar a origem e 

a formação da consciência a partir da constituição histórica dos sujeitos em 

interação social. Essa interação, originada em um modelo de trabalho coletivo 

motivado pela necessidade de satisfação de necessidades individuais, se constitui 
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como mediadora das relações do ser humano com o mundo objetivo, propiciando, 

segundo Vygotsky, a origem e o desenvolvimento da consciência humana.  

Os trabalhos de Leontiev (Oliveira, 1997) embasados nos estudos de 

Vygotsky, desenvolvem a teoria histórico-cultural da atividade, cuja idéia nuclear é 

a afirmação do condicionamento histórico social do psiquismo humano, 

desenvolvido na apropriação de uma cultura. A comunicação e as funções 

psicológicas superiores envolvidas nesses processos realizam-se na atividade 

interpessoal – externa e na atividade intrapessoal – interna, regulada pela 

consciência e mediada pela linguagem que confere significado e sentido aos 

signos, entendidos como sistemas simbólicos e culturais  mediadores das funções 

psicológicas superiores, doravante FPS (Vygotsky, 1984:59-65).   

Os signos constituem-se como organizadores da consciência humana, uma 

vez que dominá-los significa internalizar de maneira particular uma realidade 

externa. De acordo com Schnewly (1994), signos são meios para “exercer uma 

ação sobre os outros ou um meio que os outros usam para exercer uma ação 

sobre uma pessoa singular”.    

Leontiev (1904/79) estrutura a atividade humana a partir de uma 

necessidade básica, por exemplo, a de conseguir comida para um determinado 

grupo. As ações exigidas para a obtenção do objeto comida são orientadas por 

essa necessidade e, ainda que envolvam características individuais, concorrem 

com outras tarefas que, no coletivo, são denominadas de operações. Daí resulta 

que uma mesma atividade pode ser desempenhada por diferentes ações e 

operações que, partindo do individual em direção ao coletivo, levam à satisfação 

das necessidades tanto do indivíduo quanto do grupo ao qual este indivíduo 

pertence.   

Daniels (2001) assevera que, num sistema de atividades, o objeto distingue 

um sistema de outro, ao mesmo tempo em que atua como elemento de integração 

entre os sujeitos. Disso resulta que, embora inter-relacionadas, atividade, ação e 

operação não se confundem: a primeira, orientada por um motivo; a segunda 

pelas metas e  a terceira pelas condições. Do mesmo modo, enquanto uma ação é 
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planejada, as operações requerem apenas uma  análise das condições 

momentâneas para a sua execução.  

Essa discussão apresenta-se ilustrada no esquema a seguir: 

 

Objeto / Motivo 

    

   

         Meta 

 

              

 

Oliveira (1997),  esclarece que o conceito de atividade, 

origina-se na relação do homem com o mundo e no papel qu

instrumentos exerceu no processo evolutivo. Segundo a autora, 

surge em função de um motivo e com uma finalidade a ser alcançad

mais ilustrativo é a caça, espécie de trabalho comum às sociedades

necessidade de saciar a fome levou à constituição de grupos agin

planejada e intencional, com ações específicas, mas direcionadas a

Nesse sistema, as características individuais da atividade de caça 

espaço para um conjunto de relações sociais em que o trabalho oc

destaque. A evolução dessas atividades externas propiciará a 

atividades psicológicas internas que ligadas ao meio e transmitidas 

geração, acabarão por se constituir como práticas sociais mais tarde 

como trabalho, principal mediador  da  atividade humana.  

Para explicar a importância do trabalho na formação das ativid

dos indivíduos, Leontiev analisa a estrutura da atividade humana em 

a atividade propriamente dita, orientada para a satisfação de uma 

b) as ações que concretizam a atividade e c) as operações. Esta

individual, configuram-se, dentro da estrutura da atividade, nas relaçõ

Operação  

Ação 

Atividade
  Condições 
em Leontiev, 

e o uso de 

essa relação 

a. O exemplo 

 primitivas: a 

do de forma 

 um objetivo. 

vão cedendo 

upa lugar de 

formação de 

de geração a 

reconhecidas 

ades mentais 

três níveis: a) 

necessidade; 

s, de caráter 

es coletivas. 
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Vistas isoladamente as ações individuais desempenham um papel restrito, às 

vezes sem conexão aparente com o motivo e o objeto da atividade.  

Entretanto, ao se somarem às demais tarefas desempenhadas por um 

grupo, as ações complementam-se, adquirindo sentido. No exemplo da caçada, 

um batedor que afugentasse um animal,  tomado isoladamente, realizaria uma 

ação incompreensível dentro daquela atividade. O sentido da ação é, portanto, 

complementado pelos sujeitos que realizam a atividade, pelo contexto e pelas 

outras ações coletivas.  

A idéia subjacente ao conceito de atividade é a de que na sua realização há 

múltiplas possibilidades determinadas pela história de um grupo, ou seja, 

determinadas funções isoladas, adquirem significação somente dentro de um 

sistema de relações sociais, levando-nos à compreensão do “funcionamento 

humano” em diferentes contextos, relacionados à satisfação de necessidades 

coletivas.  

Essas atividades, aprimoradas e internalizadas com o desenvolvimento 

sócio-histórico do homem, constituem a consciência – os modos de ação e de 

percepção do mundo, a compreensão dos processos psicológicos, do contexto 

cultural e dos padrões de interação, em mútua interdependência.  

Para Oliveira, na discussão que Leontiev estabelece sobre a atividade são 

perceptíveis vários conceitos de Vygotsky, a partir da própria idéia de atividade 

como resultado da percepção do ser humano como capaz de ações voluntárias e 

intencionais sobre o ambiente que o cerca. Essa relação homem-mundo, mediada 

pela cultura, propicia o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e a 

constituição do homem dentro de um processo sócio-histórico.  

Discutindo a Teoria da Atividade e as transformações sociais individuais, 

Engeström (1999) situa os pressupostos teóricos da atividade na filosofia 

germânica de Kant, Hegel, Marx e Engels e na psicologia soviética - Vygotsky, 

Leontiev e Luria, assegurando que a evolução desse conceito possibilita novas 

abordagens que incluem o pragmatismo americano, o que caracteriza que o 

conceito de atividade é internacional e multidisciplinar.  
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Para Engeström, essa expansão leva a diferentes interpretações do que 

seja atividade, tornando-se necessário redefinir o seu lugar pois, embora o autor 

reconheça que possa coexistir uma “combinação eclética de idéias”, é 

fundamental que a teoria resultante preserve a multivocalidade5 e o monismo6  em 

coexistência pacífica.  

Os princípios da Teoria da Atividade expostos por Engeström situam a sua 

origem naquilo que o autor denomina gerações: a primeira, centrada em Vygotsky 

(1978) e na idéia de mediação que culmina no clássico modelo triangular em que 

à conexão Estímulo e Resposta é acrescido um artefato mediacional. (fig. 1).; De 

acordo com Engeström, o conceito de mediação é revolucionário porque derruba a 

barreira colocada pelo racionalismo cartesiano entre o social e o individual. A partir 

da idéia de mediação, o indivíduo não pode ser compreendido sem seus sentidos 

culturais, ou seja,  fora do seu contexto sócio-cultural. 

X         Artefato mediador 

 

 

     S     R          

Sujeito                    Objeto  

  Fig. 1 modelo de mediação e sua reformulação. 

A segunda geração da Teoria da Atividade deriva do modelo de caça 

primitiva, proposto por Leontiev e já visto em Oliveira (1997). Seu foco principal é 

a explicação das diferenças entre ação individual e atividade coletiva, num modelo 

proposto por Engeström (fig. 2).   

 

 

                                                 
5 Segundo princípio da Teoria da Atividade: um sistema de atividade é sempre uma comunidade com 
múltiplos pontos de vista, tradições e interesses. A divisão do trabalho cria diferentes posições para os 
participantes, que carregam consigo uma diversidade histórica, regras e convenções.  
6 Monismo: O ser humano considerado em toda a sua historicidade, valores, crenças, etc na relação 
indissociável entre corpo e mente.   
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Instrumentos:  
Ferramentas / 
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mediacionais 

Resultados
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Fig. 2 – A estrutura de um sistema de atividade humana 

 

Na discussão da terceira geração da Teoria da Atividade

destaca o papel do dialogismo, uma idéia de Bakhtin que Wer

na TA, expandindo o quadro teórico de Vygotsky. E

possibilitam-nos o entendimento da relação atividade e med

atividade proposta por Leontiev.  O resultado pode ser visto na

qual o objeto adquire significados coletivamente construído

atividade em que todos os sujeitos atuam em colaboração, em

as regras e a divisão de trabalhos definidos pela comunidade.  
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Fig. 3 – A terceira geração da Teoria da Atividade.   
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Neste modelo os objetos são coletivamente construídos pela atividade 

humana e modificados, dando origem a um “novo sistema, com o desdobramento 

do objeto” (Motta, 2004).  

A Teoria da atividade pode ser compreendida a partir dos cinco princípios 

propostos por Engeström (1999)7: 

1º - Trata-se de um sistema coletivo, mediado, orientado para um objeto, 

constituindo-se em uma rede que se relaciona com outros sistemas. As ações 

individuais e do grupo, direcionadas a um objetivo  e relativamente independentes, 

fazem sentido quando vistas dentro do sistema de atividade como um todo; 

2º - É um sistema multivocal, numa comunidade com múltiplos pontos de vista, 

tradições e interesses, potenciais fontes de problemas que uma vez negociados, 

constituem-se em oportunidades para inovações. Nesse sistema, a divisão de 

trabalho origina diferentes posições para os participantes, segundo historicidade, 

artefatos/regras e convenções; 

3º - Historicidade: diz respeito ao local da atividade, sua história e objetos 

compartilhados; idéias teóricas, ferramentas, etc... Para Engeström esta é a 

principal abordagem da TA, embora tenha sido negligenciada pela psicologia que 

sucede a Vygotsky, sobretudo devido a interpretações equivocadas da visão 

marxista da história. O autor considera que qualquer discussão embasada no 

desenvolvimento sócio-histórico por estágios, incorrerá no equívoco de 

julgamentos a respeito do que seja “primitivo” ou “avançado” , reduzindo o papel 

da diversidade cultural  e explicando eventuais diferenças sem considerar os 

processos históricos que motivaram essas diferenças.  

4º -  O papel das contradições e conflitos8 dentro de um sistema de atividades 

como oportunidades de mudança e desenvolvimento.  

5º  - O último princípio  evidencia a possibilidade de transformações dentro do 

sistema de atividades: contradições insolúveis originam questões  e estabelecem 

normas. Conseqüentemente, surgem novos objetos e motivos que 

reconceitualizam a atividade em diferentes perspectivas, configurando o que 
                                                 
7 Todas as traduções relativas aos cinco princípios foram feitas por mim. 
8 A distinção entre contradição e conflito será estabelecida adiante, na seção correspondente.  
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Engeström denomina a “jornada coletiva através da ZPD da atividade”: “é a 

distância entre as ações presentes  dos indivíduos e a historicamente nova 

configuração de atividade social que pode ser coletivamente gerada como solução 

para a dupla ligação potencialmente embutida nas ações “cotidianas”9   

Williams (2001), explica o comportamento humano individual, ampliando o  

modelo behaviorista do Estímulo e Resposta. Nas discussões propostas pelo 

autor, as ações humanas são analisadas dentro de um contexto amplo, regulado 

por  crenças e valores compartilhados por um determinado grupo. Trata-se de 

uma abordagem recuperável em Vygotsky, para quem a aprendizagem se realiza 

tanto pela imitação – existência de modelos a ser comparados com experiências 

anteriores – quanto pelo desafio, representado pela existência de  coisas 

aparentemente confusas que precisam ser explicadas.   

Em seus estudos, Williams vê a atividade como um sistema no qual os 

seres humanos em interação com o ambiente, modifica-o e são por ele 

modificados, segundo componentes sociais, históricos e culturais específicos. 

Nessa relação, a linguagem, ao propiciar o entendimento dos fenômenos, ações, 

conceitos e regras estabelecidas pelo coletivo, funciona como o principal artefato 

mediacional do processo de apreensão do mundo. 

Noutra direção e com o propósito de discutir atividade e aprendizagem na 

relação do homem com o computador, Russell (2002) desenvolve, a partir do 

triângulo proposto por Engeström (1987) o conceito de colaboração, associado ao 

uso coletivo de ferramentas que transformam o sistema de atividade. Neste 

sentido, a aprendizagem é vista por Russell como uma atividade superior à 

relação do homem com uma máquina.  

Para Russell, na atividade, além de estar-se envolvido em atividades 

coletivas, há objetos a compartilhar e os resultados visados encontram-se numa 

relação de interdependência em que as diferentes motivações dos participantes 

originam as contradições que, no processo colaborativo constituem-se em 

oportunidades para uma aprendizagem mediada.  
                                                 
9 Em ingles: It is the distance between the present everyday actions of the individuals and the historically new 
form of the societal activity that can be collectively generated as a solution to the double bind potentially 
embedded in the everyday actions. (pág. 137) 
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Embora a atividade tenha se constituído como a principal categoria da 

pesquisa psicológica soviética, Kozulin (1996), alerta para a dificuldade de se 

precisar a definição de atividade, devido às constantes transformações e disputas 

em torno  do conceito. Esse autor situa a sua origem nos estudos de Vygotsky 

acerca da consciência e o papel que este atribui à atividade nas ferramentas 

psicológicas de natureza social e internamente orientadas. A atividade humana 

seria concretizada pela atuação simultânea das relações interpessoais que  

transformam habilidades e competências em funções mentais superiores.    

Davydov (1999) enfatiza que, tanto na filosofia quanto na pedagogia, a 

noção de atividade é construída a partir da relação com o ambiente transformado 

pelas ações humanas e nas quais o trabalho tem função preponderante: Dentro da 

área filosófico-pedagógica, atividade é entendida como o processo em que a 

realidade circundante é transformada através dos esforços criativos do homem.10  

 O autor reforça, desse modo, uma das principais características da 

atividade: a de estar direcionada a um objeto que pode tanto ser algo concreto, 

resultado da interação homem-máquina, quanto um trabalho artístico, intelectual. 

O que vai caracterizar a atividade é o objetivo envolvido na composição / 

acabamento do produto, embora a dificuldade de seleção e definição dos 

componentes envolvidos nas atividades torne, em muitos casos, impossível a 

descoberta das transformações materiais ou mentais ocorridas.  

Embora, nesta pesquisa, esteja considerando avaliação como uma 

atividade em função dos componentes do sistema que analisarei em seguida, na 

relação com a avaliação proposta pelo SARESP, a ressalva de Davydov justifica a 

inadequação do termo “rendimento” em avaliações, tanto pela subjetividade 

característica do ato de avaliar quanto pela impossibilidade de aferição numérica 

(quantificação) das transformações mentais ocorridas nos alunos envolvidos com 

o processo de ensino-aprendizagem.  Mesmo por que, como reconhece o teórico,   

                                                 

10 Em inglês: Within the philosophical-pedagogical area, the notion of activity is 
understood as the process in which the surrounding reality is transformed by men’s 
creative efforts. (p. 124 – tradução livre) 
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uma atividade de aprendizagem organiza-se em função da necessidade de 

despertar no outro o interesse pela herança cultural, valores morais e normas que 

regem uma comunidade.  

Desse modo, a questão central da apropriação de conhecimentos, residiria 

nas estratégias de condução do processo, não sendo possível uma transformação  

forçada: o desenvolvimento acontece pela  combinação de estratégias e tarefas  a 

ele direcionadas.      

Essas “tarefas” de que nos fala Davydov encontram ressonância no “Ciclo 

de Aprendizagem Expansiva” de Engeström (2001), para quem a organização da 

aprendizagem está relacionada a determinados componentes tais como a 

exposição do estudante aos elementos mediadores – linguagem, regras, normas 

sociais – cujo papel central é o de criar distúrbios entre o sujeito e o objeto da sua 

atividade. Esses distúrbios propiciarão ao sujeito a oportunidade para 

concretização do processo de aprendizagem. 

O processo, segundo Engeström, constrói-se de acordo com os níveis de 

contradição estabelecidos entre os elementos de um sistema de atividades. O 

primeiro nível é o “estado de necessidade” que motiva a busca por soluções. 

Estas, uma vez propostas pela pesquisa, conduzem a um novo objeto/motivo que 

gera um novo modelo de atividade. O sistema é então modificado pelas 

generalizações decorrentes da aplicação das soluções propostas. O passo 

seguinte é a reflexão que consolida o novo sistema de atividades. 

Encerrando esta seção, apresento uma síntese dos principais componentes 

da Teoria da Atividade relacionados à análise do SARESP neste trabalho: 

1. Sujeitos: Participantes (técnicos, leigos, voluntários) que organizam as 

ações necessárias ao diagnóstico, ao relato ou ao encaminhamento de 

soluções para uma situação ou problema; 

2. Objeto / motivo: Trajetória culturalmente constituída (Russell, 2002) em 

direção à satisfação de uma necessidade. O objeto, ao mesmo tempo em 

que se constitui como o elo de união entre os sujeitos organizados numa 

tarefa, é transformado pelas ações destes sujeitos.  
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3. Instrumentos: ferramentas  mediadoras da ação do sujeito sobre o objeto. 

Referem-se tanto a aspectos culturais – fala, gestos, arquitetura, vestuário, 

escrita – quanto a utensílios – livros, computadores - envolvidos no 

diagnóstico, na discussão, na negociação de tarefas ou no desenvolvimento 

de novos conceitos.   

4. Regras: normas, rotinas, valores e hábitos, tácitos ou expressos, 

envolvidos numa atividade. Dizem respeito aos modos de participação da 

comunidade em um evento: o que era esperado e o que efetivamente 

aconteceu; as contribuições, individuais ou coletivas. As regras criam 

restrições que atualizam a atividade. 

5. Comunidade: conjunto de pessoas que compartilham o mesmo objeto e 

cujo conhecimento possibilita ao pesquisador maior percepção das regras, 

oriundas de diferentes perspectivas e/ou motivos.  

6. Divisão de Trabalho: diz respeito aos diferentes papéis desempenhados 

pelos sujeitos, numa relação de interdependência com as regras que 

caracterizam   a interação social. Novas regras implicam numa nova divisão 

de trabalho e, conseqüentemente, em transformação na atividade.  

Tanto na divisão de trabalho quanto nas regras podem ocorrer discrepâncias 

associadas às demandas inerentes à atividade. Estas divergências caracterizam 

aquilo que, de acordo com Yves Schwartz11 e Souza-e-Silva, (2003) delimitam a 

atividade: o trabalho prescrito e trabalho realizado.  O primeiro, anterior à 

atividade, diz respeito às prescrições que regem o trabalho cotidiano; o segundo 

recompõe as tarefas, as normas estabelecidas, reorganizando as ações. Para 

Souza-e-Silva, este se refere ao que efetivamente ocorre na interação. 

Por exemplo, as ações envolvendo a avaliação do SARESP são prescritas nos 

manuais de orientação. Entretanto, ao serem colocadas em prática, ocorrem 

acomodações oriundas do contexto social, da interação professor – aluno, etc.  

 

 
                                                 
11 Yves Schwartz: Palestra realizada no LAEL, em 28/08/2003. 
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1.1.2. Contradições e conflitos em um sistema de atividades. 

Na discussão dos princípios que sustentam a terceira geração da teoria da 

atividade, Engeström (op. cit.), atribui às contradições e conflitos um papel de 

destaque como oportunidade de mudanças, considerando que, na dinâmica das 

relações sociais, as contribuições externas – por exemplo, novos objetos e 

tecnologias, em contato com os artefatos de domínio de um grupo, geram 

contradições que conduzem a transformações e renovam a atividade.  

Esse autor define contradições como tensões historicamente acumuladas  

dentro de um sistema de atividades, originadas nos valores, crenças e relações 

sociais que constituem os sujeitos participantes. Conflito, segundo Motta (2004)   

expressa noção de briga ou de  discussão relacionadas tanto a atritos físicos 

quanto a crenças e idéias. No primeiro aspecto, temos um fator externo, de 

agressão material; no segundo, o interno, psicológico, relacionado a desejos não 

satisfeitos, ansiedade, tortura.  

Contradições e conflitos são vistos dentro da teoria da atividade como 

produto dos papéis que os seres humanos desempenham em um ambiente 

coletivo, compartilhando objetos em contextos moldados pelos diferentes 

componentes sociais, históricos e culturais da comunidade.  

Engeström (1999) classifica as contradições de um sistema de atividades 

em quatro tipos:  

(a) primária: interna, relacionada aos elementos que compõem o sistema, por 

exemplo, entre o sujeito, o instrumento e o objeto; 

(b) secundária:  ocorre com a introdução de um novo objeto dentro do sistema; 

(c) terciária: envolve as ações coletivas em confronto com o novo; 

(d) quaternária: acontece entre sistemas de atividade que se relacionam. 

 Essa classificação foi transposta por Williams (2001) para o contexto de 

aprendizagem e comentada dentro do “Ciclo Expansivo de Aprendizagem” de 

Engeström, abaixo resumida: 

1) primárias: relacionadas às necessidades de questionar a prática atual; 
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2) secundárias: ocorrem em três momentos: 

a) análise histórica e empírica da prática; 

b) busca por novas soluções; 

c) desenvolvimento de artefatos exigidos pelas novas situações. 

3) terciárias: associadas às resistências ao uso de novos modelos; 

4) quaternárias: ligadas à necessidade de: 

a)  reflexão e de revisão do processo com base nas características 

lingüísticas; 

b) consolidação das novas práticas teoricamente fundamentadas.  

Nesta pesquisa situo as contradições e os conflitos na base da atividade de 

avaliar do SARESP a partir da discussão levada a efeito por Motta (op. cit), tais 

como: ausência de  negociação e a conseqüente rejeição ao sistema; os conflitos 

burocráticos, oriundos de uma organização vertical de atividade coletiva; as 

diferentes visões de aprendizagem, etc.  As resistências à discussão de formas 

alternativas de avaliação embasam-se no desconforto de se questionar a prática, 

dando origem a um paradoxo apontado por Alvarez Méndez (2002): há um 

discurso inovador que, na realidade, serve para encobrir o conservadorismo das 

avaliações tradicionais.   

Depois de apresentado um breve percurso histórico da Teoria da Atividade, 

passo a seguir à discussão de avaliação como uma atividade, associando-a a 

questões bakhtinianas de linguagem, apresentando, na seqüência, uma discussão 

sobre os tipos de avaliação, com o objetivo de, relacionando-os ao objeto focal 

deste trabalho, construir uma base para a discussão dos dados  referentes à  

pergunta de pesquisa – Como se constitui a atividade de avaliar do SARESP? 
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1.1.3.  A atividade e o papel mediador da linguagem   

A relevância desta  seção para o meu trabalho está relacionada ao papel da 

avaliação como uma oportunidade para o desenvolvimento dos aprendizes sob 

uma perspectiva dialógica que vincule o ensino da língua a práticas culturais 

significativas. O ponto de partida é a discussão empreendida por  Vygotsky (1935) 

acerca da linguagem como um sistema simbólico utilizado pela coletividade 

humana como principal mediador entre o pensamento e a ação. De acordo com o 

teórico russo, a função planejadora da fala é a base das funções psicológicas 

superiores. Através da linguagem, a espécie humana organiza-se, apreende a 

realidade e se desenvolve, relacionando-se com os indivíduos do seu meio social.  

Segundo Wertsch (1992), um dos temas principais da abordagem teórica de 

Vygotsky acerca da organização e do desenvolvimento da espécie humana diz 

respeito à importância do social (intermental) na constituição do individual 

(intramental), ou seja, as atividades cerebrais superiores provêm das relações 

sociais estabelecidas. Nesse contexto, a linguagem exerce função primordial: “(...) 

a função primária da linguagem, tanto para o adulto quanto para a criança, é a 

função de comunicação, contato social, de influenciar os indivíduos circunstantes”  

(Vygotsky, 1934, apud Daniels, 1996:67) 

Ainda nessa direção Holzman (1996), enfatiza a necessidade de se 

entender os postulados de Vygotsky quanto ao papel desempenhado pela 

linguagem tanto no desenvolvimento das FPS quanto na interação social como 

base para o crescimento individual. É através da linguagem  e do contato com os 

seus semelhantes que o ser humano constrói a consciência, dentro de uma 

atividade social.  

Por outro lado, o autor destaca que a concepção de social, para Vygotsky, 

não se limita às relações interpessoais. A natureza dessas relações é determinada  

tanto pela história quanto pela cultura, com o coletivo antecedendo ao individual.  

A linguagem, mediando a interação do indivíduo com o grupo social, controla o 

individual e favorece o desenvolvimento, pois de acordo com Holzman (1996) 

Vygotsky considera que todas as atividades dos seres humanos, em todos os 

estágios, são produtos sociais em desenvolvimento histórico. Assim, para 
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Vygotsky, social não significa interpessoal; a sua ênfase está na natureza histórica 

e cultural das relações humanas.  

A partir da importância que tanto Vygotsky quanto Bakhtin atribuem à 

linguagem como um instrumento mediador que organiza e constitui os sujeitos nas 

diferentes situações de interação,  podemos compreender o papel da linguagem 

dentro de um sistema de atividades: ao mediar a construção dos sentidos 

admitidos pelo contexto social, concilia dialógica e dialeticamente as diferentes 

perspectivas individuais e constrói a consciência.  

 

1.1.4. Atividade, Dialogismo e Polifonia  

 

Nesta seção discuto a centralidade da linguagem em processos avaliativos 

que considerem o aluno como sujeito do processo de que participa. Nesta 

acepção, destaco a importância de uma avaliação formativa, que se constitua 

como uma oportunidade de reflexão sobre os mecanismos lingüísticos e reforce 

competências de análise, raciocínio, argumentação lógica, etc. Considero que 

eventuais “certezas” relativas ao grau de desenvolvimento obtido pelos aprendizes 

estão relacionadas ao tipo de conhecimento que se pretende buscar.  

Ninin (2002), investigando as práticas dialógicas de professor e 

coordenador em curso de formação contínua, discute conceitos bakhtinianos como  

dialogismo e polifonia num contexto de interação pedagógica. Sua conclusão é a 

de que a compreensão do fenômeno da linguagem passa antes pela consideração 

dos sujeitos envolvidos em uma mesma comunidade de prática e integrados em 

situações autênticas de comunicação.  

O fato é que, para Bakhtin (1929), os modos de utilização da língua são 

determinados pelos diversos contextos sociais. Deste modo, a linguagem, 

inserindo os fatos lingüísticos nas esferas da atividade humana, carrega consigo 

os diferentes valores e concepções dos sujeitos que participam daquela atividade, 

constituindo-se como um campo de criatividade ideológica, materialização dos 
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fenômenos ideológicos ligados às condições e às formas da comunicação social  

(Bakhtin 1929:33 – 36).  

A configuração dos instrumentos tradicionais de avaliação como um 

instrumento ideológico, encontra justificativa nas condições em que ocorre a 

interação: Bakhtin (op.cit.), relacionando infra-estrutura12 e superestruturas13, 

explica o caráter de dominação que o signo ideológico estabelece numa 

comunidade, enfatizando que através da linguagem são perceptíveis tanto as 

formas pelas quais os sistemas ideológicos se impõem quanto as transformações 

sociais que despontam.  De acordo com o autor, os signos estão intimamente 

relacionados com a luta de classes, o que explica a dificuldade para sua 

transformação: para serem aceitos, precisam adquirir valor social.    

A abordagem dialógica da linguagem em Bakhtin e a ênfase de Vygotsky na 

linguagem como meio pelo qual se acede à atividade, torna possível a  associação 

com a Teoria da Atividade já discutida, uma vez que ambos consideram o papel 

fundamental que a linguagem exerce na constituição dos sujeitos em interação. 

Neste contexto, a T.A. propicia o entendimento das motivações individuais 

relacionadas com a atividade, segundo as características que Russell (2002), com 

base em Cole, discute: 

(a) o comportamento humano é social e toda atividade é coletiva; 

(b) a constituição da consciência está associada à história e aos valores do grupo 

envolvido numa atividade coletiva; 

(c) a ênfase, dentro da T.A., é na ação mediada; 

(d) desenvolvimento inclui indivíduo, história e contexto social;    

(e) os eventos cotidianos constituem-se em oportunidade para aprendizagem e 

crescimento coletivo; 

(f) a ação individual está sempre direcionada aos objetos da  própria  

aprendizagem.  

                                                 
12 As relações econômico-financeiras de uma comunidade. 
13 A ideologia constituída pelas relações econômicas.  
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As implicações decorrentes dessa discussão são que a avaliação formativa, 

centrada no aluno, voltada às múltiplas possibilidades de realização lingüística, 

encontram resistências no senso comum do que seja avaliação: a sociedade 

questiona métodos alternativos que não dêem a exata medida do nível em que se 

encontram os estudantes. O resultado é que uma avaliação voltada aos 

conteúdos, embora restritiva, preserva o seu status. A saída para esse conflito 

seria, de acordo com Álvarez Méndez, relativizar as pressões da sociedade, sem 

transformá-las em desculpas para a falta de competência em estabelecer 

mecanismos de avaliação que possibilitem ao aluno “testar” seus próprios 

conhecimentos.  

Dentro da Teoria da Atividade, a linguagem seria, então, um “produto” da 

atividade humana coletiva, surgido na necessidade de comunicação social e 

construído pela interação entre os seres humanos. Nessa interação, Ninin (op.cit.), 

discutindo a relação da linguagem com a ideologia, analisa que, tanto pelas 

características sociais quanto pela subjetividade, a linguagem é o lugar 

privilegiado para a manifestação das representações ideológicas: “O sujeito que 

está  se constituindo a partir da  linguagem, vai modificando seu discurso em 

função de sua participação  em diferentes interações verbais e da apropriação das 

vozes que emanam dos discursos de outros sujeitos (...)”. (2002:37).  

De acordo com Holzman (1996), a linguagem,  na interação verbal, 

desempenha dois papéis simultâneos: o de instrumento  função comunicativa e o 

de resultado. Ou seja, num processo de comunicação, a linguagem define o 

ambiente, a situação ou a própria língua, simultaneamente compartilhando os 

significados construídos pela troca realizada entre os interlocutores.  

Resumindo esta seção, e respondendo à segunda pergunta desta pesquisa 

– que perspectiva de linguagem é privilegiada na avaliação do SARESP -, 

observo que, em oposição ao dialogismo, a avaliação de conteúdos se caracteriza 

pela sua função monológica, unívoca, acentuando a passividade dos sujeitos nela 

envolvidos. Nas provas objetivas ou do tipo teste, características deste tipo de 

avaliação, o papel do examinado está restrito ao reconhecimento de uma voz que 
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fala por ele. Não há espaço para a expressão de opiniões, juízos, dúvidas ou 

questionamento do que foi dito ou cobrado no exame.   

 

1.2. Os gêneros do Discurso 

 Nesta seção analiso os gêneros do discurso em duas perspectivas: a 

primeira objetiva a percepção do enunciado a partir das características que o 

constituem como “unidade real da comunicação verbal”  conforme discutido por  

Bakhtin (1979). A segunda, embasada em Bronckart (1997), objetiva a 

compreensão  dos textos em suas unidades constituintes, tanto para a análise a 

que me proponho quanto para a discussão com o grupo do Projeto “Ação Cidadã”, 

cujo objetivo é o da capacitação de professores para o ensino dos gêneros de 

textos, como forma de levar o aluno à proficiência na leitura.  

O ponto de partida é o conceito de gêneros que, para Bakhtin (op. cit.)   

caracterizam-se por apresentar formas estáveis, determinadas pela esfera 

discursiva, pela temática ou pelos participantes da interação. Deste modo, uma 

vez dominadas essas características, o aluno, ao lidar com os diferentes textos 

que circulam no cotidiano, teria maiores possibilidades de sucesso, tendo em vista 

que dominar o gênero equivale a conhecer a sua estrutura composicional que 

condiciona as escolhas lexicais e gramaticais.  

De acordo com Silva (2003) Bakhtin trabalha com a noção de gêneros sob 

uma abordagem histórica articulada a uma dimensão normativa. Na concepção de 

gêneros como tipos relativamente estáveis de enunciados estaria a noção de que, 

no processo discursivo, o falante teria à disposição modelos gerados pelas formas 

da língua, porém mais flexíveis, variando conforme os diferentes contextos 

enunciativos, a posição social, a relação entre os parceiros na enunciação.  

Em síntese, as diferentes esferas sociais de comunicação discursiva 

dispõem de formas prototípicas de enunciados que antecipam para os 

interlocutores algumas características tais como extensão e composição da 

totalidade discursiva, aspectos enunciativos e de expressividade, etc. 
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Segundo Bronckart (1997),  texto é qualquer realização comunicativa de 

uma língua natural e que pode ser apreendida em dois níveis. No primeiro, como 

uma entidade genérica, considerada como unidade de produção de linguagem em 

que há uma mensagem organizada segundo os efeitos que se deseja produzir em 

um destinatário. Há, portanto, uma motivação social  que orienta a interação entre 

os indivíduos, resultando em uma multiplicidade de textos. 

Historicamente, a noção de gênero de texto, surgida na Antiguidade, 

aplicava-se apenas às produções consideradas de valor social ou literário. Essa 

idéia evolui com os estudos lingüísticos, adquirindo, com Bakhtin, um novo status: 

texto é qualquer produção verbal organizada, da fala ou da escrita. A partir de 

então, qualquer texto pode ser estudado como componente de um gênero. 

Entretanto, para Bronckart, a própria noção de gênero torna-se vaga, difícil de se 

precisar. Essa dificuldade, por um lado, origina-se em função da diversidade de 

referências possíveis: conteúdo temático,  efeito pretendido, suporte utilizado. Por 

outro lado, a heterogeneidade dos gêneros do discurso (Bakhtin, 1997), a 

mobilidade das produções textuais em que alguns gêneros podem desaparecer e 

reaparecer, impede a delimitação de fronteiras e a conseqüente fixação dos 

gêneros de texto (Bronckart) ou gêneros de discurso (Bakhtin).  

Mesmo a identificação e classificação dos gêneros a partir das unidades e 

das regras lingüísticas específicas, uma saída proposta por alguns autores, é 

questionada por Bronckart, a partir da observação de que um texto pode ser 

constituído por segmentos distintos (cf.  Bronkcart, 1997:73). .       

 Para resolver essa dificuldade Bronckart propõe a noção de gênero como 

“toda unidade de produção de linguagem situada, acabada e auto-suficiente”, 

optando pela terminologia gênero de texto, em substituição ao gênero de 
discurso Bakhtiniano. Para o primeiro, os vários gêneros são produto de escolhas 

particulares de um enunciador e suas características resultam das regularidades 

constitutivas de tipos a que ele chama de discurso. 

 O segundo nível de texto é uma unidade singular, o “texto empírico”, que 

Bronckart define como “unidade concreta de produção de linguagem”. A diferença 

entre eles é que, esse segundo nível mobilizaria os modelos sociais de gêneros, 

mas se caracterizaria pelo estilo individual, ou seja, o texto empírico é construído 
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de acordo com os significados particulares que o seu produtor detém da situação 

que o motivou. 

 Feitas estas breves considerações, apresento o resumo das categorias  

discutidas por Bronckart e aplicadas nos textos do SARESP 200314, pela equipe 

do “Ação Cidadã” , com a finalidade de propiciar aos professores participantes 

uma oportunidade de contato com a análise dos gêneros. O quadro exposto ao 

final desta seção constitui-se em síntese das informações aqui apresentadas.   

1) Situação da ação de ação de linguagem / contexto:   Diz respeito aos 

múltiplos fatores de organização de um texto e que Bronckart agrupa em dois 

referentes. No primeiro,  o texto é, de certa forma, imposto pelo mundo físico, o 

“aqui-e-agora” do enunciador e o destinatário visado.  

O segundo referente é formação social que originou a situação 

comunicativa. Nela estão implicados os valores, normas, regras, bem como a 

imagem que o enunciador tem de si. Devem ser considerados parâmetros como o 

lugar social que originou o texto – escola, família, mídia, etc.;  o papel que o 

enunciador desempenha no processo; os objetivos pretendidos e os possíveis 

efeitos produzidos  no destinatário.  

Segundo Bronckart o mundo físico se apresenta ao agente-produtor 

“filtrado”  por representações pessoais, por conhecimento,  pelo modo como o 

enunciador vê o “outro”, e por exigências do momento de produção. Já o mundo 

social depende da construção de um conhecimento de normas e dos mecanismos 

de preservação / proteção da imagem. É a experiência pessoal que reconstrói e 

camufla  representações, dificultando a identificação dos verdadeiros interesses 

de um grupo / classe.  

Traçando-se um paralelo com Bakhtin (1997), diríamos que o texto, assim 

como a palavra, também tem duas faces: origina-se em alguém e é orientada para 

um outro alguém, constituindo-se como resultado da interação entre interlocutores. 

A diferença, como ressalta Bronckart é que, na modalidade oral há coincidência no 

espaço-tempo da interlocução, o que possibilita uma resposta imediata ao 

produtor. Na modalidade escrita, raramente ocorre uma interação face a face.  

                                                 
14 Vide exemplos no Anexo 2. 
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Outro componente da situação de ação é o conteúdo temático ou 

referente, conhecimentos organizados pelo enunciador segundo a sua 

experiência em diferentes formas a que Bronckart  denomina macroestrutura 

semântica.  

2) Organização textual:  Sendo a linguagem uma atividade permanente na 

formação social e o texto um produto dessa atividade, em sintonia com os 

objetivos e os interesses dos enunciadores, conclui-se pela existência de um 

número ilimitado de modelos possíveis, embora autores como Bronckart  

ressaltem a impossibilidade de uma classificação “racional, estável e definitiva”  

pela existência de parâmetros e critérios muito variados.   

Para esses autores a classificação do texto como pertencente a um gênero 

liga-se a formas específicas, dependentes dos recursos da língua e diferenciadas 

do “mundo empírico dos agentes”. Essas formas são chamadas de tipos de 
discursos e estão relacionadas a um mundo virtual, criado pela linguagem, a que 

Bronckart chama de mundo discursivo. 

Uma das proposições de Bronckart para o estudo das seqüências em que 

se organizam os dois mundos – narrar e expor – é a situação da ação verbal ou 
de linguagem  implicada no que ele denomina de mundos formais – o físico, o 

social e o subjetivo. Neste esquema, duas propriedades desses mundos 

concorrem para uma produção textual: (1) o conteúdo temático ou referente que 

diz respeito ao conjunto de informações explícitas em um texto, e (2) o contexto 
de produção, definido tanto pelo mundo físico – quem, onde, quando, para quem;  

as relações entre os interlocutores – quanto pelo mundo sócio-subjetivo – a 

posição social dos participantes e os objetivos da interação.  

Nestes parâmetros, os tipos de discursos são definidos como as formas 

lingüísticas presentes nos textos e que, de acordo com Bronckart, distinguem-se 

pela relação conteúdo temático e mundo discursivo.  Assim os tipos de 

discurso, ao mesmo tempo em que explicitam a relação do produtor com a 

situação material de enunciação (ou de ação de linguagem), situam-na em  um 

espaço-tempo definidos.   

Bronckart distingue dois posicionamentos possíveis do enunciador ou 

produtor em relação ao mundo discursivo: disjunto ou conjunto. Em ambos, o 
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grau de implicação  resultante do posicionamento enunciativo é recuperável nas 

unidades lingüísticas do texto – índices de 1ª ou de 3ª pessoa; marcas de 

interação (eu, me, você...); referências a interlocutores ou à ação (pronomes de 

tratamento, modos e tempos verbais); dêiticos de tempo e de espaço, etc.  

Na relação com o mundo discursivo aqui referido, Bronckart distingue dois 

níveis de implicação com a linguagem:  

I.) Mundo da ordem do NARRAR:  apresenta organizadores textuais de valor 

temporal, em disjunção com o mundo ordinário de Habermas (Melão, 2001); há 

um espaço-tempo específico e um conteúdo em que a ficção aparece em graus 

variados, podendo ou não assumir um caráter de verossimilhança.  

II.) Mundo da ordem do EXPOR: apresenta organizadores textuais do tipo 

lógicos; necessita de critérios como o de validade dos conhecimentos do mundo 

ordinário, e há uma conjunção  com as ações de linguagem.  

 O cruzamento das ações de linguagem resultou, para Bronckart, em quatro 

tipos de discurso: discurso interativo, discurso teórico, relato interativo e narração, 

assim esquematizados:  

              Coordenadas gerais do mundo: 

Em relação ao ato de 

produção: 

Conjunção 

EXPOR 

Disjunção 

NARRAR 

Implicação Discurso interativo Relato interativo 

Autonomia Discurso teórico.  Narração. 

 

Estes dois mundos são organizados nos gêneros através de seqüências15, as 

quais se resumem em: 

I. Narrativas:   
1. Objetivo: apresentar uma história ou evento, sustentado por um processo 

de intriga.  

2. Fases:  Estruturam-se em cinco fases: 

a) Situação inicial – exposição ou orientação;  equilíbrio; 

b) Complicação: surgimento de um conflito; 

c) Ações: acontecimentos desencadeados pelo conflito; 
                                                 
15 A título de exemplificação, ver em Anexo 2, uma aplicação prática.  
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d) Resolução: novos acontecimentos que reduzem a tensão; 

e) Desfecho: instauração de novo equilíbrio. 

II. Descritivas:   
1. Objetivo: Fazer alguém compreender ou visualizar um objeto ou conceito.  
2. Fases: três, hierarquizadas ou não, que se combinam em: 

a) Ancoragem: indicação do tema; 

b) Aspectualização: enumeração; decomposição do tema; 

c) Relacionamento: os elementos descritivos são assimilados a outros pela 

comparação ou pela metáfora.  

III. Argumentativas:   
1. Objetivo: Convencer ou persuadir. 

2. Fases: 

a) Tese / premissa: proposição do tema; 

b) Argumento: orientação para uma conclusão provável; 

c) Contra-argumento: restrição ou refutação do argumento; 

d) Conclusão: síntese temática. 

IV. Explicativas:  
1. Objetivo: Esclarecer um aspecto problemático ou difícil. 

2. Fases:  
a) Constatação inicial: introdução de um fenômeno não contestável; 

b) Problematização: explicitação do porquê ou do como que podem estar 

associados a uma contradição aparente; 

c) Resolução: busca de resposta às questões colocadas pela 

problematização; 

d) Conclusão / avaliação: reformulação e complemento da constatação inicial.  

V. Dialogais:  Discursos estruturados em turnos de fala, com uma seqüência 

modelo: 

1. Objetivo: Estabelecer trocas entre dois ou mais participantes. 

2. Fases: 

a) Abertura: contato segundo ritos sociais; função fática da linguagem. 

b) Transação: co-construção da interação; 

c) Encerramento: conclusão da interação: função fática da linguagem.  
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VI. Descritivas de ações: Distinguem-se da seqüência descritiva por que, 

segundo Bronckart, considera-se que alguns segmentos organizam-se sobre 

ações e não sobre objetos. Entretanto, ele apresenta restrições a essa 

classificação, ressaltando que se apropriou de modelo proposto por pesquisadores 

como Adam (1992). Para Bronckart essa seqüência pode ser considerada como 

parte de um relato interativo ou de uma narração.  O seu objetivo é o de fazer ver 

as ações desenvolvidas para se alcançar macro ações.  

 

3) Principais aspectos lingüísticos:  São divididos em mecanismos de 
textualização e mecanismos enunciativos. 

 Os mecanismos de textualização são agrupados por Bronckart em: 

a) conexão: refere-se aos organizadores textuais que articulam a progressão 

temática e as relações entre os diversos segmentos textuais; 

b) coesão nominal: estabelecem uma relação de continuidade do conteúdo 

temático, evitando repetições de mesmo item lexical a partir das anáforas 

(sinônimos, pronomes, elipse, etc); 

c) coesão verbal: explicita a relação de continuidade, descontinuidade e/ou 

oposição, construindo a coerência temática e expressando uma variedade 

de valores, recuperáveis pelo estudo dos tempos e modos verbais 

Os mecanismos enunciativos estão voltados à coerência pragmática, 

fazendo referência às vozes enunciativas recuperáveis no texto, a que são 

atribuídas a responsabilidade do dizer. Aqui se incluem as pessoas do discurso 

(texto em 1a ou 3a pessoa) e as modalizações, comentários de uma voz 

enunciativa a respeito do conteúdo temático.  

Exemplificando e sintetizando esta seção, apresento uma descrição geral 

dos aspectos lingüísticos, conforme proposto por Bronckart (1997), a partir do 

primeiro texto do SARESP / 2003: Índio plantando soja? (Texto 1, anexo 1). 
 

1. Situação de Ação Verbal: Relacionada às condições de PRODUÇÃO / 

CIRCULAÇÃO / RECEPÇÃO de um gênero.   
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a) Participantes – receptor e produtor (posição social dos interactantes): 

Washington Novaes, jornalista especializado em questões ambientais; leitores e 

interlocutores. 

b) Local / Tempo / Veículo:  Jornal O Estado de São Paulo, 26/09/2003.  

c) Objetivos da Interação: Discutir declaração atribuída à FUNAI e relacionada à 

transformação da economia indígena rumo à auto-sustentação. 

d) Conteúdo Temático:  A possibilidade de que os indígenas percam a identidade 

para sobreviver.  

2. Organização Textual:  Situação argumentativa apresentada numa seqüência 

explicativa, com as seguintes fases: 

a) Constatação inicial – (1º §): Estudos da Revista Science confirmam a 

existência, entre os anos de 1250 e 1440, no Xingu, de povoações indígenas 

numerosas e bem estruturadas:  

b) Problematização – (2º e 3º §): momento de conflitos étnicos nos estados e 

apoio do presidente da FUNAI à auto-suficiência dos índios.   

c) Explicação (4º e 5º §): Há um risco de perda de identidade e a dependência de 

tecnologias e mercados; tal proposta deriva das dificuldades econômicas,  não das 

necessidades e dos desejos do país.  

d) Conclusão (6º §): o modelo ideal de agricultura para as áreas amazônicas deve 

ser o de respeito ao meio ambiente. 

e) Avaliação: Índio e agricultura são inconciliáveis, dentro de um modelo 

preservacionista.  

 
3. Mecanismos de textualização:   
I) Conexão geral: função de segmentação que contribui para a progressão 

discursiva e temática. Palavras de ligação – há poucos dias, de qualquer forma, 

também, etc.   

II) Demarcação / balizamento: introdução das fases de uma seqüência (palavras 

introdutórias da seqüência vista em 2, acima); 

III) Empacotamento: Frases dentro da frase. 
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a) Ligação: (...) o órgão encarregado confessa sua impotência. E propõe caminhos 

que nascem não das necessidades nem dos desejos do país, mas de problemas 

orçamentários.   

b) Encaixamento: Disse ele que o grande desafio é  transformar as economias 

indígenas para que elas tenham auto-sustentação. 

Coesão Nominal –  relações anafóricas, com função de: 

a) Marcação (mesmo item lexical): Xingu – aldeias gigantescas – tema indígena – 

índios – economia indígena; aldeias – nesses lugares; índios – eles mesmos; 

transformá-las, levá-las. (Efeitos de estabilidade e de continuidade)..  

b) Anáforas pronominais: presidente da FUNAI – sua posse – disse ele – para ele.  

Coesão Verbal:   
a) Pretéritos perfeito / imperfeito – causou, voltou, havia, confessa...:  situa os 

fatos numa relação de anterioridade ao momento da ação verbal; 

b) Presente -  multiplicam,  é, disse, assegura, devem, etc.  o momento da ação 

verbal e do processo a que se aplica estão em simultaneidade.   

c) Futuro do presente – será. Valor de posterioridade ao momento da fala; 

questionamento do enunciador acerca dos resultados da proposta do órgão.  

 
4) Mecanismos Enunciativos:  
a) Vozes do discurso: Michael Heckemberger; presidente da FUNAI, jornalista.  

Vozes de personagem – pessoas ou instituições diretamente implicadas no 

percurso temático (Bronckart, 1997:124) e indiretamente expressas: segundo o 

artigo, assegura o noticiário, uso de aspas.   
b) Modalizadores: complicado; é grave; o 33º em 35 anos; não cabe; 

profundamente, provavelmente, quase vergonhosas, etc.   

As discussões estabelecidas nesta seção têm como princípios norteadores 

a necessidade do conhecimento de uma base teórica como a proposta por 

Bronckart para o desenvolvimento de atividades ligadas ao estudo dos gêneros, e 

a convicção de que, para os professores, dominar a noção de gênero é útil para a 

implementação do processo de ensino – aprendizagem, por propiciar ao aluno 

instrumentos adicionais para a análise, interpretação e construção de um texto. 

Afinal, o domínio de um  gênero textual possibilita, logo no primeiro contato, a  
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antecipação de expectativas embasadas no conhecimento dos seus aspectos 

constitutivos e contribuindo para o desenvolvimento das competências associadas 

à leitura / análise de textos.  

Portanto, atribuo a esta pesquisa uma utilidade: servir como instrumento 

que, aliado às discussões dos resultados do SAREP, configura-se como 

oportunidade para a discussão do ensino dos gêneros na escola. Uma situação já 

preconizada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),  que propõem, para 

a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias a constituição de 

competências e habilidades que permitam ao educando analisar, interpretar e 

aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com  seus 

contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das 

manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. (1999:107).  

O  quadro abaixo, organizando os constituintes de um gênero, configura-se 

como uma ferramenta essencial ao desenvolvimento das competências e das 

habilidades dos aprendizes no trabalho com textos em  sala de aula de leitura ou 

em qualquer situação em que a linguagem se apresente como objeto de estudo. 
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QUADRO 1 – Os constituintes de um gênero  

1 – Situação de Ação Verbal 
Contexto de Produção:  

• Participantes: Receptor e produtor, 
em diferentes papéis, definidos pela 
sua posição social. 

• Local 
• Tempo e Veículo 
• Objetivos da interação. 

Conteúdo Temático 
 
Relacionado às escolhas lexicais 

2 –  Organização Textual 
Tipos de Seqüências Objetivos Fases / movimentos. 

 
 
Descritiva 

Fazer alguém 
compreender ou 
visualizar um objeto ou 
um conceito 
 

Tema 
Apresentação de características 
e/ou propriedades; 
Comparação com outros 
elementos ou situações. 

 
Descritiva de ação 

Fazer ver as ações 
desenvolvidas para se 
alcançar macro ações 

Contextualização 
Ações 
Avaliações 

 
Explicativa 

 
Esclarecer aspecto 
problemático ou difícil 
 

Constatação inicial 
Problematização 
Resolução 
Conclusão / Avaliação. 

 
Argumentativa 
 

Convencer ou persuadir 
através de opiniões e 
avaliações 

Premissas 
Apoio argumentativo 
Contra-argumentação 
Negociação. 

 
Narrativa 
 

 
Apresentar uma história 
ou evento 
 

Exposição inicial 
Complicação 
Ações 
Resolução 
Retomada de equilíbrio. 

 
Dialogal 

Estabelecer trocas entre 
dois ou mais 
participantes 

Abertura 
Operações transacionais 
Fechamento. 

3 – Principais Aspectos Lingüísticos:  
Mecanismos de Textualização:  

• Conexão  
• Coesão nominal 
• Coesão verbal. 

 
Mecanismos Enunciativos  

• Vozes do discurso 
• Modalização. 

(Bronckart, 1997, apud Liberali, 2000) 
 
 
 
 
 



 48
1.2.1. Habilidades e competências  

A relação habilidades e competências, nos documentos oficiais 

relacionados à educação, notadamente nos PCNs, indica que estes termos estão 

imbricados a ponto de se assumi-los como sinônimos. Entretanto, para este 

trabalho, torna-se necessária uma tentativa de dissociação, tendo em vista os 

diferentes enfoques em relação ao SARESP. Esta distinção é apresentada nos 

itens a seguir: 

1.2.1.1. Habilidades e competências nos PCNs 

Os PCNs relacionam competência à capacidade de utilização, pelos 

sujeitos, dos recursos disponíveis para a solução de problemas. Assim,  as 

competências seriam características de uma função ou profissão, geradas na 

experiência e associadas um conjunto de conhecimentos, atitudes, capacidades e 

aptidões.  

Os mesmos documentos associam as habilidades aos quatro pilares do 

conhecimento constantes do relatório UNESCO, Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI (DELORS et al. 1999), que propõe a organização da 

educação em quatro aprendizagens fundamentais, centradas na cultura, no 

aprofundamento das matérias lecionadas e nas relações interpessoais, como 

alternativa para a implementação da cultura geral, da convivência, da autonomia e 

do desenvolvimento da personalidade, sintetizada nos objetivos de (a) aprender a 

conhecer; (b) aprender a fazer; (c) aprender a viver juntos e (d) aprender a ser.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio preconizam a 

urgência de se construir um conhecimento sintonizado com as exigências de um 

mercado globalizado e tecnológico, no qual o desenvolvimento das competências 

e das habilidades se constituiria como fator de inclusão social. A educação, vista 

deste modo, assume papéis variados: de preparação para o trabalho, 

desenvolvimento da autonomia, construção de identidade. Nas indicações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, a centralidade do processo ensino-

aprendizagem no tripé trabalho-autonomia-identidade indica que o 

desenvolvimento de competências é o principal fator de integração dos seres 

humanos a esse “novo mundo”. 
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Um resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas em 

língua portuguesa indica, dentro das habilidades de Representação e 

Comunicação; Investigação e Compreensão, Contextualização sócio-cultural,  

competências relacionadas a domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, 

construção de argumentação, solução de problemas e elaboração de propostas.  

Ambas, competências e habilidades relacionadas a:  

(a) Respeito a identidades e diferenças; 

(b)  Utilização das linguagens como meio de expressão, comunicação e 

informação; 

(c) Desenvolvimento de pensamento crítico e autonomia intelectual; 

(d) Compreensão dos princípios das tecnologias e de suas relações 

integradoras; 

(e) Desenvolvimento da criatividade, da tolerância e da convivência; 

(f) Aprender a aprender.  

A concepção de educação subjacente a essas habilidades e competências 

pressupõe a realização do aprendiz em vários aspectos: autonomia, compreensão 

das relações sociais em toda a sua complexidade; preparação para o trabalho, 

desenvolvimento pessoal e profissional, etc. Ou seja, a idéia de conhecimento que 

orienta os PCNs, ultrapassa “a visão puramente instrumental da educação, 

considerada como a via obrigatória para obter certos resultados” (DELORS, op. 

cit).  O que se pretende é uma realização além da econômica; um conhecimento 

que não ignore as desigualdades sociais e possibilite ao aluno uma participação 

mais efetiva em todas as esferas da sociedade.  

Enquanto os PCNs do Ensino Fundamental preconizam os meios para o 

desenvolvimento pleno dos estudantes, os do Ensino Médio direcionam-se para o 

aperfeiçoamento do processo de construção crítica dos cidadãos, considerando o 

aprendiz como um ser autônomo, comprometido com o seu próprio aprendizado e 

consciente das exigências tecnológicas atuais. À escola competiria, no convívio 

com este novo indivíduo, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

já adquiridos. 
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Esse “novo ser”, amadurecido, estaria  a caminho de aprimorar os valores 

socialmente privilegiados desde o idealismo subjetivista de Descartes16, 

consolidando a sua formação ética e técnica em paralelo com uma consciência 

crítica. Neste processo, disciplinas como Filosofia e Sociologia, aliadas ao 

conhecimento das formas contemporâneas da linguagem e ao domínio dos 

princípios científicos e tecnológicos da produção moderna, complementariam o 

desenvolvimento de todas as potencialidades desse ser em formação. 

Em suma, os PCNs do Ensino Médio reforçam a relação da linguagem com 

a experiência individual na construção de significados. O papel da linguagem, 

“herança social”, simbólica, é o de regular as estruturas mentais, emocionais e 

perceptivas dos indivíduos (p.125). Conseqüentemente,  a capacidade de sucesso 

como leitores seria determinada pelo desenvolvimento e pelo uso da linguagem, 

num processo de assimilação e acomodação em que o “novo”, confrontado com o 

que é conhecido, conduz ao desenvolvimento.  

 

1.2.1.2. Habilidades e competências no SARESP 

 

O SARESP, por sua vez, avaliando as habilidades de compreensão dos textos 

propostos, reconhece competência como a capacidade para o desenvolvimento de 

estratégias para alcançar o sentido de todo e qualquer texto:: literário, científico, 

histórico, instrucional e outros, viabilizando o acesso ao conhecimento em toda e 

qualquer área17.   Ou seja, enquanto nos PCNs  as competências articulam 

habilidades, valores, atitudes e conhecimentos, numa visão integradora do ser 

humano, o SARESP busca avaliar de que forma os conteúdos escolares estão 

contribuindo para a construção ou reconstrução de tais processos.  

                                                 
16 Descartes, influenciado por Kant (2a metade do século XVIII) situa as idéias na consciência individual, 
rejeitando a supremacia do Estado que passa a uma posição secundária, fruto de uma convenção na qual os 
indivíduos renunciam a uma parcela da sua liberdade e de seus direitos em benefício da vida em comum.  A 
personalidade seria, portanto, moldada pelo sistema educacional que priorizaria valores como caráter, justiça, 
amor...    
17 Manuel de orientação Saresp / 2004, pág. 3 
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Cabe ainda ressaltar que, enquanto as diretrizes do MEC explicitam cinco 

competências – domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, 
construção de argumentações, solução de problemas e elaboração de 
propostas18 – a ser desenvolvidas em contextualização e interdisciplinaridade, o 

SARESP concentra-se na primeira para atingir as demais. Assim, na prova 

objetiva os alunos mobilizariam os conhecimentos associados ao domínio de 

linguagem e à compreensão de fenômenos, ficando os demais  – argumentação, 

solução de problemas e elaboração de propostas   no trabalho com os diferentes 

gêneros – como itens a ser observados nas redações.  

2. Avaliação  

Discutir um processo de avaliação como atividade, implica na consideração da 

linguagem como um dos seus componentes, resultante da interação social, cujo 

uso pressupõe um “Outro”, inserido num contexto sócio-cultural relevante. Neste 

sentido, e considerando os pressupostos estabelecidos por Vygotsky (1934/1999) 

para quem a linguagem é o sistema simbólico organizador dos signos em 

estruturas complexas que permite lidar com o mundo exterior, vejo a avaliação 

como uma oportunidade de abstração, generalização, transparência, transmissão 

e assimilação de informações e experiências, características do pensar dialético.  

Esta discussão considera atividade como o proposto por Williams (2001): é 

importante que a atividade seja vista não como algo com uma existência própria, 

mas como uma rede de atividades em um contexto amplo, considerando a 

organização social, as relações políticas,  o ambiente natural, as necessidades e 

as regras particulares aí embutidas.   

Essa rede de atividades constrói-se dentro de uma comunidade marcada por 

valores ideológicos determinados pelas relações socioeconômicas de seus 

membros. Deste modo, considerando os instrumentos avaliativos tradicionais 

como resultantes de um “consenso entre indivíduos socialmente organizados“ 

(Bakhtin,1929:44), torna-se possível entender as resistências de parte da 

sociedade às propostas de mudanças de foco na avaliação do estudante. O 

primeiro aspecto está relacionado à historicidade dos instrumentos avaliativos, 
                                                 
18 BRASIL, MEC. As Novas Diretrizes Curriculares que mudam o Ensino Médio Brasileiro. Brasília, 1998. 
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surgidos em função da necessidade de classificação das pessoas segundo 

critérios oriundos de uma classe social  hierarquicamente estratificada, cujo poder 

aquisitivo necessitaria ser perpetuado entre os herdeiros. Estes, portanto, teriam 

na escola a oportunidade de aquisição do conhecimento essencial à manutenção 

do status. 

O segundo aspecto amplia essa relação social com o conhecimento: de 

acordo com Bakhtin, ao constituir-se como um “corpo social”, qualquer grupo 

confere aos mecanismos de suas relações um valor particular, segundo critérios 

ideológicos. Neste universo, para ser aceito, um objeto necessita adquirir 

significação para aquela sociedade, ou seja, constituir-se como um signo 

ideológico.  

Freitas (2002) considera que no modelo dialógico bakhtiniano, a linguagem 

fundamenta-se na interação social, no entrecruzamento dos valores sociais muitas 

vezes determinados por situações de dominação econômica, constituindo-se 

como elemento organizador da vida mental e, portanto, na construção da 

consciência.  

Para Álvarez Méndez os instrumentos avaliativos refletem as contradições 

presentes na educação sobretudo a partir da década de 70, quando os anseios 

por uma educação democrática e igualitária levam à proposição de mudanças. 

Entretanto, na prática, o discurso progressista convive com modelos 

conservadores de avaliação, com características reguladoras e classificatórias.  

Segundo o autor as inovações relacionadas às práticas avaliativas 

ocorreram tão-somente em termos de retórica: foram introduzidos novos termos e 

expressões que mascaram a exclusão, justificada por pressões “de fora”.   

Assim  sob o argumento  de  que a “sociedade assim o exige”, a escola 

oculta as próprias limitações para lidar com as mudanças. Isso é compreensível 

quando refletimos sobre a formação dos profissionais e os papéis a eles 

atribuídos: os professores explicam, perguntam, avaliam; o aluno ouve, responde, 

reproduz nas avaliações os conceitos que lhe foram transmitidos.  
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A avaliação do SARESP ilustra essas contradições: ao se configurar como 

uma avaliação anual, externa, com características de aferição do quanto foi 

aprendido ao longo de uma etapa ou processo (rendimento), esse sistema 

consolida a qualificação dos alunos em rituais consagrados pela burocracia e se 

opõe às propostas de avaliações alternativas, embasadas na responsabilidade e 

na formação do professor.   

Com a finalidade de associar o SARESP com a Teoria da Atividade, inicio 

pela definição de vocábulos como Sistema e Rendimento (no dicionário), 

passando em seguida à inclusão dos constituintes do sistema de avaliação que 

ora discuto no triângulo  que caracteriza a atividade: 

  a) Sistema  [do grego systema, ‘reunião, grupo’ pelo latim systema]. 

s.m. 1. Conjunto de elementos, materiais ou ideais, entre os quais se possa 

encontrar ou definir alguma relação; 2. disposição das partes de um todo, 

coordenadas entre si, e que funcionam como uma estrutura organizada. (...) 6. 

conjunto ordenado de meios de ação ou de idéias, tendente a um resultado; plano, 

método.  

b) Rendimento: Eficiência relativa ao desempenho de determinada função ou 

tarefa; produtividade.  

(FERREIRA, Aurélio B. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986).  

Em síntese, o  SARESP se apresenta como uma estrutura hierárquica que 

tem como motivo a verificação de aprendizagem mediante a instituição de um 

instrumento. Do mesmo modo, envolve diferentes sujeitos, pertencentes a uma 

comunidade e atuando conforme regras e a divisão de trabalho, com um resultado 

a alcançar.  Seus componentes  encontram-se resumidamente esquematizados a 

seguir: 
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Instrumentos: prova tipo 
teste, redação e questionário 
socioeconômico.  

Resultado:  
Dados 
estatísticos das 
habilidades e 
competências 
dos alunos.   

Sujeitos: Dirigentes 
de Ensino; comunidade 
escolar;  pais e  alunos.   

Objeto: 
Avaliação do 
Rendimento 
Escolar.  

Regras: normas que 
regulam a aplicação da 
avaliação. (o que cada 
um faz)   

Divisão de Trabalho:  os 
papéis atribuídos a cada um dos 
participantes da avaliação. (quem 
faz o quê). 

Comunidade:   
Diretorias, escolas  e alunos  
(participantes da interação)  

 

 

 

Considerações teóricas da relação do SARESP com a Teoria da Atividade:   

(a) Os  Sujeitos, o Instrumento e o Objeto coexistem numa relação direta,  

projetados pelas ações. O SARESP desenvolve um Objeto (avaliação do 

aproveitamento escolar), com regras específicas, tarefas (divisão de 

trabalho); Sujeitos (Alunos, professores,etc); Instrumento mediador (a 

linguagem).  

(b) A Comunidade exerce a função de elemento organizador da consciência, 

pois, de acordo com Vygotsky, são as ações externas que direcionam a 

atividade mental interna, favorecendo a aprendizagem humana e os 

processos mentais individuais.  

(c) As Regras criam as restrições e organizam a divisão do trabalho. Eventuais 

mudanças acarretam nova divisão do trabalho e, conseqüentemente, a 

transformação da própria atividade. As regras podem ser prescritas ou 

construídas durante a interação; 
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(d) O ponto de partida de uma atividade é o estado de necessidade, a partir do 

qual projetamos motivos e ações.  

(e) A linguagem, dentro da atividade exerce dupla função: (1) Instrumento, 

meio pelo qual se acede à atividade; (2) Objeto compartilhado na 

construção coletiva dos significados.  

(f) Ocorrem contradições entre qualquer um dos constituintes do sistema, por 

exemplo, entre o(s) sujeito(s) e o objeto quando este não é compartilhado 

por todos.  

(g) A divisão de trabalho é o elemento mediador da relação comunidade e 

objeto; diz respeito às tarefas que cada um dos componentes do grupo 

desempenha, ou seja, a forma de participação da comunidade no 

desenrolar de uma atividade.  

O quadro a seguir conclui esta seção com uma visão geral do sistema: 

QUADRO 2 – EDIÇÕES DO SARESP. 

Séries Aplicadas 

Ensino Fundamental Ensino Médio 

 

Ano 

1ª  2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 1ª 2ª 3ª 

1996            

1997            

1998            

2000            

2001            

2002            

2003            

2004            
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• 1996 – 1998: Avaliação de entrada   início do ano letivo; 

• a partir de 2000: Avaliação de saída    final do ano letivo.  

O quadro acima se complementa com as seguintes orientações, disponíveis na 

Internet (site  www.educacao.sp.gov.br): 

A) Avaliação Educacional: Processo de acompanhamento e aprimoramento 

das práticas pedagógicas, tanto das escolas como de sistemas 

educacionais, visando à melhoria da qualidade do ensino – aprendizagem, 

com conseqüentes impactos no processo de transformação social. 

B) Condições para adesão das Redes de Ensino Municipal e Particular:  

• assumir as despesas decorrentes do processo de avaliação, através de 

contrato firmado com a empresa contratada; 

•   indicar representantes para atuarem como coordenadores regionais da 

avaliação. 

C) Abrangência – Previsão de alunos e escolas19:  

QUADRO 3 – ABRANGÊNCIA DO SARESP em 2004  

Rede Fundamental Médio Total % 

Estadual 2.986.987 1.719.224 4.706.211 61 

Municipal 2.009.720 16.697 2.026.417 26 

Particular 781.445 262.719 1.044.164 13 

Total 5.778.152 1.998.640 7.776.792 100 

                                        Estaduais:      5.385 

Nº de Escolas:                Municipais:    3.929 

                                        Particulares: 3.553 

Nº de Municípios: 645 

 

                                                 
19 Fonte: CIE / SEE – julho/04 
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Os dados de 2003, relativos às escolas estaduais, apontam que foram 

avaliados 4.274.404 alunos, sendo 2.850.078 do Ensino Fundamental e 

1.424.326 do Ensino Médio.20  

 

2.1. Tipos de avaliação 

 

Nesta seção apresento algumas concepções teóricas de avaliação com o 

propósito de, embasado nas diferentes visões de educadores acerca da 

necessidade de avaliar, estabelecer uma comparação com o SARESP e buscar 

respostas à minha primeira pergunta de pesquisa.   

Inicio pela relação de avaliação com ensino – aprendizagem estabelecida 

por Alvarez Méndez, para quem aquela se encontra a serviço desta como 

instrumento de desenvolvimento de todos os sujeitos envolvidos numa atividade 

de avaliar. Alunos e  professores, assumindo a responsabilidade pela condução do 

processo, negociando diferenças, enfim, compartilhando democraticamente os 

dilemas da educação, considerando os diferentes contextos socioculturais em que 

inserem.  

Neste sentido, várias ressalvas são inevitáveis quanto ao SARESP: (a) a 

ignorância às diferentes culturas de um estado com as dimensões de São Paulo, 

evidente na elaboração de uma única prova para toda a rede; (b) a estrutura de 

avaliação individual, contrária a outros métodos eventualmente utilizados pelos 

professores  – trabalhos em grupo, auto-avaliação, etc. (c) ênfase no produto, 

ignorando o processo; (d) a atenção concentrada no desempenho médio de um 

grupo, desconsiderando desempenhos individuais; (e) avaliação de competências 

gerais em que “qualquer mensuração, em qualquer contexto, será aceitável” 

(Campione, 1996); (f) a dificuldade de traduzir os resultados obtidos em ações de 

correção de rota, uma vez que os diferentes contextos sociais são ignorados e, 

finalmente, (f) seu caráter de avaliação pontual, de verificação de rendimentos e 

de classificação das escolas segundo o desempenho dos alunos provoca disputas 

                                                 
20 Fonte: Folha de São Paulo, Cotidiano, 24/06/04 
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internas e  propicia o surgimento de atitudes antipedagógicas ou subterfúgios que 

mascarem o resultado final do exame.  

A própria estrutura da prova com questões de múltipla escolha é motivo de 

crítica em relação a sua eficácia como instrumento de avaliação. Autores como 

Álvarez Méndez e Campione  debruçaram-se sobre esta questão: para o primeiro, 

um exame objetivo em que haja uma única resposta válida, ao introduzir a 

possibilidade do acerto casual, impede o aluno de testar-se e elimina uma 

oportunidade de aprendizagem. O segundo vê neste tipo de testes um reforço às 

práticas pedagógicas tradicionais, pelas seguintes razões: (a) trata-se de uma 

avaliação estática, baseada no produto; (b) possibilita a obtenção de respostas 

certas por motivos errados (“chute”); (c) ignoram a natureza múltipla da 

inteligência; (d) são limitados e em nada contribuem para a proficiência do aluno, o 

maior desafio do processo de ensino – aprendizagem.    

Fidalgo (2002), ecoando autores que discutem a avaliação de ensino-

aprendizagem como ferramenta para a formação de agentes críticos, divide a 

avaliação em categorias: a primeira, denominada “avaliação bancária” foi gerada 

na necessidade de comprovação da qualidade de ensino, tem como meta a 

devolução, pelo aluno, dos conceitos ou conhecimentos que lhe foram 

transmitidos ao longo de um período escolar. Para a autora, o termo “bancária”  

tem origem em Paulo Freire  para quem o sistema educacional brasileiro pauta-se 

em traços mercantilistas, constituídos pela necessidade de retorno financeiro de 

investimentos na educação.  Nesta analogia, o professor  assume função idêntica 

à do banqueiro, conferindo “depósitos”, nas mentes dos alunos / clientes.  

A segunda categoria, a “avaliação centrada no aluno” fundamenta-se em 

abordagens teóricas que consideram o indivíduo como centro do processo ensino-

aprendizagem. As implicações desta centralidade incluiriam: (1) uma visão de 

aprendizagem como ação subjetiva; (2) a dinâmica do desenvolvimento 

biogenética,  com ritmos  e demanda de tempo próprios; (3) a importância da 

avaliação do processo supera a do produto e (4) a descaracterização do espaço 

escolar como o único em que há  aprendizagem.    
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   Embora essa centralidade no aluno, segundo Fidalgo, confira maior 

autonomia ao processo,  o seu emprego como justificativa para a exclusão é um 

risco a considerar: o sucesso ou fracasso, sendo atribuídos ao aluno, isentaria o 

Estado e os profissionais da educação da sua parcela de responsabilidade.  

 O terceiro tipo, a avaliação mediadora / sócio-interacionista fundamenta-

se na discussão que Lunt (1993), estabelece a respeito dos pressupostos  de 

Vygotsky em relação ao desenvolvimento, cuja idéia nuclear reside na relevância 

das interações sociais como pilares da aprendizagem.  Ao explorar as maneiras 

pelas quais a criança aprende, o psicólogo russo elabora uma teoria de 

desenvolvimento centralizada na “relação dialética entre o indivíduo e a 
sociedade21”, uma das bases que utilizará para a discussão da ZPD.   

 Esse conceito também é compartilhado  por Lunt, que vê neste tipo de 

avaliação a vantagem de possibilitar uma “interação dinâmica entre avaliador e 

aluno com mais ênfase sobre o processo do que sobre o produto da 

aprendizagem” (p.232).  Ou seja, na interação, torna-se possível a compreensão 

das maneiras pelas quais o aprendizado acontece e, conseqüentemente, propiciar 

situações favoráveis à implementação do processo. 

 As principais críticas de Lunt aos métodos tradicionais de avaliação estão 

relacionadas ao seu compromisso com uma validade baseada numa média 

ponderada que confere à avaliação um caráter de estaticidade. Como resultado 

dessa necessidade de validação, os indivíduos de diferentes contextos sociais são 

submetidos a um mesmo padrão de investigação das capacidades individuais, 

pois o que embasa tais verificações é uma idéia de aptidão como algo imutável e 

determinante do sucesso ou do fracasso futuros.  

  Dentre as conseqüências negativas da avaliação tradicional nos sujeitos a 

ela submetidos estariam as frustrações oriundas de uma classificação arbitrária e 

a centralidade no produto, impedindo o direcionamento de estratégias que 

auxiliem na superação das dificuldades individuais.  

                                                 
21 grifo acrescentado. 
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De acordo com Álvarez Méndez (op. cit.), a diversidade de critérios e 

significados atribuídos à avaliação, além de comprometer a sua qualidade, torna 

difícil precisar os seus instrumentos e as suas finalidades. Mas, no sentido estrito 

de educação, o que caracteriza a avaliação é a necessidade da existência de 

sujeitos envolvidos em uma atividade de aprendizagem, orientada por princípios 

morais e comprometida com a superação de obstáculos econômicos e/ou culturais 

que impedem o acesso à cultura.  

Nesse contexto, o referencial básico da avaliação é a democracia, que 

exige do professor honestidade e compromisso com a transparência do processo, 

envolvendo participação, negociação, continuidade e a integração com o currículo. 

Em suma, além de constituir-se em motivação, os processos avaliativos devem 

constituir-se em garantia de aprendizagem significativa.  

Segundo Freire (2001), avaliações tradicionais, voltadas ao conteúdo e à 

verificação de rendimentos, transformam os sujeitos do processo ensino-

aprendizagem em objetos a ser continuamente preenchidos pelo “saber” do 

professor e tem como resultado a passividade e alienação. A escola, em sua 

opinião, encontra-se ainda presa a um “anacronismo romântico”, atribuindo-se o 

poder de resolver os graves problemas sociais do país: a escolarização bastaria 

para impulsionar os menos favorecidos ao progresso econômico e social. Esse 

idealismo justificaria a existência de mecanismos classificatórios, excludentes, 

centrados no processo em detrimento do aluno e criando hierarquias que levam a 

uma idéia de excelência, certificando aquisições supostamente oriundas de 

qualidades intelectuais superiores (Perrenoud, 1999).    

Candau (2001) identifica no sistema de avaliação da educação brasileira 

movimentos que ora se afastam, ora se aproximam de protótipos tradicionais. 

Para a autora, a avaliação na nova LDB constituiu-se como uma das estratégias 

para a redução dos índices de repetência mostrados pelas estatísticas. A outra 

medida, prevista na Lei, é o investimento na melhoria do ensino, de forma a 

melhorar a performance educacional  e aumentar a produtividade.  

De acordo com Luckesi (2002), a  avaliação está geneticamente identificada 

com um modelo pedagógico e social dominante, herdado da Revolução Francesa 
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e rotulado de “liberal conservador”.  Nas décadas seguintes, esse instrumento se 

consolida como um mecanismo de classificação do desenvolvimento intelectual 

que ignora as transformações sociais e dá origem a pedagogias: (a) a tradicional, 

centrada no intelecto, na transmissão do conhecimento e na pessoa do professor; 

(b) a renovada ou escolanovista, valorizando a produção espontânea do 

conhecimento e a individualidade do aluno; (c) a tecnicista,  voltada ao rendimento 

e à assimilação de conteúdos. Embora oriundas de um mesmo modelo, nenhuma 

dessas pedagogias conseguiu  se afirmar como promotora de igualdade social, 

uma vez que, ainda segundo Luckesi, qualquer transformação seria inviável num 

contexto social voltado à domesticação. 

Em suma, a organização escolar seriada assenta-se na hierarquização do 

conhecimento que apregoa a promoção como resultado de um aproveitamento 

compatível com os objetivos definidos pela comunidade acadêmica. Esses 

objetivos, oriundos de uma situação ideal, nortearam os critérios para aprovação 

ou reprovação dentro do sistema de aprendizagem em que não se consideravam 

as individualidades.  

Essa situação começa a ser revista a partir da lei 5692/71 que, em relação 

ao aproveitamento escolar, passa a reconhecer duas “categorias” de alunos: os 

com aproveitamento suficiente e os com aproveitamento insuficiente. Começa-se, 

desse modo, a falar em “alunos necessitados de recuperação”, em lugar de 

“alunos reprovados”. A mesma lei menciona  oportunidades de avanços 

relacionados à idade e ao aproveitamento escolar (artigo 14, parágrafo 4).  

A lei subseqüente, 9394/96 já se refere à não-aprovação apenas em 

relação aos alunos com presença insuficiente às atividades escolares, embora 

lhes possibilitando participar dos processos de reclassificação na escola.   

O atual Secretário da Educação de São Paulo, Gabriel Chalita, em muitos 

artigos divulgados pela imprensa, coloca o sistema de progressão continuada  

como um instrumento moderno, revolucionário, cuja metodologia, ao garantir o 

direito do aprendizado segundo características e ritmos individuais, coloca o aluno 

e o professor no centro do processo educativo. Em paralelo, o secretário  

reconhece que essa proposta implica numa atuação “comprometida do corpo 
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docente em relação aos estudantes, por meio de um sistema de avaliação 
detalhado e criterioso22” (Jornal A Tribuna, 07/05/2002). 

Em outras palavras,  o desafio que se coloca é o de superação de um 

trabalho individual em função da construção coletiva de conhecimento através de 

novas formas de trabalho docente. Nesse sentido, a avaliação classificatória que 

separa os alunos em reprovados e aprovados ao final de um processo, deverá dar 

lugar a uma avaliação formativa, que coloque à disposição dos professores 

informações qualitativas sobre os processos de aprendizagem dos alunos, 

ajudando a direcionar esforços na construção das habilidades e das competências 

necessárias ao prosseguimento da vida escolar.  

Entretanto, novas formas de trabalho docente pressupõem infra-estrutura   

de apoio ao trabalho docente e disposição dos profissionais da educação para 

modificar práticas conservadoras, investir na própria formação profissional, etc. 

Portanto, considerando-se a realidade das escolas públicas brasileiras, distante 

dos discursos oficiais, a concretização desses objetivos ainda demandará algum 

tempo.   

 Finalizando esta seção, sintetizo, no quadro a seguir, algumas 

características atribuídas por Álvarez Méndez  à avaliação tradicional e as assim 

chamadas formas de avaliação alternativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Grifo acrescentado.  
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QUADRO 4 – TIPOS DE AVALIAÇÃO. 

AVALIAÇAO ALTERNATIVA (Busca o entendimento 

entre os sujeitos participantes). 
AVALIAÇAO TRADICIONAL (Busca o 
êxito imediato e artificial dos 
exames).   

Avaliação formativa, interna; Avaliação somativa, externa; 

Referida  a princípios educativos; Referida a critérios e normas; 

Horizontal, dinâmica e processual; Vertical, pontual e terminal; 

Participada, compartilhada, contínua; Individual, final; 

Auto-avaliação; Avaliação pelo professor; 

Provas de ensaio, de elaboração e de aplicação; Exame tradicional, provas objetivas; 

Preocupação com a compreensão e interesse 

pelo singular; 

Preocupação com confiabilidade, com 

validade e generalização; 

Subjetividade, compromisso do professor; Objetividade, distanciamento; 

Atenção ao processo ensino-aprendizagem; Centrado no resultado ou objetivos; 

Avaliação da aprendizagem; Medida do rendimento escolar; 

Equanimidade, flexibilidade, honestidade; Elitista, Imparcialidade, programação; 

Valorização, interesse ético; Medição, interesse técnico; 

Compreensão processual do rendimento; Explicação causal do rendimento; 

Responsabilidade / autonomia docente 

assumidas. 

Prestação de contas, controle 

externo. 

 

Destaco que, pelas características acima, o SARESP se constitui como 

uma atividade voltada à aferição do quanto foi apreendido ao final de uma etapa 

ou processo (rendimento). Uma explicação plausível para a existência desse 

exame anual á a de que os nossos governantes estão preocupados tanto em 

constatar quanto em justificar os avanços dos alunos da rede pública ao final de 

um período letivo. A questão inevitável é se o questionário socioeconômico a que 

são submetidos os alunos explicaria um rendimento abaixo do “aceitável”, numa 

comunidade carente.  



 64
 

2.2. Avaliação de linguagem 

Nesta seção discuto algumas visões de avaliação cujo enfoque é a 

construção do conhecimento pelo aluno, dentro de uma concepção democrática 

de ensino. 

Ao criticar a avaliação predominante nas escolas públicas, Freire (op.cit.) 

atribui à linguagem o poder de refletir dialogicamente o mundo, conduzindo o 

educador à percepção crítica da realidade e possibilitando que, mesmo operando 

com as teorias  existentes, produza resultados transformadores. Para que isso 

ocorra, a linguagem deve constituir-se como expressão autêntica dos excluídos e 

reflexo de sua própria consciência, sintonizada com experiências reais, concretas, 

que provoquem a reflexão sobre o estar-no-mundo: “o papel da escola é 

problematizar o mundo”.    

Ainda neste sentido, Sacristan (2000), aproxima-se da alfabetização crítica 

proposta por Paulo Freire, ao propor que a educação se realize a partir das 

situações conflitantes do presente, empregadas como instrumento de reflexão 

sobre o mundo que cerca o aprendiz. Conhecer o mundo, transformá-lo e 

transformar-se, conduz à aquisição de autonomia.  

Sacristan vê a leitura e a escrita como uma alternativa para a educação, 

contanto que vise à construção do sujeito pela reconstrução do saber e como 

instrumentos de acesso às tradições (saber acumulado), de recriação do passado, 

de capacitação para a vida pública e de reorganização individual de significados 

que conduzam à liberdade.  

No aspecto da tradição, as ciências, as artes, a literatura, segundo o autor, 

são reflexos da luta do homem pela dominação do mundo; indicam os 

instrumentos utilizados e os erros cometidos no processo. Podem, portanto, 

constituir-se como ponto de partida para releitura do mundo, a partir da 

valorização crítica dos seus conteúdos.  

Na tarefa de compreensão dos processos educativos, as contribuições de 

Bakhtin (1929) adquirem importância relevante quando refletimos sobre o 
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processo de ensino-aprendizagem em relação à construção de significados: a 

implementação da atividade de ensinar exige que consideremos os contextos 

históricos e culturais que embasaram o desenvolvimento das funções mentais do 

indivíduo.  

Bakhtin recusa a idéia da construção individualizada do significado. Para o 

autor,  a vida social define a construção dos significados na medida em que as 

experiências e as aprendizagens individuais refletem o modo de ser/estar numa 

coletividade, utilizando como ferramenta principal a linguagem: “a palavra é uma 

espécie de ponte lançada entre mim e o outro”. (1998, p. 113).  

Essa “ponte”  - a palavra - é detentora de alguns aspectos particulares: 

origina-se em alguém e é orientada para alguém, estando, dessa maneira, 

carregada de conteúdos ou sentidos ideológicos, vivenciais... Assume, assim, a 

condição de elo numa cadeia de significações, dentro de um contexto denominado 

pelo autor de enunciação, ou o produto da interação social entre dois ou mais 

sujeitos. 

Portanto, Bakhtin (1997) confere à palavra o status de “abrigo da 

consciência”. Com isso temos que, embora a palavra se origine de um ato 

individual, de vontade própria, a sua concretização como signo realiza-se pela 

concordância do grupo social. O caráter ideológico é explicado pela existência de 

diversos sentidos, determinados pelo contexto e condicionados pelo que Bakhtin 

denomina de infra-estrutura: o conjunto das leis sociais e econômicas que regem 

uma comunidade.  

A existência de uma avaliação classificatória, excludente, construída em 

torno de uma classe social dominante, embasa-se no que Bakhtin denomina de 

“arena” – o espaço em que se entrecruzam os valores sociais que lutam pela 

dominação. Qualquer mecanismo avaliativo com características   excludentes, 

pautadas em idéias de dominação capitalista perde terreno na medida em que as 

transformações socioeconômicas, introduzindo novos processos de compreensão 

dos fenômenos ideológicos, impõem novos  indicadores, condizentes, dentre 

outros, com a necessidade de inclusão social.   
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Nas relações sociais, a palavra como signo ideológico ou lingüístico é 

fixada pelas perspectivas de uma época ou de um grupo social que determina os 

seus conteúdos. Estas relações são perceptíveis no texto (qualquer enunciação da 

fala ou da escrita), povoado por diversos sujeitos falantes, cada um ocupando um 

lugar social, com as suas respectivas vozes cujos significados transmitidos dão 

origem a outros ideologicamente condizentes com o status social desse falante.  

Seguindo esse pensamento, podemos entender que o texto, produto de 

uma interação social, constitui-se em duas funções essenciais – transmissão e 

geração de novos significados. Essa dinâmica discursiva propicia situações de 

concorrência ou de concordância entre os falantes, originando dois novos 

conceitos fundamentais para a sua compreensão: o de função monológica, na 

qual falante e ouvinte coincidem (univocidade) e o de função dialógica – 

dialogismo, construção de novos significados resultantes dessa interação.  

No contexto de sala de aula, espaço de reprodução ideológica, a 

construção de significados ocorre, na perspectiva bakhtiniana, no confronto de  

dois gêneros discursivos: o discurso do cotidiano, presente na voz do aluno e o 

discurso científico, centralizado pelo  e no professor. A aprendizagem se constrói, 

portanto, nessa “arena” (Bakhtin, 1929)  - um espaço  em que lutam para se 

sobrepor. Diante disto, a construção de significados exige a conscientização, no 

sentido vygotskiano, do papel social dos envolvidos na interação: os professores, 

“detentores” do contexto científico tendem a apresentar um discurso autoritário, 

unívoco; os alunos, por sua vez, trazem o discurso do cotidiano, construído nas 

práticas sociais.  O texto é o instrumento dialógico que possibilita a desconstrução 

dessas vozes e a elaboração de novos significados.  A tensão discursiva que leva 

à autoridade é a mesma que produz o conhecimento: à medida que se apropria do 

conhecimento científico, o aluno se capacita a uma relação mais estável com os 

discursos do saber sistematizado pela escola.    
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2.3.  Avaliação e Zona Proximal de Desenvolvimento23.  

Discutir avaliação nos moldes propostos para o SARESP, exige a  

discussão da diversidade de significados24 atribuídos à avaliação, considerando-se 

os diferentes contextos sociais envolvidos.  

O presente trabalho parte da perspectiva de que a avaliação constitui-se  

como um mecanismo de interação escolar no qual os aprendizes, em contato com 

um interlocutor, mesmo virtual, realizam atividades significativas para o processo 

de ensino-aprendizagem.. 

Dentro da teoria sócio-histórica  proposta por Vygotsky e seus seguidores, a 

relação do indivíduo com o mundo e com a construção do conhecimento ocorre 

primeiramente a partir das relações interpessoais (fatores  externos) e evolui para 

o plano individual, interno. A ZPD surge com o propósito de estabelecer uma 

analogia entre desenvolvimento e aprendizagem, conceitos que para Vygotsky 

(1934) não se confundem. Enquanto teóricos como Piaget sustentavam que o 

desenvolvimento antecede a aprendizagem e, conseqüentemente, os processos 

educativos dependeriam do amadurecimento das funções psíquicas, Vygotsky, na 

discussão da ZPD, conclui que o “bom aprendizado” se adianta ao 

desenvolvimento.  

O conceito de ZPD considera os diferentes níveis de aprendizagem em que 

a criança se encontra e o que é possível a ela realizar sozinha ou com a 

assistência de um adulto. Assim, a ZPD seria o espaço entre esses dois níveis: a 

distância entre o desenvolvimento real, que se costuma determinar através da 

solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou 

em colaboração com companheiros mais capazes. (1934:112)  

A abordagem vygotskyana da ZPD considera o desenvolvimento real como 

aquele em que o aprendiz já adquiriu auto-suficiência, conseguindo resolver os 

desafios que lhe são propostos de forma autônoma; no segundo nível, essa 

                                                 
23 Neste trabalho opto pelo termo ZPD, ignorando outras denominações. 
24 Segundo Vygotsky (1929) significado é  formação dinâmica, um  fenômeno verbal unindo o pensamento e 
a palavra. Trata-se, então, de um conceito que evolui conforme a consciência.   
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resolução necessita da colaboração de um par  mais experiente.  Desta 

“assistência” deriva a noção de andaime (scaffolding), cuja idéia nuclear reside no 

apoio, em diferentes níveis, ao desenvolvimento dos processos cognitivos do 

aprendiz.  

De acordo com Magalhães (1996) andaime, um conceito introduzido por 

Bruner (1977) para explicar a relação entre os participantes do processo ensino-

aprendizagem, foi ampliado por Cazden (1983) que classifica a intervenção ou 

apoio a um aprendiz em três níveis: (1) vertical:  a ampliação da capacidade 

lingüística do aprendiz se realiza através de questionamentos de um adulto; (2) 

seqüencial:  atividades-modelo construídas em interação: e (3) instrução direta:  
sistematização do conhecimento formal na escola.  

Segundo Stetsenko (1999), a noção de andaime implica numa assistência 

gradual que sustente a criança na resolução de determinadas tarefas, 

promovendo o desenvolvimento cognitivo. Esse “socorro” concretiza-se em forma 

de modelos, instrução, questionamentos, mas como bem reconhece Motta (2004), 

há um risco envolvido: o “andaime” unilateralmente construído e apresentado ao 

aluno,  ignorando a dialogicidade e restringindo a ação do outro.  

Enquanto teóricos como Schneuwly (1992), Davydov e Zinchenko (1993)  

discutem a ZPD relacionando desenvolvimento e educação, Engeström (1999) 

analisa esse conceito dentro da Teoria da Atividade. Schneuwly define a ZPD 

como um espaço de negociação dos conflitos entre os conceitos cotidianos, 

trazidos pelos alunos do seu contexto natural e os conceitos científicos 

introduzidos pela  escola; Davydov e Zinchenko partem do princípio de que a 

educação, em seu início, é uma atividade coletivamente realizada, caracterizada 

por fatores internos. Somente à medida que se desenvolve, a criança, 

internalizando os conceitos, organiza os seus processos mentais e consegue 

desempenhar a atividade individualmente. 

Para Engeström, a ZPD é o espaço de transformações potenciais, dentro 

de um sistema de atividades. Ela surge das contradições do sistema e tem como 

base as experiências individuais e a história dos sujeitos envolvidos. A resolução  
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dessas contradições é o que projeta as ações futuras em atividades coletivas 

semelhantes.    

Toda essa discussão enfatiza a relevância dos papéis sociais atribuídos ao 

ensino-aprendizagem nos seus diversos aspectos: mesmo nos processos de 

avaliação, instrumentos direcionados à percepção das competências25 têm o 

potencial de contribuir para a implementação do processo de ensino – 

aprendizagem e de construção da ZPD.   

O modelo de avaliação proposto pelo SARESP, ao ignorar os diferentes 

contextos sócio-culturais dos alunos a ele submetidos, deixa de constituir-se em 

oportunidade de aprendizagem, segundo o que destaca Lunt (1993). Para essa 

autora, dentro das formulações teóricas da ZPD, as práticas avaliativas têm  

sentido quando orientadas para o percurso de uma atividade de aprendizagem e  

relacionadas  aos diferentes contextos sociais geradores.  

Em relação à avaliação vejo que o conceito de ZPD, ao colocar o 

desenvolvimento e a aprendizagem em níveis distintos, reafirma o papel das 

contradições como base para o “crescimento” individual: o aluno, em convívio com 

situações de aprendizagem desconhecidas, orienta-se de acordo com os 

processos mentais já adquiridos, ampliando o seu repertório e se movimenta em 

direção a sua autonomia. Sob este aspecto, a avaliação como um elemento 

exterior de afirmação do desenvolvimento, constitui-se em instrumento para a 

criação da ZPD, propiciando o contato com novos procedimentos ou conteúdos e 

com novas formas de construção do conhecimento.  

 As diferentes acepções teóricas relacionadas com a ZPD encontram-se 

esquematizadas no quadro abaixo: 

 

 

 

 

                                                 
25 Utilizo aqui  o termo “competência”  no sentido do dicionário: aptidão, capacidade reconhecida. Eventuais 
distinções entre os termos empregados pelo SARESP serão discutidas em outra seção.   
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QUADRO 5 – INTERPRETAÇOES DA ZPD  
 

ZONA PROXIMAL DE DESENVOLVIMENTO 
Andaime Cultural Social  
Vygotsky Vygotsky Engeström 

A distância entre o que o 
aprendiz é capaz de realizar 
sozinho e o que será capaz 
de realizar com o auxílio de 
um par mais experiente. 

A distância entre os 
conceitos científicos, 
fornecidos pela escola, e o 
conhecimento do cotidiano. 
A junção desses dois 
produzirá o conflito e o 
resultado será o 
desenvolvimento. 

A distância entre as ações 
cotidianas e a maneira pela 
qual a atividade social, 
coletivamente gerada, foi 
construída em seu percurso 
histórico.   

Daniels Schneuwly Russell 
Intervenção ou apoio / 
assistência que 
simplifiquem o papel do 
aprendiz, sem reduzir a 
importância da tarefa, 
reduzindo as incertezas 
características do processo 
ensino – aprendizagem 

O conflito entre fatores 
pessoais (internos) e as 
situações e condições 
socioculturais (externos), 
instrumentalizando a 
construção das FPS, pela 
fusão dos conceitos 
cotidiano e científico.   

 

A dinâmica dos sistemas da 
atividade; a relação do 
sujeito com o objeto, 
constituindo-se em 
oportunidades para 
transformação e 
desenvolvimento. 

Stetsenko Davydov e Zinchenko  
Assistência gradual de um 
adulto na resolução de 
determinadas tarefas, 
promovendo o 
desenvolvimento cognitivo. 

Educação inicialmente 
coletiva passa a individual 
pela  internalização dos 
conceitos e a organização 
dos processos mentais. 

 

 ZPD neste trabalho  
A participação da 
comunidade escolar na 
discussão dos instrumentos 
de avaliação, legitimando 
as inovações propostas 
dentro do sistema de 
progressão continuada.     

Como os instrumentos de 
avaliação constituem-se ou 
não como oportunidade de 
aprendizagem 

 

ZPD como zona de conflito 
e negociação e 
transformação dentro de um 
sistema de atividades. 

 Posicionamento crítico em 
relação aos tipos de 
avaliação e adaptação 
desses instrumentos aos 
diferentes contextos 
culturais.  

As diferentes visões que a 
comunidade tem de 
avaliação e seus reflexos no 
cotidiano escolar.  
 

(Adaptado de Motta, 2004.)  
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3.0   O SARESP 

  Nesta seção situo o SARESP dentro de uma proposta de reformulação das 

avaliações do processo de ensino – aprendizagem, historicamente consideradas 

como um entrave à democratização do ensino, tendo em vista que os mecanismos 

de avaliação em uso na escola pública são considerados os principais 

responsáveis pela evasão e pelo índice de repetências.  

 Desta forma, inicio com as primeiras medidas envolvendo o ensino 

fundamental, apresentando, na seqüência, a configuração do SARESP, um 

histórico desta atividade institucional de avaliação e finalizo com o contexto 

político de implantação do sistema.  

 

3.1. O sistema de ciclos na educação   

A idéia de se instituir mecanismos redutores da reprovação na Escola 

Pública surge com a reestruturação do antigo Ensino Fundamental em ciclos, com 

a eliminação da repetência na série inicial. Conforme já discutido antes, no ano de 

1983, o governo de São Paulo adota o Ciclo Básico (CB), transformando as duas 

séries iniciais em um ciclo de dois anos e eliminando a repetência no 1o ano 

escolar. Nessa direção, em 1992, ao instituir o Programa de Avaliação 

Educacional da Rede Estadual e realizar avaliações em 306 escolas incluídas no 

Projeto Escola- Padrão, com o objetivo declarado de “obter elementos para a 

formulação de políticas educacionais e de informar as escolas com dados 

objetivos acerca dos pontos críticos do processo ensino-aprendizagem”  (SARESP 

1996, vol. I) a Secretaria Estadual da Educação sinaliza para as modificações que 

virão a seguir. 

A partir de 1994, a Secretaria Estadual da Educação passa a avaliar o 

rendimento de toda a Rede Pública Estadual; em 1995, com o propósito de buscar 

subsídios para a melhoria da qualidade de ensino, a administração iniciada pela 

secretária Rose Neubauer, define a implantação de um Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar que se concretiza no ano seguinte, com o SARESP. 
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Em trabalho realizado para o Banco Mundial, Davis e Silva (1993)26 

analisam o impacto de medidas alternativas como o Ciclo Básico de 
Alfabetização (CBA), como tentativa de reestruturação do Ensino Fundamental, 

historicamente tido como uma  barreira ao prosseguimento dos estudos. As 

pesquisadoras consideram que a adoção, em 1983, pela rede estadual paulista, 

do Ciclo Básico, representa um avanço, na medida em que, iniciativas como 

essas apontam para uma gradual transformação na instituição escolar, eliminando  

a repetência no primeiro ano.  Essa situação, regulamentada pelo decreto 

2183/83, vem complementada por medidas de incentivo aos professores, 

fornecimento de material didático ao aluno, reforço na merenda, flexibilização do 

agrupamento de alunos, cursos de aperfeiçoamento dos profissionais, alteração 

dos procedimentos de avaliação, com ênfase no processo de aprendizagem que 

deveria indicar o progresso do aluno e fornecer dados sobre a necessidade de 

reforço e atendimento de dificuldades específicas.  

A experiência de São Paulo é adaptada em outros estados como Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul e, de acordo com Davis e Silva (1993), as 

modificações pouco significativas devem-se, dentre outros fatores, a mecanismos 

desenvolvidos no interior das unidades escolares, como resistência a mudanças 

no cotidiano e à ausência da comunidade no planejamento, acompanhamento e 

avaliação das diretrizes gerais das escolas.   

Segundo as pesquisadoras, a reprovação, embora reconhecida como uma 

experiência traumática,  ainda é encarada como uma oportunidade de 

“amadurecimento psicológico” e de revisão dos conteúdos não assimilados. O ato 

de avaliar mantém características que vão da classificação à manutenção da 

“disciplina”.  

O Ciclo Básico  consolida-se a implantação, em 1996, da nova Lei de 

Diretrizes e Bases que prevê a organização do Ensino Fundamental em dois 

ciclos: 1a a 4a série e 5a a 8a série, ao final dos quais, caso o aluno apresente 

problemas de aprendizagem e, desde que tenha tido todas as oportunidades de 

                                                 
26 Revista Estudos em avaliação educacional. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, jan-jul/93:5-44. 
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sucesso – recuperação paralela, aulas de reforço, etc., poderá ficar retido por mais 

um ano no ciclo. 

Esse mecanismo inovador pressupõe uma valorização das avaliações 

contínuas e freqüentes da aprendizagem para redirecionar a correção de 

deficiências e a adoção de medidas que aumentem as chances de o aluno ser 

bem sucedido. Dentro dessa perspectiva, é instituído, a partir de 1996, o Sistema 

de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo – SARESP, cujos resultados 

subsidiariam o trabalho do professor em sala, cursos de formação contínua, etc.   

Em outubro/2000, a então Secretária da Educação do governo Mário 

Covas, Rose Neubauer, em artigo disponível na Internet, intitulado “Quem tem 

medo da progressão continuada? Ou melhor, a quem interessa o sistema de 

reprovação e exclusão social?”27 destaca que as mudanças previstas na LDB e 

implementadas pelo governo paulista já apresentam resultados positivos, 

provocando “quedas drásticas nas taxas de evasão”. Ou seja, além de validar 

estatisticamente a progressão continuada, a Secretária acentua a importância de  

mecanismos como a recuperação contínua e paralela, enfatizando a importância 

de avaliações freqüentes e contínuas da aprendizagem como elemento chave 

para redução da evasão escolar e da  conseqüente exclusão do aluno.  

Essas inovações tornam-se possíveis porque a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), em seu artigo 23, possibilita às escolas 

novas formas de organização, de forma a atender especificidades inerentes à 

clientela, regiões e necessidades que lhe são próprias. Uma flexibilização que 

rompe com a organização do ensino em séries anuais seqüenciadas e permite 

que seja introduzida a divisão da educação básica em ciclos. .  

A seção III da referida Lei, ao tratar especificamente do Ensino 

Fundamental, em seu parágrafo segundo, faculta aos estabelecimentos que 

utilizam a progressão regular por séries, adotarem o regime de progressão 

continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino – aprendizagem. Lá 

estão previstas também as formas de implementação do novo regime: ampliação 

da jornada escolar, a recuperação paralela e contínua dos alunos com dificuldades 
                                                 
27 www.crmariocovas.sp.gov.br.  
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de aprendizagem, classes de aceleração para alunos com defasagem na relação 

idade/série; reclassificação para aqueles que conseguiram aprender 

independentemente da freqüência à escola.  

Com esses mecanismos a LDB visa, por um lado, a garantia de acesso e 

permanência do aluno na escola, a redução dos elevados índices de evasão e 

repetência e, conseqüentemente, a otimização dos recursos direcionados à 

educação.  Por outro lado, a democratização do ensino tornou-se uma exigência 

do mundo  moderno e as crescentes pressões por justiça social, redução das 

taxas de analfabetismo, etc.  

A Deliberação do Conselho Estadual da Educação, de nº 09/97 de 30 de 

julho de 1997, que estabelece a divisão do ensino fundamental em ciclos, prevê, 

para o processo de ensino-aprendizagem,  os mecanismos já inscritos na LDB, 

acrescidos de dispositivos específicos tais como a avaliação das competências 

com fundamento nos conteúdos mínimos obrigatórios; controles de freqüência; 

articulação com a comunidade; avaliação institucional interna e externa; esquemas 

de aceleração de aprendizagem; direito de reclassificação, etc.     

Merece comentários o item controle de freqüência que nas escolas adquiriu 

um caráter de prioridade, a partir da interpretação vigente: o aluno só repete o ano 

se faltar mais do que 25% do total de dias letivos. Se ele é freqüente e não 

apresente indícios de que progrediu o responsável é o professor que não sabe 

avaliar. Esta tem sido a tônica de muitos HTPC de que participo.    

Em síntese, o sistema de ciclos supõe nova organização escolar a partir da 

substituição da rigidez dos conteúdos e dos períodos anuais. A divisão do ensino 

fundamental em dois ciclos possibilita a continuidade dos estudos sem reprovação 

do aluno, o que só ocorreria ao final do ciclo, depois de asseguradas todas as 

oportunidades de aprendizagem: atividades de reforço e de recuperação paralelas 

e contínuas ao longo do processo. O único critério previsto para a existência da 

reprovação dentro do ciclo é a superação do limite de 25% de ausências. Mesmo 

neste caso, a lei prevê a integração da escola com a comunidade: pais, Diretorias 

de Ensino e o Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente devem ser 

previamente informados para que não ocorra a retenção por faltas.  
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A principal novidade que a progressão continuada impõe através dos ciclos 

é a ruptura com  um modelo conservador, de reprovação e exclusão, ao 

considerar o desenvolvimento das capacidades cognitivas do aluno como um 

processo evolutivo, impossível de ser restrito a um ano letivo e que requer maior 

cuidado na definição dos objetivos que se pretende alcançar ao final de um ciclo.   

O objetivo maior do novo sistema é a construção de um novo espaço de ensino-

aprendizagem inclusivo que mantenha os alunos integrados ao sistema, 

respeitando as dificuldades individuais e os progressos obtidos pelo indivíduo. 

Com o objetivo de assegurar  a qualidade de ensino e o desenvolvimento 

dos alunos, estão previstas avaliações de aprendizagem ao longo do processo 

que conduzam a uma avaliação contínua e cumulativa da aprendizagem, 

permitindo a apreciação final do educando ao final do ciclo. Essas avaliações 

constituir-se-iam em um diagnóstico dos problemas dentro do ciclo, possibilitando 

a adoção de mecanismos de superação das dificuldades apresentadas.   

Na prática, percebo que pouca coisa mudou: como a minha experiência 

indica, os alunos continuam sendo promovidos ou retidos em avaliações pontuais, 

voltadas ao produto, não ao processo da aprendizagem. Iniciativas limitam-se a 

ações individuais que os professores dizem adotar porque são cobrados pela 

Direção quanto ao registro de atividades de recuperação nos diários de classe;   

as aulas de reforço acontecem pela junção de turmas em horários “espremidos” 

entre os períodos e com a mesma metodologia adotada na sala de aula regular.  

O relatório do Conselho Estadual de Educação (CEE nº 119/97) vê a 

progressão continuada como um mecanismo de conexão da realidade das salas 

de aula com a dos alunos, sugerindo, para as estratégias de avaliação uma nova 

postura do profissional da educação, considerando o desenvolvimento dos alunos 

sob outros aspectos que não os diretamente ligados ao currículo escolar ou aos 

conteúdos pedagógicos.  É o que se deduz da leitura do fragmento transcrito do 

Diário Oficial do Estado, de 1997:   

A avaliação no esforço da progressão continuada tem um novo sentido, ampliado, 
de alavanca do progresso do aluno e não mais o de um mero instrumento de seletividade. 
Ela adquire um sentido comparativo do antes e do depois da ação do professor, da 
valorização dos ganhos, por pequenos que sejam, em diversas dimensões, do 
desenvolvimento do aluno, perdendo absolutamente seu sentido de faca de corte. A 
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avaliação se amplia pela postura de valorização de qualquer indício que revele o 
desenvolvimento dos alunos, sob qualquer ângulo, nos conhecimentos, nas formas de se 
expressar, nas formas de pensar, de se relacionar, de realizar atividades diversas, nas 
iniciativas. 

     (DOE. 20/12/97 Seção I Página 18.) 

A eliminação da repetência na série introduz um novo conceito de avaliação 

que valorize conquistas individuais, valores e  comportamentos, além de privilegiar 

a relação professor – aluno.  Uma avaliação formal, tradicional, pautada em 

provas e notas perde o sentido a partir do momento em que todo o processo 

ensino-aprendizagem direciona-se para a emancipação pessoal, com 

aprendizagens diferenciadas e desenvolvimento global em que palavras como 

“aprovação” e “reprovação”  são substituídas por aproveitamento, promoção 

parcial, etc.     

O aparente radicalismo da idéia provoca questionamentos benéficos em um 

sistema imbuído por um conservadorismo seletivo, voltado à instrução a à 

formação de mão-de-obra e não para a cidadania e o convívio social. O sistema 

proposto exige a valorização de atitudes em diferentes perspectivas; volta-se à 

formação do aluno, combatendo a cultura da reprovação e transformando a escola 

em espaço de gestão democrática. Entretanto, assertivas como a “valorização de 

qualquer indício de desenvolvimento” se tomada em seu sentido literal,  abre a 

possibilidade para “dar uma força ao bom aluno” , em detrimento daqueles que 

apresentam maiores dificuldades, acentuando a exclusão ao invés de combatê-la.  

Afinal, num mundo globalizado, tecnologicamente exigente, não é suficiente que o 

aprendiz seja simpático, cultive boas relações para ser bem sucedido. O 

desenvolvimento não se restringe ao social.  

De qualquer modo, transformar práticas de avaliação classificatória em 

formativas e interativas, implica na mudança dos sentidos que a comunidade –  

professores, pais e alunos – atribui a um instrumento que, segundo Perrenoud 

(1999) constituiu-se como um elemento de coesão entre a escola e a família. Para 

ele,  

A avaliação é o laço mais constante entre a família e a escola. Os pais têm de 

assinar regularmente os trabalhos dos filhos, estando a par das suas dificuldades, do seu 

sucesso ou do seu possível fracasso (...). Mudar o sistema de avaliação conduz 
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inevitavelmente a privar uma boa parte dos pais dos seus pontos de referência habituais, 

criando ao mesmo tempo incertezas e angústias.   (p.176) 

 

Mudanças na avaliação provocam ansiedade também entre os professores 

que perdem um instrumento confortável, tradicionalmente utilizado como 

mantenedor da disciplina (Luckesi, 2002) . Essa perda, ao mesmo tempo em que 

aponta para a superação do individualismo, aponta para a necessidade da 

construção coletiva de novas formas de trabalho docente, de uma avaliação 

formativa que auxilie os alunos a desenvolver as habilidades e as competências 

essenciais a sua autonomia.   

Perrenoud (1999), analisa as funções tradicionais da avaliação ao mesmo 

tempo em que a direciona para uma avaliação formativa, cuja característica 

principal ainda hoje seria a resistência a essa prática, principal obstáculo a uma 

implementação plena do recurso. Segundo o autor, o sucesso de qualquer medida 

avaliativa exige mudanças, a começar pelo sistema didático que vê a avaliação 

como um fim em si mesma, ao invés de olhar para esse instrumento como um 

componente de um todo em direção a uma ação transformadora de práticas. O 

passo seguinte é o entendimento, por parte dos profissionais da educação, de 

avaliação como um processo de negociação coletiva – professor e alunos.  

Em resumo, a progressão continuada decorre de diversas iniciativas do 

governo para a resolução de entraves históricos da educação brasileira e da 

busca por qualidade de ensino. Entretanto, apenas boas intenções não são 

suficientes. As escolas necessitam de estrutura adequada para a implementação 

de algumas medidas propostas e os profissionais necessitam de formação sólida e 

compromisso para assumir o desafio da mudança. 

A realidade da Escola em que trabalho ilustra as dificuldades para a 

concretização de algumas dessas propostas: (a) a progressão parcial para alunos 

do Ensino Médio ainda não foi implantada por restrições estruturais; (b) a  

recuperação paralela e contínua depende do tempo e da “boa vontade” do 

professor; (c) houve uma experiência com classes de aceleração e não se falou 

mais no assunto.  
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Resumindo: as garantias de acesso e permanência na escola, redução de 

índices de evasão e repetência, a democratização do ensino são necessidades 

inquestionáveis e urgentes. Entretanto, a sua viabilização demanda ações 

governamentais sistemáticas de orientação, formação, supervisão... Afinal, de 

nada adianta ao país a redução das taxas de analfabetismo em um sistema 

educacional de qualidade duvidosa.     

 

3.2. A configuração do SARESP 

 

O objetivo desta seção é o de situar o SARESP no contexto das reflexões 

sobre a necessidade de ruptura com o conservadorismo na avaliação dos 

processos de ensino – aprendizagem, tradicionalmente focada na verificação de 

aproveitamento dos conteúdos e tida como o principal motivador dos altos índices 

de evasão escolar e de repetência.  

Inicialmente apresento um breve histórico das decisões governamentais, 

discutindo a seguir o sistema de ciclos, o contexto político e a evolução do Saresp. 

Finalizo com a apresentação das habilidades e as competências exigidas nas 

provas do SARESP em comparação com os Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Desde sua implantação em 1996, o SARESP avaliou, anualmente, com 

exceção de 1999, o desempenho dos estudantes da rede estadual paulista. Nos 

três primeiros anos de sua existência, o Sistema apresentou o que se denominou 

de avaliação de entrada, ou seja,  a avaliação acontecia no início do ano letivo, 

com o objetivo de fornecer informações do desempenho dos alunos no ano 

anterior.  As séries avaliadas também sofreram variações, conforme segue: 

2.1.1. Em 1996, avaliaram-se as turmas de 3ª e de 7ª série do Ensino 

Fundamental, com a finalidade de verificar a aprendizagem da 2ª e da 6ª série 

cursadas em 1995. 

2.1.1.2. Em 1997, as provas foram aplicadas nas turmas de 4ª e de 8ª série do 

Ensino Fundamental com a finalidade de avaliar habilidades e competências 

adquiridas no ano anterior, quando os alunos cursaram a 3ª e a 7ª série.  



 79
2.1.1.3. O SARESP 98 teve como propósito a aplicação das provas na 5ª série do 

Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio, avaliando o rendimento do ano 

anterior da 4ª e da 8ª série do Ensino Fundamental.  

2.1.1.4. A partir do ano de 2000, alteram-se as características do Sistema, 

voltando-se o foco para a avaliação de saída:  as provas passam a ser aplicadas 

no final do ano letivo, com a finalidade de verificar habilidades e competências 

adquiridas pelos alunos durante um período escolar. Nesse ano, foram avaliadas a 

5ª e a 7ª série do Ensino Fundamental mais  os concluintes do Ensino Médio.  

2.1.1.5. Nos anos seguintes de 2001/02, avaliou-se o rendimento das séries finais 

dos dois Ciclos do Ensino Fundamental - 4ª e 8ª séries. Somente a partir de 2003, 

portanto, na sua 7ª  edição, é que a Secretaria de Estado da Educação estende o 

processo avaliação a todos os alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede 

estadual.  

Ressalte-se ainda que até 1997, algumas séries eram avaliadas em outros 

componentes curriculares, além de Língua Portuguesa: Matemática, Biologia, 

Ciências, Geografia e História. A partir de 1998 a avaliação incide unicamente 

sobre as habilidades e competências em Língua Portuguesa. 

Essas alterações no percurso do Saresp sem uma explicação oficial para a 

retirada ou a introdução de componentes curriculares na avaliação,  além de 

“municiar” as críticas de professores e educadores, sinalizam para a fragilidade de 

um sistema que, quase uma década depois, ainda funciona como um projeto 

piloto, em constante reformulação, buscando trilhas mais seguras.   

De 1996 até o ano de 1998, as provas do SARESP abrangiam as 

disciplinas de Português e Redação;  Matemática, Ciências/Biologia, Geografia e 

História, aplicadas nas séries: 3a e a 7ª;  4ª e 8ª; 5ª e 1ª série Ensino Médio, 

respectivamente. Em 2000, avaliaram-se a 5ª e a 7ª séries do Ensino 

Fundamental mais a 3ª série do Ensino Médio. A divisão das provas por ciclos no 

ensino fundamental, avaliando-se tão somente as competências para a leitura e 

escrita (Língua Portuguesa e Redação) aparece apenas a partir de 2001, com 

avaliação dirigida para as oitavas séries (final do ciclo II) e 3o ano do ensino 

médio.  
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Em 1999, há uma lacuna, não ocorrendo a avaliação. Nova mudança 

acontece em 2003, com provas aplicadas em todas as escolas da rede estadual, 

em todas as séries. Conseqüentemente, desaparece da prova a denominação 

ciclos, embora continue valendo, nas escolas, a orientação para que eventuais 

retenções de alunos por aproveitamento insuficiente ocorram apenas nas 4ª e 8ª   

série e no 3º ano do Ensino Médio.   

Compõem os instrumentos de avaliação do SARESP: caderno de prova 

com questões objetivas voltadas ao conteúdo básico das séries avaliadas e um 

questionário no qual o aluno deve traçar o perfil socioeconômico da família e, ao 

mesmo tempo, avaliar a prática pedagógica do professor, o ambiente escolar, a 

interação professor/aluno, direção, etc. Após a aplicação das provas, são 

elaborados relatórios de observação; relatório do aplicador; de avaliação da escola 

e da Diretoria de Ensino.  

No período de 1996 a 2002 as provas do Saresp eram destinadas à 

avaliação das competências e habilidades dos alunos ao final de cada ciclo, mas 

já em 2003 essa estratégia adquire novo enfoque. A indicação da Secretaria da 

Educação, nº 120/2003, de 12 de novembro de 2003,  disponível na Internet 

(www.educacao.sp.gov.br), ao dispor sobre a aplicação das provas de dezembro 

daquele ano,  leva-nos a concluir que as avaliações passariam a ser  realizadas 

ao final de cada série, como efetivamente se verificou.   

A mesma indicação sinaliza para eventuais ações do governo na 

capacitação dos professores, ao afirmar que os resultados daquela avaliação 

constituiriam indicadores para a elaboração de programas de formação continuada  

para os educadores da rede estadual. Preocupação antecipada em um dos 

objetivos declarados pelo Saresp de “identificar, nos componentes  curriculares 

aspectos críticos que demandem intervenção prioritária de todos os envolvidos no 

processo educacional”, além de “obter informações que intervêm no desempenho 

escolar, estabelecer relações de causa e efeito, de forma a orientar decisões e 

prioridades”. 

Em resumo, há um discurso oficial de que o SARESP seria o início de 

transformações significativas na educação, inclusive na formação de professores, 
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que tem um longo caminho a percorrer. Há iniciativas governamentais e privadas –  

exemplos “Rede do Saber”, “Nem um a menos” e “Ação Cidadã”, cuja  

continuidade adquire fundamental importância para a solução de problemas 

relacionados à capacitação profissional.  

 

3.3.  O Histórico da atividade do SARESP 

 

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

nasceu em 1996, com a finalidade de criar um sistema de avaliação que 

permitisse obter dados sobre o ensino, comparando-se dados micro (Diretorias de 

Ensino) e macro (todo o estado). Esse sistema levaria a uma melhoria contínua do 

ensino através da conscientização das Diretorias de Ensino e da comunidade em 

geral quanto à necessidade de ações imediatas de aproveitamento dos recursos 

disponibilizados pelo Estado para a Educação e a redução dos  elevados índices 

de evasão e repetência verificados na rede pública.  

A Indicação do CEE nº 08/97, de 30/07/97, estabelece dois eixos centrais 

de avaliação do processo ensino-aprendizagem; um, institucional, externo, voltado 

ao aprimoramento das ações governamentais a partir dos dados obtidos por 

aplicação de instrumentos anuais de avaliação (o SARESP). No site 

www.educacao.sp.gov.br , documentos oficiais como a Resolução nº 120/2003 da 

Secretaria da Educação ressaltam, dentre outros aspectos, a importância dos 

resultados desses instrumentos para a “definição de estratégias / intervenções no 

direcionamento do  processo de ensinar e aprender”.  

O outro sustentáculo das políticas que objetivam a redução dos índices de 

evasão e repetência nas escolas é a avaliação como parte da atividade em sala 

de aula. Neste, o governo de São Paulo, acatando as sugestões do capítulo II, 

artigos 22 e 23 da LDB e também na indicação 08/97 do próprio Conselho, 

estabelece na rede pública o regime de Progressão Continuada, que restringe a 

repetência, ao introduzir outras  possibilidade de avanço dos alunos à série 

subseqüente. .       
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O SARESP, ao avaliar todas as escolas da rede estadual,  pressupõe 

inovações teóricas e  metodológicas, dentre as quais menciono a possibilidade de 

análise do desempenho dos alunos ao longo de um processo, levando a ações 

efetivas de reorientação do currículo ou do planejamento escolar. O desempenho 

dos alunos nos componentes curriculares avaliados, o questionário 

socioeconômico, os relatórios da Escola e da Diretoria de ensino possibilitam  uma 

visão global das informações e a análise do desempenho dos alunos dentro de um 

contexto gerador.  

Outra possibilidade significativa é o envolvimento dos professores na 

discussão dos resultados obtidos pela Unidade, levando à reflexão sobre os 

componentes curriculares, revisão de planejamento, enfim, integrando teoria e 

prática, estimulando responsabilidades e alicerçando o espírito de um trabalho 

coletivo.  

Em resumo, o SARESP se propõe como uma rede de atividades (Williams, 

2001).  Criado pela necessidade de contribuição com outras atividades – as 

avaliações escolares  em que a “matéria-prima” do trabalho são os alunos e 

professores, com papéis específicos e coordenados por regras estabelecidas pela 

Secretaria da Educação e pelas Diretorias de Ensino. Nessa rede espera-se  que 

o objeto central seja a linguagem, reconhecidamente um dos artefatos mediadores 

do processo de apreensão do mundo, ao propiciar à comunidade de falantes o 

entendimento de fenômenos, ações, conceitos e regras sociais.  

 

 

 

 

 

3.4. O Contexto político do SARESP e a interpretação do sistema.   
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A LDB, instituída com a finalidade de reformular uma realidade educacional 

de exclusão, apresenta inovações metodológicas ainda não absorvidas por 

parcela da comunidade escolar. A explicação para essa aparente incoerência 

pode ser encontrada na distinção que Bakhtin (1929) faz de classe social e 

comunidade semiótica: ainda que todos falem a mesma língua, os códigos 

ideológicos são distintos, resultando numa arena em que se defrontam as tensões 

sociais.   Nesse espaço, a classe dominante luta para impor as suas convicções e 

valores, conferindo ao signo um caráter monológico.  Assim, para que esses 

mecanismos sejam incorporados ao cotidiano da educação, a sociedade deve 

aceitá-los como medidas necessárias e essenciais à democratização do acesso e 

da permanência das crianças na escola.  

Nessa direção Penin (2000), salienta que, apesar da existência de práticas 

anteriores à LDB, comprovando os resultados positivos da flexibilidade da 

organização escolar na redução dos índices de repetência, o sistema de ciclos  

encontra resistências na  sua implementação por parte de pais, professores, 

alunos e mesmo políticos com um discurso que clama por inclusão. Essa 

resistência poderia ser, segundo a autora, explicada pela real dificuldade de se 

trabalhar com alunos de diferentes níveis de aprendizagem, aliada à perda de uma 

prática histórica – a reprovação de alunos que, ao final de um ano letivo não 

alcançassem os objetivos previamente traçados.    

A insatisfação da categoria com o contexto político da implantação do 

regime de progressão continuada no estado de São Paulo também contribuiu para 

a rejeição ao novo sistema, imposto pelo governo, sem a participação dos 

profissionais da educação. Como resultado, a progressão continuada foi 

transformada em “promoção automática”, adquirindo um sentido pejorativo que 

atinge o aluno em dois aspectos: reforça a idéia de passividade – ao aluno 

bastaria a simples presença em sala de aula para ser “promovido”  –  ao mesmo 

tempo em que origina um novo discurso segundo o qual não faz mais sentido 

avaliar o desempenho do aluno, tendo em vista que agora a obrigação é 

“promover todo mundo”. Outra “perda” pode ser creditada à idéia de reprovação 

como controle da disciplina em sala de aula. 
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Silva (2000) salienta que os ciclos revelam a incompetência da escola e do 

sistema para ensinar, que a reprovação mascarava. Para ela, o sucesso dos 

alunos está diretamente relacionado à organização coletiva da escola:  no sistema 

seriado, o fracasso é imputado ao aluno; na progressão por ciclos, os 

responsáveis seriam o professor, a organização escolar, o sistema de ensino que 

tem de ser avaliado, questionado, revisado e repensado em seus pontos frágeis. A 

crítica da autora reside no conservadorismo do modelo tradicional de ensino por 

séries, cuja repetência sistemática pressupõe o trabalho do professor em classes 

homogêneas nas quais mesmo o aluno repetente tem que zerar tudo o que 

conseguiu aprender no ano anterior. O professor parte do princípio de que 

ninguém conhece nada do conteúdo, numa homogeneização artificial que facilita o 

planejamento das aulas.  

A conclusão é a de que um sistema educacional pautado em idéias de 

reprovação interessa a uma elite historicamente detentora do saber e motivada 

por convicções de que o conhecimento inacessível é garantia de manutenção de 

status.  Afinal, como saber é poder, a informação tem o poder de equilibrar no 

plano intelectual os  privilégios da classe dominante.  

A necessidade de inclusão, para a qual a progressão continuada tenta 

contribuir, tem sido enfatizada em encontros de educadores e na mídia, como 

exemplifica um recente artigo de Gilberto Dimenstein (Cotidiano, Folha de São 

Paulo, 18 de abril de 2004) em que o autor relaciona  repetência e status social: 

alunos de maior poder econômico raramente passam pela humilhação da 

reprovação escolar, enquanto para os menos favorecidos, essa é a regra.  De 

acordo com Dimenstein, quando os alunos ricos, que freqüentam escolas de 

qualidade, apresentam deficiências de aprendizado, são assessorados por 

equipes pedagógicas, professores particulares, psicólogos... Caso a  dificuldade 

persista, evita-se o pior, mediante a sugestão de transferência. Eis aí a essência 

da progressão continuada que se quer implantar na escola pública. Algo 

impossível?  

A sugestão para um melhor aproveitamento do processo é-nos proposta 

pelo próprio articulista, para quem a avaliação, no sistema de ciclos, adquire maior 
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relevância. Ao contrário do que se tem tornado senso comum nas escolas, o 

sucesso da progressão continuada  está intimamente relacionado a uma avaliação 

criteriosa e à formação contínua dos educadores. Os testes devem conduzir a 

ações imediatas de reparação das defasagens, mas o professor deve contribuir 

para o progresso do aluno, qualificando-se adequadamente. 

A mesma idéia de inclusão esteve presente no debate realizado na Câmara 

Municipal de São Paulo, realizado pelo CENPEC (Centro de Estudos e Pesquisas 

em Educação, Cultura e Ação Comunitária),  em 20/05/2003: Vitor Paro, professor 

titular de graduação e pós-graduação da USP, convidado a participar do debate, 

alerta  para o equívoco de se pensar a educação apenas como fonte de 

conhecimento, na sua opinião, um dos motivos pelos quais a progressão 

continuada tem sido usada pejorativamente. Para ele, o papel da educação é o de 

não apenas produzir conhecimento, mas também valores, crenças, atitudes e 

cultura, tornando o aluno sujeito capaz de se apropriar do que a sociedade lhe 

oferece e de compor a sua personalidade.  

Esse discurso remete a Giroux (apud Imbernón, 1997), para quem a 

disjunção na relação da escola com a construção da cidadania está ligada ao 

materialismo capitalista de uma sociedade industrializada, detentora de um 

discurso empresarial voltado para as questões de eficiência, administração e 

controle. Neste quadro, o papel da escola se restringiria a capacitar o aluno no 

domínio das ferramentas de leitura, frustrando as suas expectativas de entender o 

mundo e, a partir dessa “leitura de mundo”, constituir-se como cidadão crítico.  

No mesmo encontro o professor Rubens Barbosa de Camargo, também da 

USP, apresentou dados estatísticos das escolas do município, referentes às  

matrículas na 1a  e na 8a série do Ensino Fundamental. Ali se observa que, em 

1986, no sistema seriado, o primeiro evento – matrícula na 1a série – abrangia 80 

mil alunos, enquanto que na 8a série, 22 mil. Números, segundo o pesquisador, 

encarados com naturalidade dentro de uma organização em que a reprovação era 

parte do cotidiano. 

Os dados levantados a partir de 1992, ano de implementação dos ciclos 

nas escolas municipais, pela prefeita Luiza Erundina, revelam que em 1993 os 
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alunos matriculados na 8a. série atingiu 43 mil. No ano de 2001, 77 mil alunos  

estavam matriculados na 1a série, enquanto 51 mil chegavam à 8a. série do Ensino 

Fundamental. Segundo o professor Camargo “com o sistema de ciclos, os alunos 

estão permanecendo na escola. Mas a cultura da reprovação permanece ainda 

nas séries em que há a possibilidade de reter esses alunos e como tal, a 

reprovação ainda está contextualizada como um recurso punitivo contra o aluno”.    

Esta visão capitalista pode ser depreendida no relatório de aprovação da 

Indicação do Conselho Estadual de Educação (CEE) nº 167, publicado no Diário 

Oficial do Estado (DOE) de 20/12/97,  Seção I, página 18, em que se questiona a 

competência das escolas para avaliar os seus alunos. De acordo com aquele 

relatório, os últimos resultados escolares apontariam para uma “reprovação em 

índices incompatíveis com uma população que trabalha e produz, mas que, 

segundo a escola, é incompetente”.    

Sem entrar no mérito da questão, soa estranha essa “concepção 

empresarial” da educação que mistura (equivocadamente?) duas populações 

distintas: trabalhadores e estudantes. Ainda que uma possa se constituir como 

resultante da outra, estaria aí implícita uma afirmação de que as indústrias avaliam 

melhor os empregados do que as escolas os seus alunos? Sem dúvida, trata-se 

de uma situação que, dadas as características especiais do processo ensino – 

aprendizagem, não permite tal comparação.   

De qualquer modo, coloca-se no mesmo plano a produção industrial e a 

intelectual. Uma de base econômica, pertencente ao nível a que Bakhtin 

denomina infra-estrutura; a outra, ideológica, é denominada de superestrutura. 

Ambas coexistem numa relação complexa, ainda longe de ser adequadamente 

explicada, embora, como indica a minha experiência com alunos do Curso 

Supletivo, estudantes trabalhadores, conscientes das exigências do mercado de 

trabalho, se dediquem mais e obtenham melhor aproveitamento nos estudos.   
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CAPÍTULO 2  

METODOLOGIA  

Introdução 

Neste capítulo, discuto a metodologia adotada para a realização do 

presente estudo, o contexto de pesquisa, os participantes, bem como o 

procedimento de coleta e de análise dos dados. 

Esta dissertação situa-se como parte de um projeto amplo, denominado 

Linguagem e Formação Crítica: Educação para a ação cidadã, coordenado 

pela professora Dra. Maria Cecília Camargo Magalhães, da PUC-SP e liderado 

pelas  Dras. Ângela Lessa e Fernanda Coelho Liberali.  

O projeto é desenvolvido junto a Diretorias de Ensino da Grande São Paulo 

– Caieiras e Carapicuíba – onde, através do Programa Ação Cidadã, busca –se 

desenvolver atividades de formação e pesquisa de educadores voltadas ao 

contexto da escola pública e suas necessidades específicas, através da discussão 

dos usos da linguagem em contextos de educação como forma de possibilitar aos 

participantes posturas crítico-reflexivas. Nesse sentido, são desenvolvidas ações 

concretas de apoio aos sujeitos do processo ensino-aprendizagem: parte do grupo 

auxilia diretamente as escolas com aulas de reforço e recuperação paralela; 

participação nas discussões em HTPC (Horários de Trabalho para Planejamento 

Coletivo); etc. 

O projeto situa-se dentro de uma metodologia de pesquisa crítica de 
cunho colaborativo, voltada à discussão, envolvendo os diferentes participantes 

no planejamento e preparação do contexto, na coleta de informações, na análise, 

interpretação, relato e uso das descobertas (Cole & Knowles, 1993). 

Na condição de aluno do LAEL/PUC e professor de escola pública 

pertencente a uma das Diretorias mencionadas, o meu papel, dentro do projeto é 

o de propiciar oportunidades para discussão com os professores da localidade de 

questões ligadas a avaliação, progressão continuada, ciclos, etc como forma de 

construção coletiva de uma oportunidade de reflexão que propicia mudanças em 

atitudes e comportamentos. Portanto, esta pesquisa se constitui em parcela de um 
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trabalho amplo, desempenhado pelos professores retro-mencionados, por 

doutorandos do LAEL  – Sueli Fidalgo – e mestrandos –  Mônica Lemos, 

Marianka, além deste pesquisador. 

As mestrandas acima mencionadas, Marianka Gonçalves e Mônica Lemos, 

vêm desempenhando ações concretas junto a professoras de uma escola local. A 

primeira, trabalhando com leitura e produção de textos com uma professora do 

Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries; a segunda, com uma professora de 

Reforço, abordando questões de cidadania, ou seja, como o objeto construção da 

cidadania é construído ao longo da atividade de reforço. Ambas, portanto, voltadas 

à formação contínua de professores.      

As perspectivas do “Ação Cidadã” são de que, a partir de 2005, outras 

escolas comporão o projeto, tendo em vista que, no momento, dez Supervisores 

da Diretoria de Ensino daquele município, uniram-se ao grupo da PUC com o 

objetivo de desenvolver programas de formação contínua para os professores de 

todas as escolas sob sua supervisão.  Assim,  o enfoque do trabalho realizado 

pelo “Ação Cidadã” é o de capacitação dos professores no ensino dos gêneros, a 

partir de uma visão de linguagem  em dupla perspectiva: instrumento de 

desenvolvimento da proficiência dos aprendizes e objeto de construção 

compartilhada do conhecimento.   

O SARESP será utilizado como parâmetro, tendo em vista que, por se tratar 

de um modelo de avaliação institucional, espera-se que esteja em sintonia com 

novas propostas pedagógicas, nas quais os instrumentos avaliativos  se 

constituem como ferramentas auxiliares do processo ensino - aprendizagem.     

2.1.  ENFOQUE DESTE TRABALHO  

A metodologia de pesquisa enfocada neste trabalho insere-se na categoria 

de análise documental, com o objetivo  de analisar, sob a perspectiva da 

linguagem, as avaliações aplicadas pelo SARESP no ano de 2003 para a 3a série 

do Ensino Médio na rede de escolas públicas do estado de São Paulo. Esse teste 

foi objeto de discussão e análises nas reuniões realizadas com grupos de 

professores em escolas de Carapicuíba.    
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A escolha da série e do ano deveu-se à percepção de mudanças de rota na 

metodologia de avaliação do SARESP que, de censitário, passa, a partir do 

referido ano, a avaliar todas as séries do Ensino Fundamental e Médio. Interessa-

me ainda buscar, na avaliação dos conteúdos abordados na prova, identificar os 

gêneros textuais privilegiados pelos órgãos que gerenciam a educação no estado.  

Em uma segunda etapa, esta pesquisa pretende colaborar para a reflexão 

sobre as práticas pedagógicas no contexto da Unidade Escolar de que participo. O 

trabalho servirá então para aprofundar as discussões atualmente estabelecidas 

com o grupo nos horários de HTPC, reuniões de planejamento semestral, etc. Um 

primeiro passo neste sentido aconteceu no planejamento do segundo semestre de 

2004: na oportunidade foram discutidos os dados do SARESP/2003 e elaboradas 

estratégias para abordagem dos conteúdos trabalhados na prova. O resultado foi 

um planejamento coletivo por disciplina, no qual a prioridade era trabalhar as 

noções de gêneros textuais como forma de implementar o processo de ensino – 

aprendizagem e reduzir a ansiedade dos alunos em relação às futuras avaliações 

do SARESP.   

Portanto, atribuo a esta pesquisa uma relevância social pela oportunidade 

da discussão coletiva que propicia mudanças. Ao mesmo tempo, é inegável a sua 

contribuição para uma melhor compreensão do papel de avaliações institucionais 

como o SARESP, úteis para  que pensemos o sistema educacional como um todo, 

mas sem permitir que se tornem os principais norteadores da prática pedagógica, 

impondo currículos ou ações desvinculadas ao contexto em que a escola se 

insere.    

2.2.  PROCEDIMENTOS DE COLETA 

2.2.1. OS DADOS 

 Os dados submetidos a análise nesta pesquisa são:  

a) Prova do SARESP,  destinada à terceira série do Ensino Médio, 

aplicada em 2003, com prioridade para as questões objetivas.  
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Esta série foi escolhida sobretudo por se constituir como uma das séries 

menos focadas em avaliações institucionais. Em oito avaliações, apenas a de 

2000 foi direcionada às turmas finais do Ensino Médio.    

b) Questionário socioeconômico respondido pelos alunos e 

considerados relevantes para a caracterização dos sujeitos submetidos ao 

instrumento avaliativo. Este instrumento, dado o seu grau de complexidade e o 

tempo exigido para a sua análise,  foi discutido, nesta pesquisa,  apenas  em 

considerações  diretamente relacionadas aos possíveis efeitos da trajetória 

escolar e/ou de condições culturais no processo ensino-aprendizagem.  

c) Relatórios dos professores aplicadores da prova do ano 2000, nos 

quais são comentadas as competências e as habilidades que obtiveram menor 

índice de acerto pelos alunos e que serviram, neste trabalho, como reflexão 

relacionada ao currículo e à necessidade de trabalhar os gêneros em sala de aula, 

como contribuição para o desenvolvimento  das estratégias de leitura.  

d)  Manual de orientação – destinado aos aplicadores do SARESP, traz 

informações proveitosas para um entendimento adequado das ações mobilizadas 

para a concretização da atividade proposta.  Sua utilidade, para este pesquisador, 

relaciona-se à compreensão das prescrições que caracterizam a divisão de 

trabalho numa atividade.  

e) Análises detalhadas do perfil socioeconômico dos alunos, divulgado 

pela Secretaria Estadual da Educação, nos anos de 1996/97, com objetivo de 

verificar os dados gerais de caracterização da comunidade escolar da rede 

pública.  

 A COLETA  

Todos os dados utilizados nessa análise encontram-se disponíveis na 

Unidade Escolar e em sites oficiais das instituições de ensino e de órgãos dos 

governos estadual e federal. Os critérios para avaliação das produções escritas 

foram disponibilizados pela Diretoria de Ensino de Carapicuíba, por ocasião da 

aplicação das avaliações anuais. Do mesmo modo, os relatórios elaborados pelos 

professores após essas avaliações foram recuperados por esse pesquisador, com 
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autorização da Direção da Escola, em arquivos disponíveis na biblioteca e, que , 

uma vez esgotado o prazo de armazenamento determinado pelo SARESP (2 

anos), são disponibilizados para reciclagem.   

   

2.3. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE  

 Como procedimento para a análise dos dados, serão seguidos os 

seguintes passos: 

 Descrição do contexto de produção, levando em consideração: o lugar 

físico e social de produção, o momento da produção, o papel social do emissor e 

do receptor para uma compreensão do tipo de avaliação a partir de sua colocação 

sócio-histórica, o que me permitirá uma maior profundidade da análise do 

processo de transformação dos métodos avaliativos; 

 Observação e leitura com busca de conteúdo léxico-semântico e 

paralingüístico que permita uma primeira compreensão do processo avaliativo 

utilizado; 

 Análise do conteúdo temático que auxiliará na percepção dos temas 

centrais que ocupam, principalmente, as avaliações de linguagem propostas no  

Saresp.  

 A base das discussões são as análises das questões propostas, sob as 

perspectivas teóricas do quadro acima, além das respostas dos testes constantes 

dos gabaritos divulgados pela Secretaria Estadual da Educação.  

A interpretação da perspectiva de linguagem na análise tem como base os 

estudos de  Bakhtin/Volochinov (1929) e suas considerações acerca da 

importância do social, do signo ideológico determinado pela luta de classes, a 

natureza social da enunciação, etc.  

A discussão do SARESP como uma atividade é estabelecida a partir dos 

conceitos da Teoria da Atividade (Vygotsky, Leontiev, Engeström, dentre outros)   

e na discussão dos tipos de avaliação, tendo em vista que, segundo Motta (2004), 

a utilização da Teoria da Atividade como sustentação teórica, metodológica e de 
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análise, orienta o olhar para os componentes do sistema de atividades e seus 

elementos constitutivos: participantes, instrumentos, regras, objeto, comunidade, 

divisão de trabalho; as possíveis contradições e conflitos e os resultados 

esperados.   

As questões serão respondidas a partir de minha análise tanto do conteúdo 

temático quanto dos gêneros mobilizados  e as habilidades e competências a eles 

associadas pelos relatórios oficiais, após a aplicação das referidas provas.  

 

2.4. CONFIABILIDADE DOS DADOS 

Tendo em vista a linha metodológica adotada e a natureza da coleta,  

documental, não pretendo generalizar os resultados obtidos. Entretanto, acredito 

que os resultados da discussão podem contribuir para a reflexão em outros 

contextos escolares, especialmente na capacitação de professores para o 

desenvolvimento de estratégias de leitura, situação em que o trabalho com os 

gêneros é fundamental.    

Dentre as discussões relevantes que garantem a confiabilidade dos dados, 

menciono os seminários dirigidos pela professora orientadora desta pesquisa e as 

discussões estabelecidas com professores de outras escolas nos encontros do 

Projeto Ação Cidadã. Do mesmo modo, cumpre destacar as discussões em torno 

deste trabalho com os colegas que desenvolvem temas semelhantes durante os 

seminários de pesquisa (2º semestre de 2003 e 1º semestre de 2004).  

Os dados foram ainda objeto de apresentação no 14º INPLA (Intercâmbio 

de Pesquisa em Lingüística Aplicada – PUC-SP), visando à testagem de validade 

das análises junto a pares.  

No caso específico da análise dos textos propostos no SARESP, a 

triangulação dos dados deu-se por meio da observação das habilidades a eles 

associadas pelos manuais da Secretaria da Educação e da análise das questões 

dos textos do SARESP. 
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2.5. RESUMO DA METODOLOGIA   

O quadro a seguir resume a metodologia adotada para a  análise dos dados.  

QUADRO 6 -  RESUMO DA METODOLOGIA.  

INSTRUMENTOS OBJETIVOS COMO RESPONDE ÀS 

QUESTÕES 

Manual de orientação 
Relatórios da SEE  
Questionário 
socioeconômico 
Relatório dos professores 

1) Compreender as 
regras, ações e metas da 
atividade de avaliar no 
SARESP. 
2) Entender a relação dos 
Sujeitos com as ações 
propostas na avaliação. 

Propicia a relação do 
SARESP com a Teoria 
da Atividade, a partir da 
análise dos seus 
constituintes e de uma 
visão geral do grupo 
responsável pela 
realização da avaliação, 
com base nos 
procedimentos a eles 
atribuídos.  

 
 
Prova Objetiva 

Análise do conteúdo 
temático e dos gêneros 
mobilizados na prova; 
Aplicação prática dos 
constituintes do gênero, 
para capacitação deste  
pesquisador. 

Proporciona a 
compreensão das visões 
de linguagem que 
sustentaram as escolhas 
do grupo; 
A análise dos resultados 
das provas como 
oportunidade de reflexão 
acerca dos conteúdos 
trabalhados ao longo do 
período letivo. 

 DESENHO DA PESQUISA  

 No quadro a seguir estão resumidamente apresentadas as questões 

de pesquisa, a base teórica, os procedimentos de coleta e de análise dos dados.   
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QUADRO 7 - DESENHO DA PESQUISA 

Procedimentos  

Perguntas de 

pesquisa 

 

Fundamentação Teórica Coleta   Análise

Ação  Objetivo1. Como se constitui a 

atividade de avaliar no 

Saresp? 

Os componentes de uma 

atividade humana coletiva 

(Leontiev, Engeström, 

Davydov, Russel, Oliveira).

Os tipos de avaliação – 

classificatória e formativa  

(Paulo Freire, Alvarez 

Mendez, etc).  

 

2. Que perspectiva de 

linguagem é privilegiada 

nessa avaliação?  

Conceitos de dialogismo, 

polifonia, ZPD, gêneros do 

discurso, instrumentos de 

mediação semiótica. 

 ( Vygotsky, Bakhtin, 

Bronckart, etc.)  

a) Prova  e questionário 

socioeconômico relativos ao 

ano de 2003 para a 3ª. Série 

do Ensino Médio.  

b) Dados divulgados pela 

Diretoria de Ensino de 

Carapicuíba e disponíveis 

nos sites oficiais. 

c) Relatórios completos das 

primeiras aplicações do 

SARESP, divulgados pela 

Secretaria Estadual da 

Educação nos anos de 1996 

e 1997.  

d) Relatórios elaborados 

pelos professores da U.E. no 

ano de 2000.  

1) Descrição do 

contexto de 

produção.  

2) observação e 

leitura com vistas 

ao conteúdo léxico-

semântico e 

paralingüístico; 

3) Análise do 

conteúdo temático.  

4) Discussão dos 

relatórios dos 

professores e do  

questionário 

socioeconômico 

 

1)Maior profundidade na 

visão geral do contexto e 

dos motivos dos diferentes 

sujeitos.  

2) Percepção dos temas 

centrais que ocupam as 

avaliações do SARESP.    

3) Percepção da visão dos 

professores sobre a prova, 

a partir das justificativas de 

desempenho do ano de 

2000.   

4) Entender a constituição 

dos sujeitos  e sua relação 

com os resultados obtidos 

nas provas.  
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CAPÍTULO 3 

DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 No presente capítulo discuto os componentes do SARESP – Sujeitos, 

Instrumento, Objeto, Regras, Divisão de Trabalho, Comunidade – e as   

habilidades e competências mobilizadas  nos textos empregados para a coleta de 

dados indicativos do desempenho dos alunos da terceira série do  

Ensino Médio de 2003.  

  Na descrição dos componentes da atividade de avaliar no SARESP situo o 

objeto dessa atividade como um item no mesmo nível dos componentes em geral, 

por se tratar do foco do meu trabalho e estar diretamente relacionado à questão 

da perspectiva de linguagem privilegiada nesta avaliação. Entretanto, julgo 

necessário enfatizar que, em nenhum momento, esta opção ignora o papel do 

objeto dentro da Teoria da Atividade. Conforme destaca Davydov (1999) um dos 

principais traços característicos  da atividade  é o de estar sempre, explicita ou 

implicitamente relacionada a um objeto.  

A análise busca a identificação das exigências lingüísticas e de conteúdo, a 

constituição dos sujeitos que participam do processo, os gêneros priorizados na 

elaboração das referidas provas para, a partir deste trabalho, contribuir, em ações 

futuras junto aos colegas, para o direcionamento de novas estratégias de 

abordagem desses conteúdos junto aos alunos.  

Embora não seja meu objetivo criticar os exames aplicados, mas analisá-los a 

partir de uma perspectiva dialógica da linguagem, eventuais restrições às 

questões propostas advêm de reflexão pessoal, como contribuição tanto ao meu 

próprio desempenho em sala de aula quanto para os possíveis leitores deste 

trabalho. 

 A minha análise teve por base as duas questões seguintes: 

• Como se estrutura a atividade de avaliar do SARESP?  
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A resposta a essa pergunta  exigiu a utilização de documentos divulgados 

pela Secretaria da Educação, tais como o questionário socioeconômico e os 

relatórios elaborados pela Diretoria de Ensino de Carapicuíba.  Em paralelo, os 

relatórios dos aplicadores das provas do ano de 2000, na unidade escolar em que 

trabalho, são considerados como fonte de informações potencialmente úteis para 

o entendimento do SARESP como uma atividade, conforme proposto por 

pesquisadores como Leontiev e Engestrom,  dentre outros.  

• Que perspectiva de linguagem é privilegiada nessas avaliações? 

A discussão da linguagem tem como princípio os conceitos bakhtinianos de 

dialogismo e polifonia, além de noções  de ZPD propostas por Vygotsky. As 

competências e habilidades mobilizadas nas questões são discutidas como base 

nos constituintes do gênero, conforme proposto por Bronckart (1997).  

 

3.1.   Os componentes da atividade de avaliar no SARESP 

Conforme dito antes, a atividade de avaliar no SARESP  tem como um dos 

seus motivos a obtenção de dados tais  como desempenho dos alunos em provas 

voltadas ao que  atualmente se denominam “competências e habilidades” a partir 

dos componentes curriculares; dados socioeconômicos da comunidade na qual o 

aluno se insere; opiniões dos alunos avaliados, pais ou responsáveis, além de 

dados sobre todas as escolas envolvidas no processo. 

De posse desse levantamento, a comunidade acadêmica tem condições de 

constatar os níveis de ensino praticados na rede pública e propor medidas que 

vão de modificações no currículo a formação contínua  de professores. É nesse 

sentido que apreendemos um dos objetivos gerais do SARESP, qual seja, a 

“viabilização da articulação dos resultados da avaliação com o planejamento 

escolar, a capacitação e o estabelecimento de metas para o projeto de cada 

Escola, em especial a correção do fluxo escolar.” (Site 

www.saresp.edunet.sp.gov.br, acessado em 21/11/04) 



 97

Nas seções a seguir descrevo os principais componentes da atividade de 

avaliar do SARESP a partir das discussões dos teóricos já mencionados neste 

trabalho, cujo foco é a Teoria da Atividade.  

 
 

3.1.1. Os instrumentos da avaliação do SARESP  

Inicio esta seção com a descrição dos documentos que compõem a prova 

aplicada em 2003, como primeiro passo em direção a uma visão geral da estrutura 

da avaliação objeto do presente trabalho.  

(A) Caderno de Questões, constituído de questões objetivas, abordando o 

conteúdo básico das séries avaliadas nos componentes curriculares 

selecionados para a avaliação. Inclui, também, um Questionário do Aluno 

com questões voltadas para traçar o perfil e sua opinião sobre a escola, 

visando o estabelecimento de algumas correlações entre os dados 

coletados e à identificação de fatores intervenientes no rendimento escolar. 

(B) Questionário da Escola, contendo questões referentes ao projeto 

pedagógico da Escola, a sua infra-estrutura, a suas formas de capacitação 

de professores, entre outros. Segundo o Manual do SARESP, a sua  

importância reside no auxílio à análise e interpretação dos resultados dos 

desempenhos dos alunos, permitindo orientações para melhoria 

educacional.  

(C) Relatório de Avaliação da Diretoria de Ensino –  orienta as Diretorias de 

Ensino para o trabalho de compilação dos relatórios elaborados pela Escola 

e da análise do processo educativo realizado no seu âmbito de atuação. 

(D) Produção Escrita  – avaliada de forma independente, pelos professores da 

Unidade Escolar, obedecendo a uma escala de 0 a 10 pontos.  

Em referência a este item, embora a redação do SARESP não se constitua 

como foco do presente trabalho, considero útil uma ressalva que situe o contexto 

geral desta pesquisa. Assim, informo que, a partir  de 2003, a produção textual do 

Saresp configura-se como uma proposta de leitura compreensiva e intertextual, 
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mobilizando temas atuais – meio ambiente, clonagem, obesidade, violência, etc – 

que exigem do aluno reflexão, posicionamento crítico e domínio de uma estrutura, 

que, na proposta de 2003, caracteriza-se como dissertativo-argumentativa.  

Essa situação já foi apontada por Silva (2003), em Dissertação de Mestrado 

voltada às  produções escritas propostas do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) no período de 1999 a 2001. Os critérios de correção, entretanto, são 

opostos: enquanto o ENEM volta-se às competências discursivas – domínio da 

norma culta e uso de linguagens matemática, artística e científica;  compreensão 

de fenômenos e conceitos; seleção, organização e interpretação de dados; 

argumentação e proposta de intervenção na realidade – as orientações do Saresp 

limitam-se à sugestão de título, utilização de “todos os conhecimentos” no 

desenvolvimento do conteúdo temático e à exigência de modalidade dissertativa / 

argumentativa.  

(E) Cartões de respostas: Folhas individuais, preenchidas pelos alunos e que se 

destinam a leitura ótica. A parte objetiva e o questionário socioeconômico constam 

de uma única folha que os alunos preenchem. A correção da redação fica sob a 

responsabilidade dos professores da Escola.  

A Diretoria de Ensino, de posse desse material, corrige a parte objetiva e 

divulga os resultados, por habilidade e percentual de acertos, comparando os 

índices obtidos pela Escola, pela Diretoria, pela Coordenadoria28 e pelo Estado.  

3.1.2.  A Comunidade:  

A leitura de Vygotsky (1978) leva-nos à conclusão de que, dentro da Teoria 

da Atividade, a comunidade exerce a função de elemento organizador da 

consciência. De acordo com o teórico russo, são as ações externas que 

direcionam a atividade mental interna, favorecendo o processo de aprendizagem 

humana e os processos mentais individuais.  

Na relação com o SARESP, comunidade refere-se a toda a equipe 

envolvida na atividade de avaliação. O manual de orientação 2004, da Fundação 
                                                 
28 Estruturada em COGSP – Coordenadoria da Grande São Paulo e CEI – Coordenadoria de Ensino do 
Interior.   
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CESGRANRIO, estrutura a participação da comunidade em três níveis, adiante 

detalhada29: (1) Central: técnicos da FDE que gerenciam o processo; (2) Regional: 

Diretoria de Ensino e (3) Local: a escola.    

Os membros desta comunidade participam desempenhando papéis 

específicos, conforme veremos na divisão de trabalho.  

3.1.3. As Regras:  

Conforme já discutido na fundamentação teórica, a atividade é analisada 

considerando-se a ação humana dentro de um contexto, uma vez que ações 

isoladas são ininteligíveis. Como cada atividade acontece direcionada a um motivo 

que justifica a sua existência e é realizada por sujeitos que convivem em uma 

comunidade,  esta relação social é regulamentada por normas ou convenções 

que, através da divisão de trabalho, distribui implícita ou explicitamente os 

diferentes papéis e tarefas entre os seus membros. 

Dentro do SARESP, as regras dizem respeito aos diferentes papéis da 

comunidade e do governo na avaliação e, conforme já discutido por Engeström, 

criam as restrições, organizando a divisão do trabalho. Caracterizam-se ainda pela  

possibilidade de serem prescritas ou construídas na interação:  

a) A prova, elaborada por empresa contratada pela Secretaria Estadual 

da Educação (SEE), é distribuída para todas as escolas estaduais, após uma 

testagem piloto.; 

b) As escolas se responsabilizam pela aplicação da prova, 

suspendendo as aulas na data, indicando os professores que participam do 

processo; convidando pais de alunos para acompanharem os trabalhos; enviando 

as folhas de respostas dos alunos às Diretorias de Ensino. 

c) Os professores da unidade escolar corrigem as redações, 

preenchem as folhas de leitura ótica com os conceitos por eles atribuídos às 

produções escritas pelos alunos e encaminham-nas às Diretorias de Ensino. 

                                                 
29 Ver Quadro 8, a seguir.  
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d) Os alunos são incentivados a participar da avaliação, tanto pela 

Direção quanto pela equipe de professores e coordenação pedagógica; 

e) Os pais que participam como observadores também elaboram  

relatórios; 

f) As Diretorias de Ensino, de posse dos relatórios escolares, 

processam e divulgam os dados junto às Unidades Escolares. 

g) De posse dos dados, o grupo de professores, coordenação e direção 

se reúnem para avaliá-los. As competências e habilidades com menores índices 

de acerto são incluídas nos planejamentos do ano subseqüente.  

Exemplificando: para a avaliação realizada em 03 de dezembro de 2003, o 

governo de São Paulo, através da Resolução SEE nº 120/2003, 30 estabelece, 

dentre outras, as seguintes regras:  

(a)         A duração máxima da prova será de 3 horas, com a permanência mínima 

de 1hora e 30 minutos para o ensino fundamental e de  3 horas e 30 minutos, com 

permanência mínima de 2 horas para o ensino médio. 

(b)  Não haverá aulas no dia da aplicação do SARESP/2003 em todas as 

escolas estaduais que estarão participando diretamente da avaliação. 

(c)          As provas serão aplicadas pelos professores da própria escola.  

(d)  Os professores de 1as e 2as séries do ensino fundamental aplicarão 

provas na mesma série em que lecionam, porém, em outra turma.  

(e)    Para as demais séries, o professor poderá lecionar em qualquer série e, 

de preferência, não ser da turma de aplicação. 

(f)        Os professores serão acompanhados por profissionais da Diretoria de 

Ensino e por representantes dos pais de alunos, que estarão sob a coordenação 

do diretor da escola. 

Conforme visto na teoria da atividade, o papel das regras é o de “configurar a 

interação dos sujeitos com o objeto da atividade” (Russell, 2002).  Entretanto, na 

avaliação do SARESP ou em outra qualquer atividade, o sistema não está limitado 
                                                 
30 Disponível no site www.educacao.sp.gov.br. 
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às regras explicitas: a dinâmica do sistema  possibilita que, no transcorrer dão 

evento, os sujeitos ignorem, elaborem ou modifiquem o que foi formulado, em 

função da necessidade ou de imprevistos surgidos na interação.  

3.1.4. A Divisão de Trabalho:  

Conforme já explicitado na Fundamentação Teórica, a divisão de trabalho diz 

respeito a todas as ações previstas para a aplicação do SARESP, na qual estão 

envolvidos os diferentes níveis hierárquicos do Estado (Secretaria da Educação, 

Diretoria de Ensino, a comunidade escolar), agindo segundo regras previamente 

estabelecidas.    

Neste caso específico, menciono as atribuições prescritas ao Diretor da 

Escola, por considerá-lo o elo entre os alunos e os organizadores da avaliação,  

ficando a participação dos demais sujeitos sintetizada no quadro a seguir. 

Deste modo, é atribuição do diretor da unidade escolar: (a) zelar pela 

divulgação das condições, data e horário de realização das provas, cuidando do 

cumprimento dos procedimentos formais; (b) informar à população sobre a 

interrupção, no dia da prova, do atendimento ao público em geral, ainda que os 

serviços de apoio escolar continuem sua rotina; (c) organizar e coordenar todo o 

processo da avaliação na escola; (d)  convidar, junto com o Conselho de Escola, 

dois representantes dos pais, por período, para acompanhar a avaliação; (e) 

indicar os professores que exercerão a função de aplicador; (f)  organizar o 

processo de aplicação das provas, remanejando os professores para atuarem, 

preferencialmente, nas turmas que não sejam as de aplicação; (g) formar uma 

banca de correção das redações produzidas pelos alunos; (h) organizar a 

correção das provas e das redações, no horário de trabalho dos professores, 

mantendo as atividades escolares para todos os alunos; (i) organizar a devolução 

do material correspondente à avaliação para a Diretoria de Ensino.  

Tais atribuições situam-se no nível do trabalho prescrito (Souza-e-Silva, op. 

cit),  destinado à coleta dos dados relacionados às habilidades cognitivas dos 

alunos. Entretanto, na aplicação prática, o trabalho realizado,  decorrente de um 
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contexto específico, não garante fidelidade ao proposto, tendo em vista que os 

motivos locais não se constituem, necessariamente, os mesmos da equipe 

gestora. Mesmo por que, em uma situação em que a imagem da escola e dos 

professores está em julgamento, a confiabilidade dos dados depende da isenção 

dos aplicadores.   

No caso especifico da atividade ora em  foco, a divisão de trabalho envolve 

outros sujeitos, conforme exemplificação a seguir31:  

QUADRO 8 –  A DIVISAO DE TRABALHO NO SARESP32. 

NÍVEIS SUJEITOS TAREFAS 

 
Central  
(FDE)  

 
Equipes da FDE, CENP, 
COGSP, CEI. 
Responsável pela Logística: 
VUNESP 

Estabelecer os parâmetros de avaliação; 

Elaboração dos instrumentos; 

Capacitação de Coordenadores da DE; 

Análise dos Resultados da avaliação; 

Divulgação de dados; 

Implementação de ações e de programas. 

 
Regional  
(Diretoria 
de Ensino) 

Dirigente de Ensino; 
Coordenador de Avaliação; 
Equipe de Apoio; 
Banca de professores; 
Coordenador de meio 
(VUNESP)  

Composição da Equipe da Diretoria; 

Divulgação do SARESP; 

Organização do quadro de aplicação; 

Recebimento / distribuição de materiais; 

Capacitação dos Coordenadores da Aplicação; 

Formação da banca de correção da redação; 

Correção e análise das redações; 

Divulgação dos resultados para as escolas; 

Implementação de ações. 

 
Local  
(Unidade 
Escolar) 

Coordenador de aplicação  
Professor-coordenador; 
Professor / aplicador; 
Supervisor de aplicação  
Pais; 
Alunos. 

Divulgação do SARESP junto à comunidade;  

Capacitação de Supervisores e de Aplicadores; 

Recebimento / entrega dos materiais da aplicação; 

Coordenação da realização da avaliação; 

Divulgação dos resultados para a comunidade;  

Pais: participam como observadores; 

Alunos: avaliados nas competências de  leitura.  
                                                 
31 Siglas do Quadro: FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação; CEI – Coordenadoria de Ensino 
do Interior; COGSP – Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana Grande São Paulo. 
32Compilado a partir das informações disponíveis em www.saresp.edunet.sp.go.br  
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O primeiro nível integra uma comunidade diretamente relacionada ao 

Governo do estado, cujas ações disciplinam o instrumento avaliação. No segundo, 

que funciona como “ponte” entre a comunidade “governo” e a comunidade 

“escola”, as ações encontram-se voltadas à correção, compilação e divulgação 

dos resultados da aplicação do instrumento. Finalmente, no terceiro nível, a 

comunidade mais diretamente ligada à escola,  responsabiliza-se pela execução 

do instrumento prova, segundo as regras estabelecidas.  

As ações previstas nos três níveis e que, pela leitura dos documentos 

oficiais, constituir-se-iam em iniciativas para melhoria da qualidade do ensino 

público, oito anos após a existência do SARESP, têm motivado programas como o 

“Ação Cidadã” , “Nem um a menos”, “Teia do Saber” que, a partir da divulgação 

dos dados anuais, buscam implementar avanços, embora o direcionamento de 

esforços concretos ao desenvolvimento do processo de ensino – aprendizagem 

dependa de maior interação entre toda a comunidade: políticos, professores, 

representantes sindicais, pais, alunos.  

A falta de sintonia entre os níveis que compõem a estrutura do SARESP 

evidencia-se nas discussões dos dados anuais: enquanto representantes do 

governo e sindicatos defendem seus pontos de vista, alunos, pais e professores 

são ignorados33. O foco das discussões são a divulgação parcial de dados e a 

prioridade conferida aos aspectos quantitativos do processo.  

3.1.5. Os Sujeitos: 

Embora consciente de que, dentro da Teoria da Atividade, a denominação 

Sujeito diz respeito a todos os envolvidos numa tarefa, não pretendo, neste 

trabalho, discutir o papel de todos os participantes. Esta opção se justifica pela 

impossibilidade da obtenção de informações detalhadas acerca desse sujeitos, 

ainda que os demais participantes dessa atividade, mencionados ao longo da 

seção, executem ações que, sob a perspectiva da Teoria da Atividade, revelam-

se, em seu conjunto, indispensáveis à realização da avaliação proposta.  

                                                 
33 A este respeito, ver matéria publicada na Folha de São Paulo, Caderno Cotidiano, de 24/06/2004: “Tucanos 
omitem dados negativos do ensino” e “Para educadores, dados escondem realidade”.  
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De acordo com o volume V do Relatório SARESP/97 “Conhecendo os 
resultados da Avaliação”, publicado em 1998 pela Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação – FDE e Secretaria Estadual da Educação, esse 

questionário tem por objetivo detectar os fatores que influenciam os diferentes 

níveis de desempenho dos alunos.  

O SARESP/ 2003 buscou um perfil dos alunos em todas as séries, a partir 

de um questionário composto por seis itens: Características pessoais do aluno; 
condições socioeconômicas e culturais; trajetória escolar; o aluno e a 
prática pedagógica do professor; o aluno e a aprendizagem; o aluno e a 
escola – que, com o objetivo de fornecer dados estatísticos à Secretaria da 

Educação,  exigiam do aluno uma avaliação de desempenho dos professores 

tanto na relação com os grupos quanto no domínio dos conteúdos ministrados34.  

Estas informações possibilitariam contrastar o desempenho por grupos 

etários, de raça ou de gênero e por situação de escolaridade: defasagem na 

relação idade / série; de classes de aceleração / reclassificação, etc.  

Exemplo 1:  

Na sua casa tem Não tem Tem 1 Tem mais de 1

1. TV em cores a b c 

2. Videocassete ou DVD a b c 

3. Microcomputador a b c 

4. Rádio  a b c 

5. Máquina de lavar roupas a b c 

6. Aspirador de pó a b c 

7. Telefone fixo a b c 

8. Geladeira  a b c 

9. Freezer a b c 

10. Carro a b c 

11. Banheiro a b c 

12. Empregada mensalista.  a b c 

                                                 
34 Situação freqüentemente discutida em reuniões pedagógicas: fica-se com a sensação de que o Saresp tem 
como objetivo avaliar também a “competência” do professor.  
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 O item 12, motivo de estranhamento, por associar uma categoria 

profissional a móveis, eletrodomésticos, existência ou não de banheiro, deixou de 

constar do questionário a partir de 2004.  

Exemplo 2:  

(39) Qual destas atividades os seus professores realizam com freqüência? 
(marque mais de uma alternativa, se for o caso).  

(A) Projetam vídeo 
(B) Desenvolvem atividades de laboratório 
(C) Desenvolvem atividades de pesquisa, estudo em grupos, etc. 
(D) Utilizam materiais diversificados em suas aulas (jogos, mapas, jornais, 

revistas,  etc. 
(E) Nenhuma das atividades acima.  

 

Neste exemplo os elaboradores do questionário partem do pressuposto de 

que todas as escolas do estado são bem equipadas com recursos audiovisuais. A 

realidade é outra: em muitas unidades, inclusive a escola em que trabalho, os 

professores lutam com dificuldades oriundas da falta de material de apoio, 

disponíveis em quantidade insuficiente quando não roubados.   

Embora os primeiros relatórios completos do SARESP informem que a 

caracterização desses sujeitos tem por objetivo a coleta de dados tais como a 

adequação idade e série; índices de evasão/repetência; configuração 

socioeconômica  dos alunos da rede pública e uma eventual relação dessa 

condição com o progresso/fracasso nos estudos, itens desta natureza contribuem 

para a percepção do SARESP como  uma avaliação do trabalho do professor.   

  Algumas observações merecem registro, por possuírem relação com o 

que foi até aqui discutido35: 

a) Diferenças relativas à defasagem idade e série: observou-se que para cada 

ano de atraso, há uma perda de 1,59 ponto36 nos níveis de habilidade; 

                                                 
35 Dados referentes à 8ª série, período diurno.  
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b)  Estudantes que declararam ter deixado de freqüentar a escola por algum 

tempo obtiveram escores mais altos (3,52 pontos) do que seus colegas que 

não se incluíram nessa condição.  A possível explicação dos analistas é a 

de que o retorno à escola decorre da busca por novas oportunidades, 

aumentando a motivação ou a dedicação aos estudos; 

c) Alunos repetentes, quando comparados a seus pares que nunca foram 

reprovados, obtiveram 6,85 pontos mais baixas. 

d) O hábito de fazer lições de casa contribuiu com 2,63 pontos no escore. 

e) Diferenças relativas à cor: melhores resultados obtidos pelos indivíduos de 

cor amarela, seguidos pelos brancos, pardos e negros.  Na relação 

amarelos e brancos foi detectado um escore favorável aos primeiros, de 

2,79 pontos. Entre amarelos e pardos, 4,47 pontos e entre amarelos e 

negros, 7,27 pontos.  Na comparação com os brancos, a desvantagem dos 

pardos e negros foi de 1,67 e 4,47 pontos, respectivamente.  

Em síntese, de acordo com o referido relatório, os melhores resultados 

foram alcançados por meninos da raça amarela, oriundos de famílias em melhores 

condições econômicas e culturais, que não apresentam defasagem na relação 

idade / série; não possuem histórico de repetência e freqüentam escolas com 

professores estáveis, com formação superior e que faltam pouco ao trabalho. 

Outra característica associada ao resultado é a organização das escolas, nas 

quais as regras de conduta são estabelecidas com a participação dos estudantes; 

há atividades culturais diversificadas, biblioteca, computadores, exposições, etc.  

A preocupação em caracterizar amplamente os sujeitos participantes da 

atividade de avaliar do SARESP apresenta-se sintetizada no quadro a seguir.  
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QUADRO 9 – VARIÁVEIS PESQUISADAS NO QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO   
 

Item Variável Descritor 
Sexo Sexo do aluno 
Idade Faixa etária 

 
Características 
pessoais Cor Cor do aluno 

Escolaridade da 
mãe 

Grau de ensino cursado 

Indicadores de 
condição econômica

Posse de bens de consumo 

Indicador cultural Número de livros no domicílio; acesso a jornais, 
revistas e Internet.  

 
 
Condições 
socioeconômicas 
e culturais  

Atividades  culturais 
e hábitos pessoais.  

Freqüência do aluno a teatros, cinemas, exposição;  
Leituras habituais fora da escola.  

 
 
 
Trajetória Escolar 

 
 
 
O percurso do aluno 
no processo ensino 
– aprendizagem.  

Série em que se encontra; 
Transferência de escola; 
Se repetiu alguma vez; 
Se deixou de freqüentar a escola por algum tempo; 
Se falta às aulas; 
Se teve recuperação em Língua Portuguesa; 
Se freqüentou Classes de aceleração; 
Se faz algum curso fora da escola.  

 
 
 
 
Condições de 
aprendizagem 

 
 
 
O aluno e a prática 
pedagógica do 
professor.  

Se os professores passam lições de casa; 
Se essas lições são corrigidas; 
Se os professores utilizam computadores no ensino; 
Que atividades os professores realizam com 
freqüência: (vídeos, laboratório, pesquisas, etc).  
Se os professores comentam os trabalhos ou provas, 
Se os professores são faltosos; 
Se ficou sem professor por algum período letivo.  
Como o aluno avalia a relação dos professores com a 
sua sala de aula (são amigos, indiferentes, ...) 

 
O aluno e a 
aprendizagem  

 
 
Hábitos de Estudo 

Se faz as lições de casa; 
Se tem ajuda de familiares nas lições; 
Como resolve as dificuldades em sala de aula 
(pergunta ao professor, ao colega, etc.) 
Motivos que dificultam a aprendizagem. 

 
 
O aluno e a escola 

 
Participação na vida 
escolar 

Freqüência / finalidade  pais vão à escola; 
De que atividades participa em finais de semana; 
Como o aluno avalia a escola, em escala de zero a 
dez: professores, a convivência, a direção, a 
organização, regras e disciplinas; a segurança, etc.  
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Nos anos de 1997 e 1998 foram divulgados amplos relatórios direcionados 

à caracterização dos estudantes da rede pública, com base nos itens acima 

descritos. Na comparação dos resultados daqueles anos, alguns dados 

interessantes são a relação idade e série, em que, segundo o SARESP, os alunos 

mais velhos numa mesma série devido a evasão ou repetência, apresentaram 

resultados mais baixos em Língua Portuguesa. 

Havia distribuição eqüitativa quanto à distribuição dos alunos por sexo e na 

questão da cor, evidenciou-se a predominância de alunos brancos. Os pardos 

eram proporcionalmente a metade dos brancos, e os negros 30% da população de 

brancos. Os amarelos eram minoritários, sem quantificação precisa. 

Os índices de repetência oscilavam em torno de 23% para o período diurno 

e de 67% para o período noturno. 

Seguem-se outras variáveis tais como hábitos de leitura, escolaridade dos 

pais, tarefas complementares exigidas pelos professores, etc. 

Em síntese, houve uma preocupação inicial do SARESP em caracterizar os 

sujeitos participantes do processo nos primeiros anos da implantação do novo 

sistema como forma de sensibilizar os profissionais para a mudança, ao mesmo 

tempo em que se analisava a influência de algumas variáveis no desempenho dos 

alunos, o que, se por um lado justificaria alguns desempenhos insatisfatórios, por 

outro tem o potencial para despertar a categoria para a necessidade de se 

considerar os contextos sócio-históricos dos indivíduos submetidos aos métodos 

tradicionais de avaliação.   

A caracterização socioeconômica da clientela da rede pública, apresentou, 

desde o ano de sua implantação até 2003, incluindo aí o SARESP foco de análise, 

o questionário, inserido no início do caderno de provas, dividia-se em 7 blocos, 

centralizados na relação do aluno com o processo de ensino – aprendizagem. A 

ele competia, além do fornecimento de informações pessoais, avaliar de forma 

genérica a relação dos professores com a sala de aula; a presença dos pais na 

escola, etc. Em um único item, exigia-se a atribuição de notas, característica de 

uma avaliação no sentido geral do termo.  
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O manual de orientação 2004 informa que a finalidade do questionário é o 

de identificar fatores relativos ao universo escolar, socioeconômico e cultural dos 

alunos e também sua participação nos projetos pedagógicos da SEE, que 

intervêm no rendimento escolar.   

A prova de 2004 introduz mudanças significativas: o questionário passa a 

compor a última parte do caderno; há uma divisão em três questionários, 

totalizando nove blocos. Nestes, compete ao aluno avaliar, através de notas (de 0 

a 10), quatro sessões que totalizam 35 itens relacionados a aspectos como a sua 

liberdade, o respeito  e o incentivo recebidos; a convivência do grupo e a 

competência dos professores; a qualidade dos alimentos servidos e os projetos 

desenvolvidos pela escola.  

Para dar conta da amplitude do questionário a prova objetiva sofreu 

redução de 1/3 (de 45 para 30 questões). O que, neste trabalho, vejo como uma 

opção pela caracterização da clientela em detrimento da verificação das 

habilidades e competências desenvolvidas. Ou seja, os órgãos governamentais 

optaram por uma linha de análise “sociológica” que, ao ser confrontada com os 

indicadores de desempenho dos alunos, explicaria os baixos rendimentos.  

Um problema a considerar, nesta situação, seria a isenção e o preparo dos 

alunos para a avaliação dos professores. Ainda que se trate de uma coleta de 

dados potencialmente útil ao estabelecimento de ações direcionadas à melhoria 

do ensino como um todo, vejo que os resultados da prova são, de per si, 

eloqüentes o bastante para dispensar alguns itens listados. 

Outro  aspecto inevitável diz respeito à otimização de tempo na realização 

das provas, o que me leva a crer que, nas próximas edições o SARESP adotará 

metodologia similar ao do ENEM37, possibilitando aos alunos responder ao 

questionário em outra oportunidade, ficando as três horas determinadas à 

realização da prova objetiva e da redação.  

 

 

                                                 
37 Tal hipótese encontra justificativa na adoção, em 2004, dos critérios do ENEM  para a correção das 
redações do SARESP.  
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3.2.    O objeto da atividade de avaliar no SARESP   

Nesta seção analiso o instrumento prova simultaneamente ao objeto 

avaliação de linguagem, por considerá-los em interdependência. Esta associação 

é justificável a partir de pesquisadores como Engeström & Middeton (1998), 

Davydov (op. cit), dentre outros. Os primeiros, a partir de uma situação concreta – 

a necessidade da determinação de uma sentença judicial, apresentam-nos as 

diversas possibilidades de existência do objeto relacionado aos instrumentos e 

aos sujeitos. Esta existência abrange as fases de negociação com o defensor e os 

seus arquivos; as leituras, os questionamentos, a negociação, o plano de defesa, 

nos quais são utilizados objetos diversos – o código penal, o arquivo, os 

depoimentos. Para o segundo, no  ensino – aprendizagem estão envolvidas 

diferentes atividades, relacionadas a objetos específicos.  

No SARESP,  o objeto avaliação de linguagem concretiza-se a partir dos 

diversos instrumentos – prova objetiva e redação; questionário socioeconômico;  

relatórios de aplicação e observação;  divulgação de resultados; discussão com os 

professores, enfim, o resultado pretendido pelo exame em relação às   

competências e às habilidades de leitura e produção de certos gêneros se 

concretizam mediante o uso da linguagem em diversos instrumentos.   

3.2.1.    A avaliação de Linguagem  

A checagem do conhecimento dos alunos, segundo relatório do SARESP, é 

realizada em conformidade com os Parâmetros para Avaliação Educacional, 

documento elaborado pela CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas – órgão da Secretaria Estadual da Educação, no qual se encontram 

os conteúdos tidos como nucleares para cada série e disciplina.  

As questões da prova, compostas por gêneros de texto diversificados,  

priorizam as competências e habilidades constantes dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN Ensino Médio (1999:145), explicitadas no quadro a seguir:  
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QUADRO 10 –   COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM LÍNGUA PORTUGUESA  

Competência  Habilidades  
 
 
Representação 
e Comunicação  

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 
suas manifestações especificas; 

 Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e 
comunicação, em situações intersubjetivas, que exijam graus de 
distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos  dos 
interlocutores; e colocar-se como protagonista no processo de 
produção/recepção; 

 Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora 
de significação e integradora da organização de mundo e da própria 
identidade; 

 Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 
trabalho e em outros contextos da relevantes para a sua vida. 

 
 
 
Investigação e 
compreensão.  

 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de 
produção/recepção (intenção, local, época, interlocutores participantes da 
criação e propagação de idéias e escolhas, tecnologias disponíveis, etc.) 

 Recuperar, pelo estudo, as formas instituídas de construção do imaginário 
coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações 
preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial; 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus 
códigos; 

 Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de 
acesso a informações,a outras culturas e grupos sociais; 

 Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, 
associá-las, aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão 
suporte e aos problemas que se propõem a solucionar; 

 Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de 
diferentes meios de comunicação, linguagens e códigos, bem como a 
função integradora que elas exercem na sua relação com as demais 
tecnologias.  

 
 
Contextualização 
sócio-cultural.  

 Considerar a linguagem e suas manifestações como fonte de legitimação 
de acordos e condutas sociais, e sua representação simbólica como forma 
de expressão de sentidos, emoções e  experiências do ser humano na vida 
social.  

 Compreender e usar sistemas simbólicos das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunicação e informação. 

 Respeitar e preservar as manifestações da linguagem, utilizadas por 
diferentes grupos sociais, em suas esferas de socialização; usufruir o 
patrimônio nacional e internacional, com as suas diferentes visões de 
mundo; e construir categorias de diferenciação, apreciação e criação.  

 Entender o impacto da comunicação na sua vida, nos processos de 
produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 
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As perguntas do exame são fechadas, no formato múltipla escolha com 

quatro alternativas, sendo que, teoricamente,  apenas uma é a correta. Essa 

opção, segundo relatório do SARESP, objetiva evitar que eventuais dificuldades 

de escrita interfiram no campo da interpretação, ao mesmo tempo em que facilita 

correção, por folha ótica.   

Os resultados são divulgados por habilidades relacionadas aos gêneros, 

expressos em porcentagem de acertos e numa escala comparativa que envolve a 

Unidade Escolar, a Diretoria de Ensino, as Coordenadorias (Interior e Grande São 

Paulo) e todo o Estado. Esta comparação, embora possível pela irrelevância dos 

diferentes contextos neste tipo de coleta, torna-se questionável a partir de uma 

visão sócio-histórica da linguagem e dos sujeitos envolvidos em diferentes 

contextos culturais.   

O SARESP configurando-se como um método de avaliação externa, com o 

objetivo de checar o conhecimento dos alunos da rede pública e das escolas 

particulares que aderirem ao sistema, tem procurado o aperfeiçoamento da sua 

atividade através de modificações na aplicação do instrumento. Como se observa 

no Quadro I da Fundamentação Teórica, ocorreram mudanças significativas a 

partir de 2003: as avaliações  que eram realizadas por amostragem, adotam  nova 

metodologia, com a aplicação de provas anuais em todas as séries.  

Outra modificação observada foi o fato de que, enquanto no período de 

1996 a 1998, a avaliação do SARESP se caracterizava como avaliação de 

entrada, por ser aplicada no início do ano letivo, a partir de 2000, temos a 

avaliação de saída, aplicada no final do ano letivo.  

 Historicamente os componentes da prova foram as disciplinas de  

Português (incluindo Redação); Matemática, Ciências, Biologia, Geografia e 

História.  A partir do ano 2000, a designação do componente curricular Português 

fica sendo Língua Portuguesa que, juntamente com Redação, passam a figurar 

como únicos componentes do instrumento prova do SARESP, ainda em caráter 

censitário.  
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Já no ano focal do nosso estudo, esta avaliação adquire características de 

um exame institucional, regular, aplicado em todas as escolas estaduais, 

direcionado aos “alunos regularmente matriculados em todas as séries do Ensino 

Fundamental, inclusive os que estudam em classes de aceleração e de 

recuperação de ciclo, e do Ensino Médio, inclusive os da habilitação específica 

para o Magistério, do CEFAM, e de classes de flexibilização”. (art. 1o da 

Resolução SE 120/2003, publicada em 12/11/2003). 

Com a finalidade de identificar os fatores que influenciam a aquisição ou o 

desenvolvimento das competências tidas como básicas em determinada etapa da 

escolarização, o SARESP adota instrumentos de análise que possibilitem 

estimativas mais apropriadas das competências desenvolvidas nas disciplinas em 

foco. Os principais procedimentos são derivados da Teoria da Resposta ao Item, 

que tem por base a possibilidade de predição ou explicação do desempenho de 

um estudante em uma prova a partir da definição de sua habilidade ou proficiência 

naquilo que se constitui como objeto da avaliação. Dessa forma, desenvolvem-se 

testes compostos por itens que medem aspectos da habilidade que se deseja 

evidenciar.  

Resumindo, a Teoria de Resposta ao Item organiza-se como modelo 

estatístico que possibilita a construção de escalas de habilidades e a localização 

de alguns itens nessa escala e, a partir dela, conhecer os conteúdos dominados 

pelos estudantes e, conseqüentemente, os aspectos curriculares supostamente 

melhor desenvolvidos.  

 

3.2.1.1  As questões do SARESP e as habilidades mobilizadas 

O exame do SARESP/2003, relativa ao 3o ano do Ensino Médio, abrange 

doze textos, abaixo resumidos. No quadro, as colunas título e gênero foram 

retiradas da prova e dos documentos de divulgação dos resultados, 

respectivamente. A coluna conteúdo temático foi elaborada por este pesquisador 

como síntese dos textos.  
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QUADRO 11   – CONTEÚDOS MOBILIZADOS NO SARESP 

TÍTULO GÊNERO CONTEÚDO TEMÁTICO 

1. Índio plantando soja?  Artigo de opinião A possibilidade de as culturas 
indígenas precisarem perder a 
identidade para sobreviver. 

2. Cada vez mais limpo.  Notícia Acidentes recentes não ofuscam 
os avanços obtidos no controle da 
poluição ambiental.  

3. Superadas (charge) Humor O papel da mulher na sociedade 
contemporânea. 

4. Terapia com animais 
ajuda a enfrentar 
algumas doenças. 

Divulgação 
científica. 

O sucesso da utilização de 
animais na reabilitação de alguns 
tipos de deficiências e na 
recuperação de presas.  

5. Os verdes Estatuto de ONG Apresentação de ONG ecológica.  
6. Cartaz da AACD Publicidade Prevenção de acidentes. 
7. Carta de Reclamação Epistolar A qualidade dos serviços de 

empresa de telefonia móvel.   
8. Rua Augusta e 
Dezesseis38. 

Literário (canção) A relação dos adolescentes com a 
velocidade.  

9. Soneto CCXXLV Literário (poema) A oposição Amor x Ódio.  
10. Corrente Literário (conto) Crendices populares 
11. Fotografia  Visual Congada em São Paulo 
12. Pintura Visual Pinturas de Tarsila do Amaral 

(Vendedor de Frutas e Abaporu).  
 

Em relação às habilidades avaliadas na prova, o quadro a seguir, retirado 

dos resultados divulgados pela Diretoria de Ensino de Carapicuíba, resume o que 

o SARESP diz ser o objetivo das questões:   

 

 

 

                                                 
38 Respectivamente, Hervé Cordovil e Legião Urbana.  
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QUADRO 12  – HABILIDADES MOBILIZADAS NO SARESP 

Tipo de texto39  Habilidades associadas ao gênero de texto. 

 

Texto de Imprensa  

(Artigo de opinião) 

Identificar o tema do texto; 
Analisar o emprego de elementos de coesão textual em função da 
compreensão do texto; 
Reconhecer a síntese do texto; 
Reconhecer elementos de síntese argumentativa: tese, argumento, 
contra-argumento, etc.  
Identificar a causa/conseqüência de determinado fato; 
Reconhecer o efeito de sentido decorrente de escolhas lexicais. 

 

Notícia 

Estabelecer relação entre texto verbal e recursos gráfico-visuais;  
Reconhecer o argumento e/ou justificativa apresentados para 
fundamentar uma idéia de acordo com a finalidade do texto;  
Identificar a causa/conseqüência de determinado fato. 

 

Humor (charge)  

Estabelecer relação entre texto verbal e recursos gráfico-visuais; 
Inferir, a partir de elementos apresentados no texto, situações de 
ambigüidade, ironia, pressuposição ou valores implícitos, decorrentes do 
ponto de vista narrativo; 
Reconhecer a síntese do texto. 

Divulgação 

científica 

Reconhecer o ponto de vista do autor / eu lírico; 
Estabelecer relação de causa / conseqüência entre episódios narrados; 
Reconhecer o argumento e/ou justificativa apresentados para 
fundamentar uma idéia de acordo com a finalidade do texto; 

Instrucional 

(estatuto) 

Identificar a finalidade do texto; 
Avaliar, a partir de uma situação apresentada, a adequação de uso, 
aplicando a informação contida no texto; 
Analisar o efeito de sentido decorrente do uso de tempos verbais; 

 

Publicitário  

Identificar índices que permitam reconhecer o público alvo do texto; 
Estabelecer relação entre o tempo verbal e os recursos gráficos 
presentes; 
Inferir o sentido de uma palavra/expressão pelo contexto; 
Reconhecer o argumento e/ou justificativa apresentados para 
fundamentar uma idéia de acordo com a finalidade do texto; 

 

Epistolar (carta 

de reclamação). 

Localizar índices que permitam reconhecer o tratamento dado ao 
destinatário;  
Reconhecer o argumento e/ou justificativa apresentados para 
fundamentar uma idéia de acordo com a finalidade do texto; 
Analisar recursos lingüísticos recorrentes no texto (adjetivos, 
substantivos, formas passivas de verbo); 
Inferir informação implícita no texto. 

Literário (letra 

de canção)  

Reconhecer o efeito de sentido decorrente de escolhas lexicais; 
Identificar intertextualidade; 
Associar um termo ou expressão a seu referente no texto; 
Analisar o efeito de sentido decorrente da relação intertextual ou do 
tratamento expressivo da linguagem figurada.  

                                                 
39 O Saresp não se refere a gênero, mas a tipo de texto. 
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Literário 

(poema) 

Analisar o efeito de sentido decorrente da relação intertextual ou do 
tratamento expressivo da linguagem figurada. 
Reconhecer o ponto de vista do autor ou do eu lírico; 
Inferir, a partir de elementos apresentados no texto, situações de 
ambigüidade, ironia, pressuposição ou valores implícitos, decorrentes do 
ponto de vista narrativo; 

 

 

Literário (conto) 

Identificar, a partir de seqüências descritivas, personagens, cenário ou a 
época do episódio narrado; 
Identificar o conflito narrativo; 
Estabelecer relação entre episódios e/ou seqüências descritivas que 
permitem caracterizar as personagens, ou o cenário, ou a época dos 
episódios narrados; 
Analisar anterioridade e posterioridade dos fatos narrados, a partir dos 
tempos verbais; 
Inferir, a partir de elementos apresentados no texto, situações de 
ambigüidade, ironia, pressuposição ou valores implícitos, decorrentes do 
ponto de vista narrativo; 
Relacionar o ponto de vista do narrador com o desenvolvimento do texto. 

Visual 

(fotografia) 

Reconhecer o tema explorado pelo autor, articulando obra com seu 
contexto de produção; 
Inferir o sentido do conflito expresso pelo autor, a partir de elementos 
presentes no texto (luz, foco, efeito criado, enquadramento, etc.) 

Visual (pintura) Estabelecer relações entre elementos expressivos presentes no texto; 
Analisar o efeito de sentido decorrente da relação intertextual ou do 
tratamento expressivo da linguagem figurada. 

 

O quadro ilustra a coleta de dados em que é necessário especificar as 

habilidades que se deseja avaliar e a elaboração de questões que avaliem tais 

habilidades. Nesta perspectiva, entendo que uma avaliação de conteúdos, com 

prova objetiva ou do tipo testes com uma única alternativa correta se justifica. 

Afinal, os examinadores dizem contar com parâmetros invariáveis que garantem a 

validade da coleta, impedindo a manifestação da subjetividade do avaliado. Com 

este propósito, o papel do aluno é restrito à identificação, dentre as alternativas 

propostas, aquela mais autorizada pelo texto. Interpretações aceitáveis em outros 

contextos, fruto da multiplicidade da linguagem e de uma visão de mundo, não são 

de interesse deste tipo de prova. 

Exemplificando o quadro,  analiso três questões da prova de 2003, com 

base em charge da cartunista argentina Maitena:  
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 (Questão 10) Compare as funções que a neta exerce na charge com as palavras dos 

balões e indique a dedução correta. 

(A) A moça está reclamando de ter de consertar tomadas. 

(B) Hoje em dia, as moças opinam, trabalham, fazem terapias e não querem ter celulites. 

(C) Não ser boneca implica também fazer tarefas tradicionalmente atribuídas ao sexo 
masculino. 

(D) A vovó acha que não valeu a pena ter sido boneca, quando jovem. 

 

O texto configura-se no que Bronckart denomina seqüência dialogal 

estruturada em turnos de fala. O seu conteúdo temático está relacionado ao 

mundo social, abordando os valores em uso num grupo (Bronckart, 1997:97). O  

conectivo mas, introdutor da interação avó e neta, sinaliza para o leitor uma  

contrajunção. Conseqüentemente, o argumento que se segue – as mulheres eram 
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como bonecas – autoriza a  inferência presente na alternativa (B), ponto de partida 

para a crítica da neta às mulheres dependentes dos homens.  

O objetivo da questão, de acordo com os relatórios de análise dos 

resultados por habilidade, é avaliar a habilidade do aluno para estabelecer 

relações entre o texto verbal e os recursos gráfico-visuais presentes. Embora não 

tenham sido divulgados os dados relativos a cada uma das alternativas é 

compreensível que, em situações de tensão como uma prova, o aluno facilmente 

optará por um item avalizado pelo seu conhecimento prévio e que não exige, para 

a sua resolução, o domínio de palavras como implicar, constante em (C).  

O entendimento adequado do proposto em (A) exige reflexão sobre os 

aspectos lingüísticos e paralingüísticos do texto. No caso, o conectivo – mas –  

que introduz uma disjunção ou oposição, desautoriza a dedução de que a moça 

estivesse reclamando da tarefa de consertar tomadas.   A inferência lógica é a de 

que a avó tenha estranhado o trabalho da neta, que a contesta.  

Ainda nesta questão, a alternativa (D) assemelha-se às famosas 

“pegadinhas”: bastaria que o aluno não percebesse o advérbio de negação para 

considerá-la plenamente justificável pela situação apresentada.  Esta questão 

ilustra a crítica de Alvarez Méndez (op.cit) às provas objetivas: um enunciado 

preciso, paradigma da avaliação criterial,  que restringe a interpretação aos 

objetivos do teste, impedindo a construção de outros significados pertinentes ao 

contexto da interação.   

(Questão 11) O que melhor caracteriza a diferença de idade entre as duas personagens é 

(A) a moça entender de eletricidade e a avó, não. O ar debochado da moça e 
surpreso da avó. 

(B) a moça não usar óculos e a avó usá-los, no modelo gatinho. Os cabelos soltos 
de uma e presos da outra. 

(C) as informais roupas de uma e discretas, de outra. Os gestos espontâneos da 
mais moça e discretos da mais velha. 

(D) a coluna lisa da neta e arqueada da avó; o uso de combinação por parte da 
avó e os tênis da moça. 

Habilidade, segundo matriz da Secretaria da Educação,  de Inferir a partir 

de elementos presentes no texto, situações de ambigüidade, ironia, 

pressuposições ou valores implícitos.  Ou seja, busca-se a competência do aluno 
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para, perceber, nos elementos do texto, os valores nele recuperáveis em função 

do contexto de produção.  

Sob o enfoque da avaliação formativa que considera a relevância do 

contexto de produção (Bronckart, 1997) a associação, pela Secretaria, à 

habilidade de Inferir, torna-se questionável a partir das perguntas associadas à 

questão. Nas alternativas “erradas” segundo o gabarito, aparecem  ações / 

atitudes  incompatíveis com a idade das personagens (a neta entender de 

eletricidade; a avó usar óculos modelo “gatinho”, p.ex.,) a “inferência” é justificável 

também na alternativa “C” (a correta). O aluno que, considerando o contexto, 

relacionasse a “informalidade”  e “espontaneidade” às diferentes gerações – avó e 

neta – estaria ancorado nos valores femininos da atualidade.  As assertivas da 

proposição “D”, embasam-se no senso comum que considera “inadequado” às 

avós o uso de tênis.   

Eis um exemplo em que o conteúdo temático supera a situação de ação 

que caracteriza um gênero. Os participantes são estereotipados e espera-se que o 

leitor concorde com o estereótipo.  Mas, como o objetivo declarado desse tipo de 

avaliar o domínio, por parte dos estudantes, de habilidades cognitivas de leitura e 

escrita (Manual de Orientação, 2004:3) as questões são elaboradas de forma a 

restringir apreciações subjetivas das respostas.  

 (Questão 12) A charge, tanto nos seus elementos e recursos gráficos quanto nos escritos, 

põe em discussão valores contemporâneos. Leia as afirmações a seguir e depois responda, de 

acordo com o texto: 

I. As mulheres de antigamente não tinham tantos direitos quanto as de hoje. 

II. As mulheres pagam um preço alto por sua “libertação”. 

III. A vovó vê muita vantagem em ser uma mulher liberada como sua neta.   
Está correto o que se afirma apenas em 

(A) I e II   (B) I e III   (C) II e III   (D) I, II e III.  

Esta proposição exigia do examinando o reconhecimento da síntese do 

texto, estando relacionada à habilidade de “representação e comunicação”  (PCN, 

1999:135). Requer do aluno distanciamento e reflexão acerca da situação verbal, 



 120

sobretudo o estatuto dos interlocutores e os contextos geradores. O índice de 

acertos (52%) indica uma relativa dificuldade no atendimento ao proposto.  

Conforme discuto nas análises a seguir, o SARESP busca dimensionar o 

desenvolvimento dos alunos em relação às principais habilidades previstas na 

área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias constantes dos PCNs do Ensino 

Médio40. Entretanto, como algumas alternativas dos testes tornam-se justificáveis 

segundo a interpretação que o aluno faz do que está sendo dito, a pretensa 

objetividade deste tipo de avaliação quantitativa torna-se questionável.  

Na análise dos resultados, ao educador preocupado com a multivocalidade  

da linguagem caberia um questionamento, já proposto por Campione (op. cit.): o 

aluno respondeu certo pelos motivos errados ou errou pelos motivos certos? Ou 

seja, mesmo em questões fechadas, há oportunidade para a manifestação da 

subjetividade e o leitor acaba encontrando possibilidades não previstas pelo 

examinador e justificáveis no texto.  

  

3.2.1.2. Os gêneros mobilizados 

Nesta seção discuto os gêneros mobilizados nos textos do SARESP a partir 

das indicações dos PCNs que, por sua vez, embasam-se nas considerações 

bakhtinianas de dialogismo e polifonia. As habilidades aparecem associadas, nos 

resultados divulgados pelas Diretorias de Ensino, aos seguintes gêneros de 

discurso que os relatórios do SARESP denominam “tipo de texto”: 

1. Imprensa – artigo de opinião, charge, notícia e divulgação científica; 

2. Epistolar – carta de reclamação; 

3. Literário – poema, conto e letra de canção; 

4. Publicitário – propaganda; 

5. Instrucional – estatuto; 

6. Visual – fotografia e pintura.  
                                                 
40 Quadro 10, pág. 110. 
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Estes gêneros são privilegiados pelos PCNs como objeto de ensino e 

agrupados, segundo Rojo (2000), em função de sua circulação social, em gêneros 

literários, de imprensa, publicitários e de divulgação científica. Nos relatórios 

emitidos pelo SARESP após a realização das provas, consta a divisão acima, em 

que os gêneros de imprensa são subdivididos em artigo de opinião, charge, notícia 

e divulgação científica.   

Considerando-se a noção bakhtiniana de gêneros como tipos relativamente 

estáveis de enunciados, poderemos perceber a importância do domínio dos 

gêneros também para a leitura, estratégia já recomendada por Pasquier & Dolz 

(1996) para a produção textual: o conhecimento dos gêneros possibilitará a  

construção de hipóteses  e a mobilização das categorias pertinentes. Esses 

autores, reconhecendo a complexidade do processo que leva o aluno à 

proficiência na composição escrita, oferecem-nos estratégias para implementar a 

escrita, dentre as quais menciono a diversidade textual /discursiva adaptada às 

possibilidades individuais, considerando os diferentes contextos e um ensino 

intensivo que priorize  os diferentes contextos sociais e os textos a eles 

relacionados.  

A esse respeito merece destaque a questão nº 23 da prova do 3o ano E.M, 

abaixo reproduzida: 
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Atenção: Para responder às questões de números 23 a 26, leia a carta de um leitor / 

consumidor, enviada à seção de reclamações de um jornal paulista e a resposta da 

empresa a que é dirigida.  

    Carta de reclamação 

Defeito no celular irrita usuário 

 Quero resolver um problema com a empresa X. Meu aparelho desbloqueia sozinho e 
faz com que eu perca alguns créditos. A pedido deles, ligo para a empresa, mas de nada 
adianta. Eles não resolvem nada. O máximo que consigo é passar de uma atendente a 
outra e ficar escutando a música de espera. A cada uma delas tenho que explicar todo o 
problema novamente. Estou chateado, pois o celular desbloqueia sozinho e quando vejo 
está discando. Estou tão insatisfeito que quero doar o aparelho. Em uma das ligações, a 
central de atendimento me transferiu para a central de vendas e tentaram me convencer a 
comprar um novo aparelho.  (E.L.P., guarda-civil, Capital) 

 Transcrição da resposta da empresa X   

 A empresa X informa que já entrou em contato com o consumidor e solicitou que o 
mesmo encaminhe seu aparelho a um serviço autorizado da empresa de sua preferência. 
Segundo a empresa, serão realizados testes e reparos necessários, de acordo com o 
Certificado de Garantia. E. diz que a empresa realmente o procurou. Ele conta que não 
levará o aparelho até um serviço autorizado, pois não irá pagar pelo conserto. Ele alega que 
só procuraria tal serviço se a empresa fosse arcar com o conserto. [...]  

(Diário de S. Paulo, 22/09/2003, p. B4) 

 

23. O destinatário da carta é ............................ e o remetente lhe dá um tratamento ............... 

a)  a empresa X – magoado. 

b) serviço autorizado – agressivo. 

c) o jornal o Diário de S. Paulo – irritado. 

d) uma operadora de celulares – profissional.  

 

Uma proposta  que exigia a  identificação dos participantes da ação dentro 

do gênero epistolar. A falta de domínio da estrutura do gênero acarretou  a  

dificuldade, para muitos alunos,  de perceber, no contexto de produção, circulação 

e recepção, os interlocutores: o missivista, o destinatário, o objetivo e o conteúdo 

temático, elementos suficientes para  resolução desta questão e de outras 

semelhantes, como veremos neste capítulo.  
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Como bem reconhecem os Parâmetros Curriculares Nacionais, a leitura é 

um processo autônomo que possibilita, pela mediação do professor ou do próprio 

texto, um contato crítico e reflexivo com a linguagem. Bakhtin (1979) reconhece 

que dominar a linguagem não significa dominar os gêneros, sobretudo pela 

especificidade de determinadas esferas da comunicação. Entretanto, o mesmo 

autor sugere que o domínio dos gêneros desenvolve uma facilidade discursiva, na 

medida em que   

é de acordo com nosso domínio dos gêneros que usamos com 

desembaraço, que descobrimos mais depressa e melhor nossa individualidade 

neles (quando isso nos é possível e útil), que refletimos, com maior agilidade, a 

situação irreproduzível da comunicação verbal, que realizamos, com o máximo de 

perfeição, o intuito discursivo que livremente concebemos (1979: 304)     

Ao reconhecer como um dos seus objetivos gerais a “verificação de 

desempenho”, ponto de partida para ações de planejamento, de capacitação e de 

orientação da política educacional do estado, o Saresp tem em vistas como 

resultado de um processo de aprendizagem, um leitor capaz de “identificar 

informações pontuais no texto” (PCN:56). Entretanto, a prática de análise 

lingüística, diretamente relacionada à identificação dos gêneros e seu universo 

discursivo e aos contextos de produção, circulação e recepção dos discursos e 

que condicionam os enunciados, não é evidenciada. 

Os PCNs de Língua Portuguesa compreendem o leitor/produtor de textos 

como um “usuário eficaz e competente da linguagem”, embora reconheçam as 

dificuldades, quando não a impossibilidade de levar o aluno à apropriação de 

padrões cultos da língua, situação apontada como a principal responsável pelo 

fracasso escolar. De acordo com aqueles documentos, os avanços na área de 

psicologia da aprendizagem e aquisição da escrita, observáveis a partir da década 

de 80, ao reorientar a noção de “erro”, levam a novas práticas de ensino da língua, 

admitindo variedades lingüísticas próprias, oriundas de uma realidade social 

diversa da prevista pela escola. 

Resumindo: os PCNs validam uma necessidade já reconhecida no cotidiano 

dos professores: valorização do contexto social e de suas diversas formas de 
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expressão, geralmente divergentes da norma padrão culta. Por outro lado, os 

mesmos documentos colocam como base para uma educação comprometida com 

a cidadania, o desenvolvimento da plena competência discursiva dos sujeitos. 

Como sabemos, competência discursiva pressupõe um conhecimento lingüístico 

que possibilite a operação com a linguagem de forma ampla: além do 

reconhecimento das formas socialmente valorizadas, o sujeito necessita 

considerar os diferentes contextos de produção, circulação e recepção do seu 

texto. São esses contextos que, determinam, de acordo com Bakhtin, os gêneros 

do discurso. 

Ou seja, enquanto as habilidades e competências previstas nos PCNs 

buscam a autonomia do educando, o SARESP, conforme já discutido, caracteriza-

se pela mensuração das competências cognitivas dos alunos da rede, coletando 

dados estatísticos de fluxo escolar. Por este motivo, enquanto nos PCNs a 

linguagem se constitui como instrumento mediador do processo de ensino –  

aprendizagem, o SARESP lida com o produto da aprendizagem,  (Lunt, op. cit), 

submetendo sujeitos oriundos de diferentes contextos socioculturais a um mesmo 

padrão de testagem. O aluno submetido  a esse modelo de avaliação não se 

constitui como um interlocutor privilegiado, na medida em que está limitado a 

reconhecer, dentre as leituras produzidas por um examinador, aquela mais 

“autorizada” pelo texto    

As provas objetivas exigem a mobilização de conhecimentos adquiridos na 

prática social, relacionando-os aos gêneros que circulam no cotidiano. Ao priorizar 

a percepção das competências e das habilidades desenvolvidas pelo aluno no 

convívio com a escola, esse sistema de avaliação enfatiza o desenvolvimento de 

estratégias de leitura, coerente com os PCN Ensino Médio, que, na sua 

introdução, identificam como maneiras de acesso ao conhecimento a facilidade de 

acessar, selecionar e processar informações. (1999:71).  

Entretanto, ao priorizar, nas perguntas relativas ao gênero, competências e 

habilidades para leitura, com poucas referências aos contextos geradores, 

determinantes para a forma e o significado, o sistema pressupõe  uma única 
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leitura possível. Ou seja, o SARESP reforça situações comuns ao cotidiano 

escolar em que o professor  conduz o aluno a uma conclusão que acredita a mais 

correta e este raramente questiona, garantindo a assimetria – o professor dono do 

saber e o aluno impotente diante de uma alegada ignorância da língua.  

Novamente Bakhtin (1929) nos auxilia na compreensão desse momento: 

mudanças acontecem a partir da interação de um grupo, não de lutas individuais. 

Os textos privilegiados pelo Saresp, são determinados por um “corpo social” e 

atendem aos valores ideológicos desse corpo. Logo, os anseios por mecanismos 

de avaliação formativa, sintonizados com o processo ensino-aprendizagem 

acontecerão a partir do momento em que houver um relativo consenso acerca da 

sua importância, pois 

Para que o objeto, pertencente a qualquer esfera da realidade, entre no 
horizonte social do grupo e desencadeie uma reação semiótico-ideológica, é 
indispensável que ele esteja ligado as condições socioeconômicas essenciais do 
referido grupo. Evidentemente, o arbítrio individual não poderia desempenhar aqui 
papel algum, já que o signo se cria entre indivíduos, no meio social; é, portanto, 
indispensável que o objeto adquira uma significação interindividual (...) (p.45).  

 

De acordo com BRAIT (ROJO, 2001), o  trabalho com textos reduzidos a 

modelos preestabelecidos contraria o modelo dialógico bakhtiniano por ignorar os 

diferentes contextos de produção-circulação-divulgação. A perspectiva histórica, 

os possíveis significados adquiridos em função das experiências individuais ou de 

uma memória discursiva da comunidade, são restritos pela impossibilidade de 

negociação de sentidos outros que não aqueles previamente determinados.  

Desse modo, o papel de um gênero discursivo no ensino-aprendizagem de 

línguas seria o de afirmação da linguagem como um fato social, histórico e 

ideológico, portanto, mutável, concreto e gerador dos vários significados 

pertinentes a um dado contexto. Segundo Bakhtin (Brait, op. cit), o sujeito se 

constitui na e através da linguagem em convívio com discursos de outrem, 

processados e incorporados na sua individualidade.  
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Bakhtin/Volochinov (1929), ao abordarem a origem e o desenvolvimento da 

linguagem, ressaltam a importância das relações sociais como fatores geradores 

de uma linguagem que se apresenta multifacetada desde a sua gênese:  

produzida por uma coletividade socialmente organizada e condicionada por  

desigualdades  econômicas, sociais e políticas, a linguagem torna-se o reflexo e, 

ao mesmo tempo, a refração das relações sociais em que  se insere. Por um lado, 

a palavra, como signo, realiza-se no que Bakhin/Volochinov denominaram de 

arena, um espaço em que, na comunicação discursiva, o signo luta para impor-se. 

Por outro lado, essa palavra materializa-se no trato social, como resposta a outros 

discursos, numa relação dialógica.  

As provas elaboradas pelo SARESP pretendem avaliar o domínio das 

habilidades cognitivas de leitura e escrita, desenvolvidas pelos alunos ao longo de 

uma série escolar, considerando-se as atuais diretrizes e prioridades da política 

educacional no Estado de São Paulo (Manual de Orientação, 2004:3). Busca-se, 

deste modo, a partir dos resultados obtidos, inferências relacionadas aos níveis 

dos estudantes, ao final de cada período letivo. 

Entretanto, as questões objetivas, fechadas, por impedirem que o aluno 

faça alguma outra  leitura, autorizada pelo contexto social, revelam uma 

perspectiva reducionista da linguagem, impondo um ponto de vista do examinador 

que pode não ser o mesmo do examinado. E, por se concentrarem na verificação 

de desempenho médio de grupos de alunos, ignoram  o desempenho individual e  

a sua relação com o social, aspecto reconhecidamente valorizado por Vygotsky na 

discussão da ZPD. 

Incoerências à parte, o SARESP consolida a importância, se não urgência 

de se estabelecer ações concretas de capacitação dos professores na proficiência 

dos gêneros, de maneira que os alunos sejam imediatamente beneficiados. É 

neste contexto que situo a relevância do supramencionado Projeto Ação Cidadã.  
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3.2.1.3. Conteúdos abordados nas questões.  

 Nesta seção apresento um resumo dos conteúdos abordados em cada 

questão, divididas de acordo com os gêneros. Os índices de acertos foram 

retirados dos dados divulgados pela Diretoria de Ensino de Carapicuíba; os 

comentários são reflexões pessoais relacionadas ao grau de dificuldade de cada 

questão.  Os gêneros e seus respectivos objetivos constam do gabarito oficial da 

3ª série do Ensino Médio, ano de 2003. 

 A seguir, analiso seis dos doze textos que compõem a prova com base nas 

discussões de gênero propostas por Bronckart (1997). E, embora não se 

constituam em objeto de análise neste trabalho, os índices de acertos dos alunos 

são apresentados como forma de observação  das dificuldades encontradas e 

que, em muitos casos, podem ser atribuídas ao desconhecimento das 

características do gênero mobilizado41. 

  

TEXTO 1 – Gênero Artigo de opinião: “Índio plantando soja?” 
 

Nº  Habilidade associada Acertos  
01 Identificar o tema do texto 52% 
02 Identificar a causa / conseqüência de determinado fato. 51% 

03 
Analisar o emprego de elementos de coesão textual  em 

função da compreensão do texto 38% 

04 
Reconhecer o efeito de sentido decorrente de escolhas 

lexicais. 55% 

05 Reconhecer a síntese do texto 26% 

06 Reconhecer elementos da estrutura argumentativa 55% 
 
 

De acordo com os modelos de organização textual propostos por Bronckart, 

este texto organiza-se numa seqüência explicativa, em que o jornalista 

Washington Novaes analisa a situação do indígena brasileiro, a partir de estudo de 

revista especializada, segundo o qual existiram. entre os anos de 1250 e 1400, na 

                                                 
41 Os textos  na íntegra estão disponíveis no ANEXO 1. 
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região do Xingu, aldeias em que conviviam milhares de índios, com uma infra-

estrutura bem desenvolvida. 

A partir desta constatação,  a problematizaçao relaciona-se às 

perspectivas de sobrevivência das tribos diante de propostas de autonomia 

baseadas no cultivo de lavouras como a soja.  

A solução (resolução) prevista pelo enunciador é um modelo de 

convivência com a natureza, com políticas estimulantes de manutenção de áreas 

de preservação. A conclusão do articulista é a de que índio e soja não combinam. 

As questões propostas abordaram características do gênero, porém com a 

nomenclatura tradicional. Por exemplo, em (1)  a exigência era a identificação do 

assunto principal do texto (tema); em (3), exigia-se do avaliado conhecimento de 

elementos de textualidade – a função dos períodos: “Complicado” e “É grave”.  

Os resultados sinalizam que alguns tipos de texto ainda se apresentam aos 

alunos como algo impenetrável, tanto pelo conteúdo temático quanto pelo léxico 

que exige reflexão e análise para uma transformação dos significados veiculados.   

 
Texto 2 – Notícia: Cada vez mais limpo. Acidentes ecológicos escondem uma 
boa notícia: o país avançou no controle da poluição.  
 

Nº  Habilidade associada Acertos  
07 Estabelecer relação entre texto e recursos gráfico-visuais  80% 
08 Identificar a causa / conseqüência de determinado fato. 69% 

09 
Reconhecer argumento / justificativas para fundamentar 

uma idéia, de acordo com a finalidade do texto. 54% 

 
Texto organizado numa seqüência narrativa, na qual os recursos 

paralingüísticos – foto de aspersores de espuma no Tietê e gráficos de emissão 

de monóxido de carbono em São Paulo – são essenciais à compreensão total do 

fato – acidentes recentes em São Paulo e na Amazônia –, em um contexto de 

conquistas ambientais. 

A exigência era que o aluno analisasse no conjunto os gráficos, a foto e o 

texto verbal em diferentes perspectivas: a conclusão autorizada pelo conjunto em 
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relação à poluição ambiental; a significação, no contexto de Brasil, dos acidentes 

divulgados e o argumento utilizado na defesa do ponto de vista do autor.   

A resposta à questão (7) exigia apenas um recorte do texto. Das 

alternativas propostas [(A) diversas medidas estão ajudando no controle às várias formas de 

poluição;  (B) leis ambientais sugerem que se use a água para despoluir o Rio Tietê; (C) o 

monóxido de carbono polui tanto o ar das grandes cidades quanto a água do Rio Tietê; (D) o nível 

de monóxido de carbono no ar tem crescido, apesar das leis ambientais],  em (B), vista 

isoladamente, a foto poderia levar a essa conclusão; a opção por (C) significaria 

uma associação incorreta do monóxido de carbono à poluição da água; em (D) a 

alternativa contradiz o gráfico que indica redução na emissão daquele gás.   

A questão 8 exigiu a interpretação do significado dos acidentes em São 

Paulo num contexto de avanços no combate à poluição no país como um todo. O 

aluno deveria concluir que, mesmo tendo melhorado, ainda há muito a ser feito no 

combate à poluição.  

Na identificação do argumento (questão 9), exigiu-se uma síntese 

associada ao conteúdo temático. As alternativas oferecidas: (A) Só a partir de 1985 

está havendo preocupação com o meio ambiente;  (B) a melhora da qualidade dos combustíveis 

e a produção de veículos menos poluentes colaboram para a limpeza do ar; (C) O aumento 

da frota em 146% impediu melhor índice de despoluição; e (D) Grandes e médias empresas 

ainda não estão preparadas para respeitar a lei de crimes ambientais.  A alternativa (A) é 

fruto de um recorte do texto que informa a redução de 17,5% nos índices de 

poluição em comparação com 1985, não autorizando, entretanto, a sua escolha 

como principal argumento. Em (C) e (D), embora  tenhamos uma inferência 

possível, não justifica a sua escolha como argumento de defesa do ponto de vista.  

  

Texto 3  – Humor: Maitena.  
 

Nº  Habilidade associada Acertos 
10 Estabelecer relação entre texto e recursos gráfico-visuais  31% 

11 
Inferir, a partir de elementos do texto, ambigüidade, ironia, 

pressuposições decorrentes de ponto de vista.  32% 

12 Reconhecer a síntese do texto 52% 
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 O texto se constitui em uma seqüência dialogal, caracterizada, segundo 

Bronckart pelas trocas entre dois ou mais participantes. O conteúdo temático gira 

em torno da emancipação feminina; a seqüência não apresenta todas as fases 

típicas do diálogo. A fala da neta, representante da modernidade, inicia-se com o 

conectivo mas, um mecanismo de textualização classificado por Bronckart como 

conexão e que tem a função de sinalizar para o leitor uma relação de oposição ao 

que o antecede. Ou seja, a fala da neta estaria inserida num contexto de 

questionamento do papel das  mulheres na sociedade, no tempo da avó.  

O efeito de humor é produzido pela resposta lacônica da avó, mas que,  no 

contexto, traz uma carga significativa que provoca o riso. A expressão “no paraíso”  

traduz as diferentes visões de mundo dos interactantes: enquanto a neta, 

orgulhosa do seu papel (“Vocês (...) não opinavam, não trabalhavam, não tinham 

responsabilidades (...). em que mundo viviam?”), questiona a “submissão” da avó, esta 

avalia os tempos idos como ideais para a mulher.  

Em resumo, as questões exigiram, além da associação dos recursos 

paralingüísticos ao texto verbal, uma reflexão do aluno sobre os valores 

contemporâneos.  

 

Texto 4  –  Divulgação científica: Terapia com animais ajuda a enfrentar 
doenças como depressão e paralisia cerebral.  
  

Nº  Habilidade associada Acertos 
13 Reconhecer o assunto principal do texto.  52% 

14 
Estabelecer relações de causa e conseqüência entre os 

episódios narrados.   89% 

15 
Reconhecer argumento / justificativas para fundamentar uma 

idéia, de acordo com a finalidade do texto. 66% 

 
Fragmento de texto classificado como de divulgação científica e que, nesta 

análise, classifico como uma seqüência narrativa, apresentando a utilização de 

animais na recuperação de doentes e com todas as fases característica de uma 

narrativa. A situação inicial (primeiro período): As terapias que usam bichos já se contam 

às dezenas;  a complicação: pacientes com esclerose múltipla, paralisia cerebral, síndrome de 
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Down, histórico de violência (presas americanas); Ações / Resolução: a utilização dos animais 

levando ao equilíbrio, à alegria de viver; Retomada do equilíbrio: “os animais saíram 

preparados e as mulheres não voltaram a cometer crimes depois de soltas”.  

As questões exigiam do aluno capacidade de síntese, identificação de 

idéias veiculadas e reconhecimento de inferência justificável no enunciado.  

De modo geral, as exigências ativeram-se à identificação de informações 

explicitas, tarefa facilitada por alternativas que contradiziam afirmações e outras 

para as quais seria suficiente a leitura do título. Ou seja, a participação do 

examinado limitou-se ao reconhecimento de uma leitura do examinador. 

 Em um trabalho com os gêneros42, este texto apresenta várias 

possibilidades de exploração de seus constituintes. Por exemplo, na situação de 

ação de linguagem, o aluno que reconhecesse a importância do veículo (revista 

Época) como validação do que se afirma, estaria em vantagem na resolução da 

questão 15, na qual uma das alternativas apresentava como inferência possível: a 

reportagem não tem fundamentação científica.    

 

Texto  5 – Os Verdes – Movimento de Ecologia Social 
 

Nº  Habilidade associada Acertos 
16 Identificar a finalidade do texto.  65% 

17 
Avaliar, a partir de uma dada situação, a adequação de uso, 

aplicando a informação contida no texto.   42% 

18 Analisar o efeito de sentido decorrente de tempos verbais.  66% 
 

Texto classificado pelo SARESP como pertencente ao gênero “Instrucional”. 

Aqui, cumpre observar que Bronckart, embora inspirado nos trabalhos de Adam, 

demonstra reservas em classificar, como este,  os chamados textos injuntivos, 

programáticos ou instrucionais dentro de uma seqüência descritiva de ações: (...) 

daremos as razões que nos levam a ser mais reservados quanto a essa possível 

assimilação das seqüências injuntivas às seqüências descritivas (1997:225) 

                                                 
42 Síntese apresentada no Anexo 3.  
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  Por outro lado, o próprio Bronckart autoriza esta associação, ao propor 

para a solução deste problema a observação dos mecanismos de coesão verbal 

nos segmentos; aspectos ligados à progressão discursiva, constituindo o que o 

autor denomina seqüência descritiva desligada (mais ou menos artificialmente) de 

seu quadro narrativo natural (1997:245). 

Como o texto se constitui de verbos e nominalizações que expressam 

dinamicidade – incentivar, difundir, estimular, desenvolver; defesa, proteção, 

desenvolvimento – a discussão acima autoriza a sua classificação como uma 

seqüência descritiva de ações, com as seguintes fases:  (1) Contextualização:  
OS VERDES – Movimento de Ecologia Social é uma entidade ecológica, cultural e científica, tendo 

por finalidade (...); (2) Ações: defesa intransigente dos direitos humanos, do meio ambiente e 

da paz; proteção ao patrimônio (...); incentivar a formação de consciência ecológica, etc. (3) 

Avaliação: OS VERDES proclama-se apartidário, respeitando a liberdade de consciência, etc.   

Merece comentário a questão 17 que solicitou a avaliação da legalidade da 

formação de um grupo religioso para defender a natureza, dentro de um 

movimento com as características acima mencionadas. O resultado indica que o 

reconhecimento da linguagem como portadora de significados ainda é uma 

habilidade a ser desenvolvida. Algo para o qual o ensino dos gêneros pode ser de 

muita utilidade. No exemplo, exigiu-se reflexão sobre o conteúdo temático: o 

sentido atribuído a um artigo dentro do conjunto do texto.  

 

 Texto  6 –  Gênero Publicitário –  Cartaz da AACD  
Nº  Habilidade associada Acertos 
19 Identificar índices que permitam reconhecer o público alvo.   54% 
20 Estabelecer relação entre  texto verbal e recursos gráfico-visuais  35% 

21 Inferir o sentido de palavras ou expressões pelo contexto.  94% 

22 
Reconhecer o argumento e/ou justificativas para fundamentar 

uma idéia, de acordo com a finalidade do texto. 54%  
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Texto classificado como visual, com características de seqüência 
narrativa: um coelho atropelado junto a faixa de pedestres, outro em cadeira de 

rodas, sob um foco luminoso, ao centro do cartaz. Á direita, texto verbal “Onde tem 

rua tem um risco de atropelamento. É uma das três maiores causas de atendimento aqui na AACD, 

junto com mergulhos em águas rasas e quedas de altura. Por isso, tome cuidado antes de 

atravessar a rua. É bem mais simples do que ficar um tempão numa cadeira de rodas”.  

No conjunto as fases da narrativa aparecem associadas tanto ao visual 

quanto ao verbal: (a) exposição inicial: ações de atravessar a rua, mergulhar, 

subir em lugares altos;  (b) complicação: atropelamento, batida com a cabeça, 

quedas; (c) ações: ir para uma cadeira de rodas, necessitar da ajuda da AACD, 

etc; (d) resolução: ficar  um tempão em cadeira de rodas; (d) Resolução / 
retomada de equilíbrio: ficar com seqüelas, ou paraplégico, ou curar-se 

completamente, etc.   

As questões mobilizaram aspectos do gênero, tais como destinatário, 

objetivo e conteúdo.  Como se tratava de um texto predominantemente visual, os 

aspectos lingüísticos incluíram o reconhecimento, pelo aluno, de recursos como o 

uso de cores e a sua função como elemento argumentativo.  

A análise das proposições do SARESP, até aqui estabelecida, sem a 

pretensão de esgotar o assunto, procurou observar as principais dificuldades 

associadas aos gêneros, como oportunidade de reflexão acerca dos conteúdos e 

também do tratamento deste conteúdo em sala de aula de língua materna.  

Estes resultados  situam-se como ponto de partida para a reflexão sobre o 

ensino de gêneros nas escolas públicas e, conforme esta pesquisa procurou 

discutir, embora sob uma perspectiva que limita a participação do aluno ao 

reconhecimento da leitura de um outro, o SARESP se consolida como motivador 

de uma discussão ampla dos conteúdos, ao mesmo tempo em que tem provocado 

mobilizações para a formação contínua de professores, em iniciativas louváveis 

como o Projeto “Ação Cidadã”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na introdução deste trabalho, apontei as razões pessoais e didáticas do 

meu interesse em investigar a aplicação de uma avaliação institucional, externa, 

concebida como um mecanismo de coleta de dados sobre a verdadeira situação 

do ensino público, frente a uma situação de inclusão social, na qual as escolas 

lutam para transformar os momentos de avaliação dos seus alunos em uma 

oportunidade de implementação da aprendizagem. 

Nestas considerações finais, não poderia ignorar as contribuições dessa 

empreitada para a minha prática docente, ocasionada pelas leituras e as 

inevitáveis reflexões em relação ao meu jeito de “ser professor”. Nestes 

momentos, em que a autocrítica torna-se inevitável, tive oportunidade de me 

colocar na situação dos meus alunos, tantas vezes submetidos a cobranças de 

conteúdo, hierarquizando conhecimentos por meio de notas e/ou conceitos 

atribuídos pelos professores aos alunos, com a falácia de que conseguiria a 

participação, o silêncio, a aplicação e mesmo uma cumplicidade dos estudantes  

com o sistema, uma vez que o objetivo maior seria obtido: “passar de ano”.  

A falta de sintonia entre as propostas do SARESP e os conteúdos 

curriculares começa a incomodar os profissionais da educação, que se sentem 

desconfortáveis com os resultados oficiais e as conseqüentes pressões oriundas 

de uma má colocação no ranking das escolas “bem sucedidas”. Enquanto, por um 

lado, esta situação apresenta o aspecto positivo de mexer com as convicções 

arraigadas na prática, levando a discussões coletivas e ações de correção de 

fluxo, por outro, a adoção da metodologia do SARESP, sem a correspondente 

associação com o contexto no qual a escola se insere, representa uma ameaça à 

educação democrática.  

 Neste contexto, o questionário socioeconômico, ao considerar fatores 

relacionados ao universo escolar, socioeconômico e cultural dos alunos, constitui-

se em objeto de  reflexão acerca das práticas docentes, por se configurar como 

uma oportunidade para que os alunos se manifestem sobre o que ocorre na 
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escola. Entretanto, deve ser analisado como um instrumento de informação 

relativa à comunidade. O que, em nenhum momento, pode servir como desculpa 

para um desempenho insuficiente, a partir da convicção de que pobreza não é 

sinônimo de ignorância e de que um ensino de qualidade é direito de todos, 

independentemente da sua condição social.   

O processo de ensino-aprendizagem deve ser entendido como uma 

possibilidade de melhoria e intervenção do sistema, em sua totalidade: obstáculos 

pessoais, materiais e institucionais que dificultam ou reduzem a eficácia de um 

trabalho docente. A avaliação, uma vez assumida pelos professores como um 

instrumento dialógico, conduz à reflexão sobre as práticas do cotidiano, 

proporcionando situações de mudanças tanto curriculares quanto nas funções 

tradicionais da avaliação.  

Embora assumindo como uma das limitações deste trabalho a dificuldade 

de análise dos textos empregados no SARESP sob uma perspectiva documental, 

sem tempo hábil para um debate aprofundado com os colegas, considero como 

resultado positivo uma visão ampla dos gêneros e a sua importância no trabalho 

escolar como forma de propiciar ao aluno o desenvolvimento das suas habilidades 

cognitivas de leitura e escrita.  Conseqüentemente, a conclusão desta etapa 

representa, além de um ganho pessoal, a oportunidade de implementação de um 

trabalho docente implicado com um ensino que amplie as possibilidades de 

aprendizagem, considerando a realidade de inserção dos alunos e buscando a 

superação de condições  comprometedoras da qualidade na rede pública. 

A resposta às questões norteadoras da pesquisa – como se estrutura a 
atividade de avaliar no SARESP e que perspectivas de linguagem são 
priorizadas – neste contexto, serve mais para reflexão particular do que para 

eventuais críticas a um modelo que, conforme procurei indicar, assume 

características de verificação de rendimentos. Entretanto, considero relevante esta 

discussão, mesmo por que, oito anos de convívio com a escola, mostraram-me 

que a avaliação ainda se distingue como um instrumento classificatório, quando 

não punitivo.  
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A análise dos relatórios elaborados pelos professores aplicadores, ao final 

da avaliação, constituiu-se em oportunidade de reflexão sobre o currículo, a partir 

das justificativas apresentadas para as competências e habilidades consideradas 

de índice baixo. Evidencia-se a dificuldade no trato com o texto, a partir de 

assertivas tais como “o aluno não consegue diferenciar o foco narrativo”; “faltam 

leitura e compreensão de textos, daí a dificuldade em identificar a tese”; “os alunos 

não conseguiram identificar a linguagem conotativa ou a estrutura do texto 

poético”43, etc.   

À parte a existência do SARESP como método estatístico e, como tal, 

direcionado à aferição de habilidades cognitivas de leitura e escrita, o seu advento 

teve a  relevância de introduzir a noção do gênero textual nas escolas. Foi a partir 

da divulgação dos dados, mostrando dificuldades específicas dos alunos em 

relação aos diferentes textos que os professores começaram a atentar para a 

importância de um trabalho mais abrangente em relação à leitura. Nesta direção, 

não poderia deixar de ressaltar a contribuição dos pesquisadores da PUC já 

mencionados nesta pesquisa, como formadores dos profissionais da rede.  

Outro fator positivo é o envolvimento de várias equipes de trabalho, em 

diferentes níveis, com funções diversas, relacionadas a uma avaliação das 

competências e habilidades dos alunos do Estado e à identificação de fatores 

intervenientes no processo ensino – aprendizagem. Isto significa que o governo 

dispõe de cada vez mais informações referentes à escola pública. Utilizá-las em 

benefício da qualidade de ensino, com ações concretas de valorização da mão de 

obra e adequação dos espaços, passa a ser uma questão de vontade política.  

Ainda que a perspectiva de linguagem adotada no SARESP, conforme dito 

anteriormente,  seja limitante no sentido de restrição do examinado ao 

reconhecimento da voz do outro, vejo as suas contribuições sob um aspecto 

positivo, de mobilização de uma categoria incomodada com a exposição pública 

de resultados que, em síntese, refletem o trabalho em sala de aula. Os diversos 

                                                 
43 SARESP 2000 – 3ª série E.M. noturno. 
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gêneros mobilizados na avaliação constituem-se em fonte de informação para os 

professores que poderão identificar as dificuldades e trabalhar para minimizá-las.  

A opção desta pesquisa pela associação do SARESP com um histórico da 

Teoria da Atividade atende ao objetivo de embasamento teórico, ao mesmo tempo 

em que possibilita a compreensão dos constituintes de um trabalho em grupo, 

característica de uma atividade. Sobretudo pela necessidade de compreensão dos 

sujeitos nela envolvidos, suas motivações, objetivos, etc como ponto de partida 

para a transformação das práticas cotidianas.  

Enfim, investigar o tema SARESP, ainda que com algumas limitações em 

seus aspectos políticos e metodológicos, representou para este pesquisador uma 

real oportunidade de reflexão e de ganhos conceituais. O aprofundamento destas 

questões no coletivo prossegue nos encontros agendados para 2005 e se 

apresenta como uma possibilidade de continuação desta pesquisa, em nível de 

Doutorado.  
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Anexo 2 – Exemplos de Análises de gêneros  
 
Análise do Gênero: Artigo de Opinião (SARESP 2003: 3a. série manhã, p.06) 
 

Situação da Ação 

(contexto) 

1. Participantes 
2. Local / tempo / veículo 
3. objetivos 
4. conteúdo 

1 –  Jornalista (Washington Novaes e leitores do jornal)  
2 –  Jornal O Estado de São Paulo, 26/09/2003, p. A-2.  
3 –Analisar a situação do índio brasileiro hoje.  
4 – A possibilidade de que o indígena necessite perder a sua 
identidade para sobreviver plantando soja.   

 

Organização Textual 

(Tipo de Seqüência)  

1. narrativas 
2. descritivas 
3. argumentativas 
4. Descritivas de ação 
5. explicativas 
6. dialogais 

5. – Explicativa: 
Constatação: Existiam no Xingu, entre 1250 e 1400, aldeias 
numerosas e bem estruturadas.   
Problematização: os índios precisarão perder a sua identidade 
para sobreviver?     
Resolução: A saída é um modelo ecológico de agricultura.  
Avaliação:  Índio e  soja não combinam.  

 

 

Principais Aspectos 

Lingüísticos 

 

 
 
1. Escolhas lexicais 
2. Escolhas de tempos 

verbais 
3. Escolhas de palavras 

de ligação 
4. Pessoas do discurso 
5. Marcas de avaliação 
6. imagens 

1- estudo, pesquisadores, aldeias gigantescas, conflitos, 
Funai, economias indígenas, auto-sustentação, excedente, 
tecnologias, identidade, razões vergonhosas, etc.   
2- a)Pretérito perfeito (causou, havia, voltou) – fatos anteriores 
que embasam a ação de linguagem. 
b) Presente (é, disse, assegura, têm, confessa). Verdade 
universal, certeza. Reforço da argumentação.  

  3) há poucos dias, de qualquer forma, também, e, etc.  
   4) Michael Heckenberger, presidente da Funai, jornalista.  (3ª 
pessoa)  

1) gigantescas; o 33º em 35 anos; grande desafio; 
complicado; é grave; profundamente, provavelmente, etc.  
2) A mão de um homem branco aponta para um índio em um 
plano inferior, ilustrando a superioridade daquele.  

 



 
Análise do Gênero: Divulgação científica (SARESP 2003: 3a. série manhã, p.10) 
 

Situação da Ação 

(contexto) 

5. Participantes 
6. Local / tempo / veículo 
7. objetivos 
8. conteúdo 

1 –  Articulista (Luciana Vicária e leitores da revista)  
2 –  Revista Época,  04/08/2003  
3 – Informar a utilização de animais em terapia.  
4 – A importância de alguns animais na recuperação de pessoas 
com deficiência física e na reabilitação de presas americanas.    

 

 

Organização Textual 

7. narrativas 
8. descritivas 
9. argumentativas 
10. Descritivas de ação 
11. explicativas 
12. dialogais 

3 – Descritiva de Ações: 
Contextualização: Tipos de pacientes e de animais empregados 
nas terapias.  
Ações: utilização de cavalos, animais aquáticos, macacos-prego 
e cães.   
Avaliação:  Já se contam às dezenas; recuperar a alegria de 
viver; O resultado foi surpreendente.  

 

 

Principais Aspectos 

Lingüísticos 

 

 
3) Escolhas lexicais 
4) Escolhas de tempos 

verbais 
5) Escolhas de palavras 

de ligação 
6) Pessoas do discurso 
7) Marcas de avaliação 
8) imagens 

a) terapias, bichos, cavalos, pacientes, esclerose, 
paralisia, animais aquáticos, crianças autistas, depressivos,  
expressões  (recuperar a alegria de viver; já conseguem ter vida 
mais autônoma); cães, prisão feminina, detentas, resultado 
surpreendente; não, crimes, etc.  
b) Presente (verdade universal –certeza). 
c) Hiperônimos (bichos – cavalo; animais aquáticos – 
golfinhos e orcas); sinonímia (cães – cachorros); já se; até, e. 
d) 3ª pessoa (usa, as mulheres, etc). 
e) já se contam, até, o resultado foi surpreendente, 
animais saíram preparados. 

 

 


