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Resumo 

 

 

Esta pesquisa procurou indícios das representações sociais de professores da rede 

pública estadual de ensino sobre a avaliação externa, o Saerjinho. Trata-se de uma 

avaliação externa que aqui no Rio de Janeiro teve seu início em 2011, é bimestral e 

diagnóstica, que tem com objetivo o acompanhamento do rendimento dos estudantes, 

detectando, de maneira mais rápida, as dificuldades dos alunos, para que a 

aprendizagem dos conteúdos possa ser atendida mais efetivamente. Teve como sujeitos 

professores de duas escolas da rede estadual de educação, da mesma região 

administrativa e do mesmo bairro, que obtiveram no ano de 2011, resultados 

diferenciados nas avaliações externas estaduais, no Rio de Janeiro. Uma escola com 

bons índices de proficiência nas disciplinas avaliadas e outra com desempenho muito 

abaixo dos índices da média do estado. Nesta investigação, o quadro teórico utilizado 

foi o das representações sociais articulado à análise argumentativa e a utilização de 

indução de metáforas de respostas pouco convencionais sobre o tema. Como ferramenta 

para a organização das falas dos professores, utilizamos o MEA – Modelo da Estratégia 

Argumentativa. Os resultados mostram que a avaliação externa é vista como algo que 

controla o fazer do professor, pois não é ele quem faz e analisa os resultados de seu 

aluno, resultado semelhante tanto na escola com desempenho ruim quanto na escola 

premiada. O estudo servirá para futuras reflexões sobre como os professores 

representam a avaliação externa, um conceito em evolução.  

Palavras-chave: Avaliação externa. Representações sociais. Trabalho docente. Análise 

Argumentativa. MEA. 
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Abstract 

This research looked for evidences of public teacher’s social representations about 

external evaluation, “Saerjinho”. It is an external evaluation that here in Rio de Janeiro 

began in 2011, being bimestrial and diagnostic and has as main objective the follow-up 

of students efficiency, detecting, quicker, schoolchild troubles and difficulties, helping 

for a more effective learning. It was accomplished with teachers from two public 

schools from the same region and neighborhood and that obtained in 2011, different 

results in those external evaluations in Rio de Janeiro. A school with good proficiency 

results on evaluated subjects and other with very low performance compared to the 

state’s average. In this research, the theory used was the social representations 

articulated with the argumentative analysis and the use of metaphors to influence 

unconventional  answers about the topic. As a tool for teachers speech organization it 

was used the Argumentative Strategy Model (MEA, in Portuguese translation). The 

result shows that the external evaluations is seen as something that “controls” teacher 

responsibilities, because is not him who make and analyze the results of his student, 

with similar conclusion in both schools. This study will help future reflections about 

how teachers represent the external evaluation, a concept still evolving. 

Key-word: External Evaluation. Social Representation. Teacher Work. Argumentative 

Analysis. MEA. 

 

 

 

 

 



9 
 

Sumário  

 
INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 10 

CAPÍTULO 1: Situando a avaliação em larga escala no Brasil .................................................. 24 

CAPÍTULO 2: Referencial teórico ............................................................................................. 35 

2.1 A teoria das Representações Sociais ................................................................................. 35 

2.2  A Retórica,  a Argumentação, a metáfora ........................................................................ 39 

2.3 O conceito de Avaliação e a TRS ...................................................................................... 41 

CAPÍTULO 3: Procedimentos metodológicos ............................................................................ 46 

3.1 Apresentando as duas escolas ........................................................................................... 46 

3.2 Sujeitos participantes......................................................................................................... 51 

3.3 Técnicas de coleta de dados .............................................................................................. 51 

3.3.1 Observação ................................................................................................................. 51 

3.3.2 Entrevistas .................................................................................................................. 52 

3.3.3 – A indução de metáforas ........................................................................................... 52 

3.4 Análise e Interpretação das entrevistas ............................................................................. 53 

CAPÍTULO 4: Análise dos dados ............................................................................................... 55 

4.1 A análise das falas – escola L ............................................................................................ 55 

4.2 A análise das falas – escola A ........................................................................................... 74 

CAPÍTULO 5: Conclusões e Considerações Finais .................................................................... 92 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................................ 102 

ANEXOS................................................................................................................................... 109  

 

 



10 
 

INTRODUÇÃO 

  

A avaliação é tema central no contexto de reforma educacional, vivida no Brasil, 

desde o início dos anos 90. A Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada 

em Jomtien, Tailândia, em março de 1990, resultou na criação do Plano Decenal de 

Educação Para Todos. Este plano indicava a intencionalidade e a implementação de 

mudanças nos rumos que a educação deveria tomar nos países de piores indicadores 

educacionais do mundo (SILVA; ABREU, 2008). 

A conferência, convocada pela Organização das Nações Unidas, para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo 

Banco Mundial, procurou traçar prioridades para elevar a qualidade da educação de 155 

países, entendendo que educação e desenvolvimento econômico mantém estreita relação 

com o combate à pobreza e à miséria e com o desenvolvimento social de uma nação. 

O Brasil, participante do grupo dos países classificados como E-9 (nove com os 

piores índices educacionais do mundo, segundo a UNESCO), apresentava, na época, 

elevado índice de analfabetos adultos, próximo a 18 milhões de brasileiros, altas taxas 

de evasão e repetência e baixo índice de matrículas no então segundo grau. Entre as 

metas presentes, na Declaração para o Brasil, estão a redução das taxas de 

analfabetismo e a universalização do ensino básico. 

No âmbito legislativo, para o cumprimento das metas sinalizadas, o país passa a 

viver um período amplo e diverso de reformas educacionais (FRANCO; ALVES; 

BONAMINO, 2007), a tramitação do projeto da nova Lei de Diretrizes e Bases, LDB de 

1996, a proposta de emenda constitucional que implementaria o FUNDEF (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério), a versão proposta pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC, dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, o aprimoramento do sistema de avaliação 

nacional, entre outros, vão pautar reformas importantes no país, na área educacional. 

A avaliação em larga escala foi instituída no Brasil, a partir da década de 90. Outras 

experiências avaliativas de pequeno porte já haviam ocorrido, por iniciativas 
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governamentais, em municípios, estados ou na rede particular. Segundo Bonamino 

(2002), o desenvolvimento de diagnósticos e pesquisas educacionais vai aparecer, no 

cenário nacional, nos anos 50 e 60, seguindo uma tendência americana e europeia que, 

em consonância com as teorias sociológicas críticas enfatizavam a relação entre 

desigualdades sociais e acesso à educação.  

   Mas é na LDB no art.8º, 9º, VI VII e VII e art.67, (BRASIL, 1996) que a 

avaliação vai aparecer como compromisso, pela primeira vez, no sentido de 

monitoramento, através de um sistema de avaliação de rendimento escolar do ensino 

fundamental, médio e superior. Trata-se de um poder sem precedentes, nas mãos da 

União, que se torna responsável pela avaliação sistêmica da educação básica e superior. 

De acordo com Cury (1997), a União passa a avaliar os resultados do rendimento 

escolar de sistemas, que fora o federal, ela não oferece, nem administra, transformando 

o governo federal de sujeito direto na ação, oferta e acompanhamento da política 

educacional do país, em sujeito indireto de função restrita de controle e avaliação.  

Segundo Silva e Abreu (2008, p.531), “a implementação de mecanismos de 

avaliação do sistema educacional precedeu as demais ações da reforma curricular.” 

Antes mesmo das discussões oficiais em torno da LDB, as primeiras ações em torno das 

avaliações nacionais se firmavam. Dois sistemas de avaliação vão aparecer, o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). 

Silva e Abreu (2008) analisam os dados do SAEB, após quase dez anos de 

aplicação, constatando que entre os anos iniciais de aplicação dos exames e os últimos 

relatórios disponibilizados, o desempenho dos alunos caiu. Segundo as autoras, ou os 

exames são inadequados; há divergência em relação às interpretações de competências, 

entre aquilo que se cobra e o que se avalia, ou as estratégias de convencimento, a adesão 

ao sistema da avaliação e seus objetivos não são convincentes. 

Para reflexão sobre as causas desse fato, Bonamino e Souza (2012) analisam as 

avaliações da Educação Básica em larga escala no Brasil, ao longo dos ciclos de sua 

aplicação, apresentando três gerações de avaliações. Em cada ciclo percebemos as 

críticas do meio educacional, os movimentos dos profissionais em torno do tema e as 

consequências dos sistemas avaliativos no currículo escolar. 
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A primeira geração, segundo as autoras, enfatizava um caráter diagnóstico de 

qualidade sem consequências diretas para a escola e o currículo. O objetivo principal era 

acompanhar a evolução da qualidade da educação. Ainda que os testes cognitivos do 

SAEB levassem à definição do que os alunos deveriam aprender e serem capazes de 

fazer, ao final de determinados ciclos, por ser de proposta amostral, não representavam 

muita interferência na vida escolar e no currículo. 

  Com a consolidação do SAEB, estados e municípios sentiram a necessidade de 

implantar, também, seus próprios sistemas de avaliação. Em 2007, das 27 unidades 

federativas, 14 já possuíam seus próprios sistemas avaliativos. De acordo com as 

autoras, já citadas, é nessa etapa, onde coexistem no cenário educacional, avaliações 

estaduais, o SAEB e a PROVA BRASIL
1
, que a ênfase das avaliações, como 

diagnóstico, vai perder seu objetivo para uma nova tendência, a de vincular resultados a 

responsabilidades. 

 Nessa segunda geração, os resultados passam a ser publicados nas redes e 

escolas, gerando meio para mensurar o desempenho destas. De perspectiva diagnóstica, 

a avaliação passa a noção de responsabilização, direcionada aos professores e demais 

gestores do processo.  

A Prova Brasil marca essa nova geração das avaliações como políticas de 

responsabilização, pois seus resultados passam a integrar o Indicador de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
2
, referência para a definição de metas a 

serem alcançadas nas redes públicas de ensino até 2021. Os indicadores trazem, como 

princípio de qualidade em educação, o aprendizado e a aprovação do aluno. O IDEB, 

então, vai medir por meio da PROVA BRASIL o desempenho do aluno e o Censo 

escolar, a sua aprovação. 

A divulgação, dos resultados da primeira edição da PROVA BRASIL, ocorreu 

em 2006, quando os resultados das escolas, em escala de desempenho, foram 

                                                           
1
  A PROVA BRASIL ocorre a cada dois anos. Foi criada, em 2005, para produzir informações sobre 

como anda o ensino nos municípios e escolas de ensino fundamental. Tem como objetivo auxiliar os 

governantes nas decisões sobre recursos técnicos e financeiros para o alcance das metas visando a 

melhoria da qualidade na educação. Sua periodicidade permite a comparação dos resultados entre as 

escolas, estratégia essa criticada pelo elemento de pressão que pode resultar da divulgação dos resultados. 
2
IDEB foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Para 

informações <HTTP://www.inep.gov.br> 
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disponibilizados nos principais meios de comunicação, destacando os melhores e piores 

resultados entre as escolas das redes municipal, estadual e federal.  Apesar do ranking 

disponibilizado, para a preparação para a prova seguinte, o INEP e o MEC distribuíram, 

a todas as escolas, a Matriz de Referência da PROVA BRASIL, com itens comentados 

das provas de edições anteriores. Percebe-se a interferência direta do governo no quê se 

espera dos alunos e como fazer para que alcancem os objetivos, ou seja, 

responsabilizando diretamente os agentes do processo e indicando referenciais para o 

seu trabalho. As avaliações, associadas às políticas de responsabilização, têm o 

propósito de criar incentivo ao professor, para que ele se esforce para o aprendizado de 

seus alunos.   

Na terceira geração do ciclo de avaliações, em larga escala, as autoras 

apresentam o que elas chamam de política de responsabilização sólida; são essas que 

vão atrelar aos resultados, bônus, prêmios ou sanções, às escolas e aos professores. 

O Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP) e o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) 

introduziram essas características aos seus programas de avaliação. Em São Paulo, o 

Bônus Mérito
3
 e em Pernambuco, o Bônus de Desempenho Educacional, ambos 

associam os resultados da avaliação a programas de meritocracia, contribuindo, assim, 

para o risco de se criar um estreitamento curricular, na medida em que o professor acaba 

por definir seu conteúdo ao conteúdo programático, que será avaliado. 

 De acordo com Franco (2001), ainda que a avaliação nacional tenha importantes 

limitações para a investigação de efeitos casuais, é inegável que ela oferece 

oportunidade para investigação dos efeitos das políticas públicas, no âmbito 

educacional, mas, para Silva e Abreu (2008), se seu caráter for meritocrático, 

classificatório, mensuratório e quantitativista este tipo de avaliação não oferecerá 

nenhum retorno qualitativo às escolas. Ainda, segundo as autoras, vincular 

produtividade da escola à designação de recursos é agir dentro de uma lógica 

distributiva perversa, que condena os que obtiveram desempenho satisfatório a 

permanecerem nessa mesma condição. 

                                                           
3
 O Bônus Mérito aparece em São Paulo  desde o governo Mário Covas (1999-2001)  
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Os processos avaliativos, em larga escala, também serão criticados por 

apresentarem uma racionalidade instrumental vinculada à ideia de que desta forma 

chega-se à eficiência, trazendo como consequência a proletarização do trabalho do 

professor, retirando sua autonomia nos processos avaliativos. 

 Para Contreras (2002), as políticas de governos na educação acabam por reduzir 

o exercício da docência a competências técnicas, desqualificando o trabalho de 

planejamento e produção docente. Nóvoa (1992) considera que os professores têm de 

ser protagonistas ativos nas diversas fases dos processos de formação, na concepção, na 

regulação, na avaliação e no acompanhamento. 

Em pesquisa sobre Políticas Docentes, Gatti (2011, p.41) também vai abordar 

essa questão quando critica que:  

A tradicional autonomia do (a) professor (a) para manejar o currículo 

estaria garantida dessa forma, não fosse a enorme pressão do sistema 

educacional para o cumprimento das metas e o alcance dos resultados 

de rendimento do(a) aluno(a) dentro dos quesitos definidos pela matriz 

do SAEB. Com metas pré-determinadas a atingir, a postura mais 

flexível e aberta em relação aos currículos começa a fechar-se e chega, 

em alguns casos, a fechar-se seriamente. 

Mais do que um debate acadêmico, de acordo com Souza e Oliveira (2010), a 

apreciação do papel do Estado avaliador, tem desencadeado mudanças significativas nas 

políticas públicas de educação tendo como objetivo, maximizar a eficiência. É provável, 

segundo Broadfoot (1996, apud SOUZA, OLIVEIRA, 2010), que o controle 

educacional, através da avaliação, implique numa nova ordem social pronta para 

concorrer para o alcance dessas metas.    

Bonamino (2004) aponta que nas avaliações estaduais há maior proximidade e 

possibilidade de interação entre equipes de especialistas e professores das escolas 

examinadas, podendo ser característica de processo de parceria, objetivando mudanças. 

Segundo a autora, as dificuldades de interação são maiores nos programas nacionais.  

Bonamino, Bessa e Franco (2004) apresentam documentos dos programas de 

avaliação em cinco estados, mostrando que o processo que os programas têm 

implementado constitui uma via aberta para redirecionar a prática dos professores em 

benéfico da aprendizagem dos alunos. Esse projeto procurou estabelecer parceira com 
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secretarias de educação e universidades locais, produzindo estudos e pesquisas, que se 

constituem em um corpo de conhecimentos fundamentais para a orientação de ações, 

visando a promoção de uma educação básica de qualidade. 

Para Esteban (2006, p15), refletir sobre a avaliação significa,  

Repensá-la em sua dinâmica, procurar os trajetos nos quais ela 

cotidianamente se (re) constrói como parte de um processo 

coletivo, dialógico, imprevisível, complexo, cheio de lacunas, 

rupturas, imprecisões, conhecimentos, realizado por pessoas 

com expectativas, compromissos, conhecimentos, práticas, 

desejos, possibilidades, sonhos e vidas diferentes e mutáveis é, 

sem dúvida, um grande desafio.  
 

É essa a razão pela opção da temática, que envolve questões sobre a 

representação de professores da rede pública sobre a avaliação externa em larga escala. 

Medidas como a da implementação da avaliação externa nas escolas provocam 

reflexões sobre o trabalho do professor.  

No estado do Rio de Janeiro, em 2008 foi criado o SAERJ, Sistema de 

Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover uma 

análise do desempenho dos alunos da rede pública do Rio de Janeiro, nas áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. 

Instituído pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, o programa tem como finalidade 

monitorar o padrão de qualidade do ensino e colaborar com a melhora da qualidade da 

educação.  

  Para que os alunos se preparem melhor para o SAERJ, a Secretaria de Estado de 

Educação deu início, em abril de 2011, ao Saerjinho, sistema de avaliação bimestral do 

processo de ensino e aprendizagem nas escolas. A partir de então, os alunos do 5º e 9º 

anos do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio das escolas estaduais de 

ensino regular presencial fazem, ao final de cada bimestre, provas de Língua Portuguesa 

e de Matemática. Segundo o que diz o site do programa, o objetivo é acompanhar mais 

de perto o rendimento dos estudantes, detectando, de maneira mais ágil e fiel, as 

dificuldades de aprendizagem. Com este retrato será possível, por exemplo, ajustar as 

práticas docentes à realidade dos estudantes e traçar políticas públicas de melhoria da 

qualidade da Educação Básica. Este instrumento de avaliação poderá ser usado pelo 

professor, também como avaliação bimestral da escola, nos diz o texto no site referido. 
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 Os resultados são divulgados para que os professores avaliem suas turmas e 

procurem estratégias para melhorar o rendimento, para a avaliação do final do ano, o 

SAERJ. 

O site do Sindicato Estadual dos Professores de Educação do Rio de Janeiro 

procura esclarecer o movimento de resistência encontrado pelos professores sobre esse 

programa, o Saerjinho. Segundo a nota, o resultado desta e de outras avaliações é 

utilizado para premiar ou punir professores e funcionários de acordo com os resultados 

das provas, estabelecendo uma lógica de remuneração vulnerável. Diz o texto que os 

professores não são contra a avaliação diagnóstica, que tenha por objetivo identificar 

problemas no processo ensino aprendizagem para melhorar a qualidade da educação, o 

problema é que o Saerjinho é uma avaliação classificatória que pretende estabelecer 

salários diferentes de acordo com a produtividade da escola. Consideram os professores, 

que escola não é uma fábrica e que vários são os fatores que interferem no rendimento 

dos alunos. 

Diante de questionamentos, como os apresentados acima, podemos observar que 

representações sociais sobre o tema, avaliação em larga escala, embora não sejam 

encontradas em trabalhos, com o título incluindo as representações sociais, abordam 

características de opiniões e discursos comuns, que ajudam a caracterizar o conceito. 

A partir de um levantamento bibliográfico realizado nos sites do Banco de Teses 

e de Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), Biblioteca Cientifica Online – SCIELO, utilizando como palavras-chave: 

representação social de professores sobre avaliação, a avaliação em larga escala, 

representações sociais de professores da avaliação externa, todos os termos no contexto 

da educação básica, foi possível perceber alguns estudos sobre como os professores 

estão significando em seus discursos e práticas a avaliação externa. 

No banco de teses da CAPES encontramos no período de 2008 a 2011 um total 

de 107 dissertações de mestrado, sendo que 54 sobre a avaliação da aprendizagem de 

alunos e representações de professores sobre a avaliação de aprendizagem dos alunos, e 

53 sobre avaliação externa ou avaliação em larga escala. No mesmo período em 

trabalhos de doutorado foram encontradas 10 teses sobre os temas citados acima. 

Para Barreto (2009), em estudo sobre o SAEB e o sistema de avaliação do 

ensino privado em escolas de Brasília, os professores necessitam compreender melhor o 
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programa de avaliação em larga escala. A crítica se dá na forma como a avaliação é 

apresentada ao professor, com informações desarticuladas. Faltam estudos sobre as 

informações quantitativas e qualitativas por regiões e redes de ensino, sobre o 

desempenho dos alunos. Não há investimento em análises que identifiquem fatores que 

possam interferir nos resultados e o fracasso escolar é apenas constatado, não debatido. 

Consideram que os cursos de licenciatura não apresentam em seus currículos estudos 

sobre os sistemas de avaliação. 

Souza (2010) apresenta em dissertação suas conclusões sobre os impactos da 

PROVA BRASIL na prática dos professores de 5º ano da rede pública do município de 

Juiz de Fora. Sua conclusão é de que existe um desconhecimento dos professores 

entrevistados, no que tange às competências e às habilidades avaliadas pela PROVA 

BRASIL, o que impede que os resultados sejam utilizados, como ferramenta 

educacional de apoio ao trabalho do professor. 

Wiebusch (2011) investiga os fatores e as ações que contribuíram para que duas 

escolas, situadas em dois municípios do Vale do Taquari, estarem entre as cem 

melhores escolas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do 

Sul, SAERS de 2007 e 2008. A pesquisa foi realizada com professores do ensino Médio 

e as conclusões apresentam que o resultado é positivo, porque está vinculado a um 

trabalho, que é coletivo, fruto da contribuição de todos os professores, não somente os 

das disciplinas cujas matérias são avaliadas nas provas externas: Português e 

Matemática. Ainda os professores consideram que há envolvimento, empenho, esforço, 

dedicação responsabilidade de toda a comunidade educativa. Reconhecem a 

infraestrutura da escola e o ambiente de aprendizado, voltado para a humanização; 

identificam o diretor da unidade como um líder central do processo educacional, 

trabalhando pelo sucesso escolar dos alunos, o supervisor como um mediador e 

articulador do processo, junto aos professores e alunos e, como professores, se sentem 

gestores da aprendizagem e protagonistas do processo. As escolas incentivam a 

participação das famílias, o trabalho diversificado e a educação continuada, voltada para 

a autoformação.  

Pinto (2011) procura desvelar os impactos do sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) na prática docente, na visão do 

professor em uma escola da rede pública. Seu trabalho apresenta as representações 
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sociais dos professores sobre essa avaliação externa. Suas conclusões apontam que o 

SARESP produz impacto na prática docente, por transformar o professor em técnico 

educacional e por fazer, de seu trabalho, uma prática para obtenção de resultados nessa 

avaliação. Os professores se sentem pressionados para adestrarem seus alunos. Acham 

que as orientações de ensino viraram um “pacote”, imposto pela Secretaria Estadual de 

Educação, SEE, cujo objetivo é o alcance de metas da escola. Diante dessa situação, o 

professor se sente acuado, sem possibilidades de propor alternativas para um ensino 

público de qualidade, não há um sentimento de “pertencialismo”, o que pode 

caracterizar um descompromisso da classe para com a escola pública. 

Bleichvel (2011) faz um estudo bibliográfico sobre a avaliação externa, em larga 

escala, desde a década de 90, procurando traçar características da ação do estado 

avaliador, no contraponto à ação do estado formador. Toda a investigação trouxe 

conclusões sobre as contradições e interpretações que o contexto social faz da política 

educacional. Essa relação desempenho escolar e formação docente podem justificar os 

resultados problemáticos das escolas estaduais de Lages, em Santa Catarina, na 

disciplina de Português na PROVA BRASIL. 

 Nallo (2010) vai analisar as avaliações externas, em especial o SARESP. Seu 

interesse é investigar como o Estado viabiliza o programa: como meio de controle ou 

como instrumento de inclusão. Suas conclusões registram que, na prática, esse modelo 

avaliativo pauta-se por considerar os dados quantitativos, impedindo uma reflexão sobre 

o contexto sócio econômico das escolas e suas peculiaridades. Não busca organizar e 

replanejar ações pedagógicas para a elevação da qualidade de ensino. Há um 

mecanismo que associa rendimento escolar a prêmios, pagamento de bônus, 

evidenciando uma concepção produtivista, competitiva, mecanismos utilizados pelo 

mercado, prevalecendo a lógica financeira à lógica social e educacional. Esse 

mecanismo reforça um retrocesso ao verdadeiro objetivo da avaliação externa, que é o 

da busca pela qualidade do ensino público. 

Carvalho, (2010) apresenta a pesquisa sobre o PROALFA, (Programa de 

Avaliação da Alfabetização) na rede estadual de Minas Gerais, indicando haver certa 

resistência ao programa da avaliação externa, pelo grupo de professores. Por não se 

sentirem convencidos pela Secretaria da Educação, alguns professores resolveram a 
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questão da regra imposta e sua legitimação, criando práticas de treinamento dos alunos 

para a avaliação externa. 

Na sinopse nacional do Trabalho Docente, na Educação Básica no Brasil, 

coordenado por Oliveira e Vieira (2010) é possível obter um diagnóstico sobre a 

situação do docente da educação Básica no Brasil. A pesquisa, feita por amostragem, 

composta por 8.895 docentes da Educação Básica de sete estados da União, (Minas 

Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Santa Catarina) 

apresenta o perfil sociodemográfico do professor, sua situação funcional, saúde, 

condições de trabalho, formação entre outros dados. Considerando a situação do sujeito 

docente, em relação à unidade educacional, quase a totalidade dos entrevistados (98%) 

afirma que procura se adaptar às novas exigências profissionais. Mas 29% dos sujeitos 

pesquisados se sentem constrangidos em relação aos resultados dos exames da avaliação  

externa. 

Constatamos conclusões similares em outros trabalhos (AZAMÔR, 2008; 

CARVALHO 2010; PINCOLINI, 2008) que apontam que a qualidade da Educação 

Básica está sendo considerada resultado quase exclusivo do trabalho do professor. 

Percebe-se a responsabilização do professor pelo fracasso nos resultados das avaliações 

externas. 

A pesquisa sobre Avaliação no SCIELO apresentou 217 artigos. Em relação à 

educação encontramos: 5 sobre avaliação externa na Educação Básica, 6 identificados 

como avaliação em larga escala na Educação Básica e 2 artigos apresentando 

representações sociais da avaliação em larga escala. 

Em Costa (2009) são analisados os impactos do PROGRAMA NOVA ESCOLA 

nas concepções e práticas docentes de professores de Matemática do Ensino Médio. Os 

resultados apontam uma rejeição dos professores ao programa. Eles vêm o programa 

permeado por incentivos externos que acabam por interferir no trabalho docente através 

de um forte processo de indução curricular e de uma forte associação entre resultados de 

desempenho e a atuação do professor, responsabilizando-o perante o governo e a 

sociedade, como o único responsável pelos resultados. 
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Oliveira e Araújo (2005) analisam o direito à educação como parte do direito 

público e subjetivo à educação básica, chamando a atenção para o reconhecimento e 

exigência judicial sobre a qualidade. 

Werler, Thum e Andrade (2009) fazem questionamentos sobre a pouca adesão e 

ausência de ressignificação da avaliação externa nas leis do sistema Municipal de 

Ensino dos municípios do Rio Grande do Sul. No artigo os autores mostram que os 

municípios deixam-se avaliar, pelo sistema de avaliação nacional, mas não trabalham 

com os dados daí obtidos. Essa omissão provoca um distanciamento do poder municipal 

face à propostas da União quanto à avaliação, sugerindo mecanismos de imposição e 

não de colaboração entre as instâncias de governo. Consideram que a SME tem o papel 

de estruturar a educação no espaço dos municípios, acompanhando e atuando na busca 

da melhoria da qualidade do ensino na região.  

Guerra e Machado (2011) apresentam estudo sobre a representação social de 

professores sobre a avaliação processual. Trabalhando com 20 professoras do ensino 

fundamental da rede municipal da cidade de Recife-PE, a pesquisa apontou as seguintes 

conclusões: apesar de contar com um sistema de ciclos de aprendizagem em 

substituição à organização seriada, as professoras, em discurso, preconizam o uso 

diversificado de instrumentos avaliativos, mas consideram que, nos momentos terminais 

da aprendizagem escolar, o uso das provas ou atividades semelhantes é apropriado para 

a verificação da aprendizagem de determinado conteúdo. Dessa forma estariam 

atendendo as exigências dos pais e da sociedade. 

Semelhante à conclusão do artigo acima, encontramos, na dissertação de 

Thomaz (2010), uma análise das representações sociais de alunos do curso de pedagogia 

sobre a avaliação da aprendizagem. As conclusões evidenciam nos discursos presentes 

das alunas do curso que o conceito de avaliação, ainda se encontra vinculado às noções 

de rótulo e de avaliador. Ainda persiste a dicotomia da qualidade versus quantidade na 

teoria e na prática da avaliação segundo os resultados encontrados na pesquisa com 

alunas do curso de formação em Pedagogia. 

Apesar do extenso material, encontrado sobre o tema, poucos são os trabalhos 

que se propõem a abordar o universo das representações sociais construídas por 

professores, em torno da experiência vivida no processo da avaliação externa, num 
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contexto de responsabilização. Nossa investigação pretende verificar as representações 

sociais de dois grupos de professores de duas escolas, que aplicaram as avaliações do 

Saerjinho e obtiveram diferentes resultados: uma escola premiada e uma escola que não 

obteve bons resultados. Frente à escassez de trabalhos sobre as políticas de 

responsabilização que a avaliação vem impondo ao professor, a escassez de trabalhos 

sobre as representações sociais de grupos, onde os resultados da avaliação são 

diferentes: uns recebendo bônus, outros sendo punidos pelos resultados apresentados, 

podemos afirmar a relevância de nosso estudo.  

De acordo com Menin, Shimizu e Lima (2009), os conhecimentos que a teoria 

das representações sociais tem trazido, sobre o profissional professor no Brasil, são 

muitos e contribuem para criar o perfil do profissional professor. A maioria dos estudos 

apresenta objetos de representação para os sujeitos e representam um instrumento 

poderoso, para sugerir imagens sobre como o professor estrutura seu mundo 

profissional. 

    Assim, acreditamos que, o estudo das representações sociais dos professores 

sobre a avaliação externa, possibilitará perceber experiências, atitudes, crenças, tal 

como são expressas pelos próprios professores. Estes representam, segundo Abric 

(1998), uma interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos com o seu 

meio e vai determinar seus comportamentos e sua prática, contribuindo para o 

aprofundamento da compreensão do trabalho docente, enquanto representação social, 

que evidencia as relações entre discursos, mensagens, imagens nas condutas e práticas. 

A teoria das representações sociais possibilita estudo para este propósito, nos diz 

Alves-Mazzotti (1994, p.61). 

As novas questões e eventos que surgem no horizonte social 

frequentemente exigem por nos afetarem de alguma maneira, que 

busquemos compreendê-los, aproximando-os daquilo que já 

conhecemos, usando palavras que fazem parte de nosso repertório. Nas 

conversações diárias, em casa, no trabalho, com os amigos, somos 

instados a nos manifestar sobre eles procurando explicações, fazendo 

julgamentos e tomando posições. Estas interações sociais vão criando 

"universos consensuais" no âmbito dos quais as novas representações 

vão sendo produzidas e comunicadas, passando a fazer parte desse 

universo não mais como simples opiniões, mas como verdadeiras 

"teorias" do senso comum, construções esquemáticas que visam dar 

conta da complexidade do objeto, facilitar a comunicação e orientar 

condutas. 
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Representações Sociais são uma “forma de conhecimento socialmente elaborado 

e compartilhado, com um objetivo prático e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2002, p.22). São sempre de alguém 

e sobre algo e sua investigação nos indica como funcionam e são formadas essas 

referências que acabam por interferir na eficácia do processo educativo. 

 Esta pesquisa tem, como objetivo, investigar as representações sociais de 

professores da rede pública sobre a avaliação em larga escala, bem como sua percepção, 

sobre a relação desta com sua prática docente. Têm-se as seguintes questões de estudo 

que direcionam o trabalho: 

 Que significado tem a avaliação externa, em larga escala, para os professores de  

escolas, que aplicaram o mesmo programa e obtiveram reconhecimento diferenciado? 

Uma, que obteve bons resultados e, outra, que obteve baixos índices de desempenho? 

Onde estão ancoradas e como são objetivadas as representações sociais dos 

professores sobre a avaliação externa – o Saerjinho?  

Para responder essas questões elaboramos quatro capítulos. No capítulo 1, 

intitulado, Situando a avaliação em larga escala no Brasil, apresentamos breve relato 

sobre a evolução do sistema de avaliação em larga escala no país, seu crescimento como 

programa político na área da educação no Brasil seguindo influência dos organismos 

internacionais. Os instrumentos que foram aparecendo com esse objetivo de se criar 

uma avaliação nacional, o SAEP, o SAEB, o ENEM, a Prova Brasil e as consequentes 

iniciativas estaduais e municipais que foram formando o sistema de avaliação externa 

presente em vários estados e municípios da federação. Apresentamos o SAERJ no Rio 

de Janeiro e o aparecimento das avaliações bimestrais no estado – O Saerjinho, que se 

inicia em 2011. Seu objetivo, os procedimentos de aplicação e a portaria 174 que 

determina ao professor a utilização dos resultados das provas em sua avaliação 

bimestral serão apresentados nesse capítulo.  

No segundo capítulo, apresentaremos o referencial teórico-metodológico 

adotado na pesquisa, a teoria das representações sociais, seus conceitos básicos, sua 

inserção na educação e especial em confluência com o tema avaliação. Abordaremos a 

importância da comunicação e linguagem na criação de uma representação social. A 

linguagem como organizadora do pensamento, como forma de agir e ver o mundo e sua 

relação de modelo e significado no processo de convencimento e argumentação. 
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No terceiro capítulo, Procedimentos metodológicos, apresentaremos as 

escolas, os sujeitos participantes, as técnicas e instrumentos utilizados para a pesquisa. 

Os dados serão analisados tendo como método o Modelo da Estratégia Argumentativa, 

MEA, de Castro e Frant (2011) que pretende compreender a dinâmica dos processos 

discursivos e comunicacionais formadores de concepções e produção de sentido. A 

análise segundo o MEA considera a argumentação e seu poder persuasivo nos discursos, 

ora ligando ideias, ora dissociando ideias e sua análise consiste num trabalho de 

reconstrução dos argumentos. Compreender um processo argumentativo implica 

identificar a tese, as premissas, montando um esquema coerente a fim de chegarmos às 

interpretações. A análise das práticas discursivas apresentará, nesta pesquisa, o 

pensamento metafórico como estruturação condensada do conhecimento e da 

experiência do sujeito, que conceitua de forma mais concreta e familiar o objeto de 

investigação da pesquisa. A análise das metáforas ilumina e dá sentido a alguns 

aspectos da realidade social. 

No quarto capítulo, os resultados da análise serão apresentados após análise 

dos dados da observação, as análises individuais de cada sujeito e a triangulação com o 

resultado da coleta feita. Apresentamos as teses sobre as quais os sujeitos se 

fundamentam em sua prática docente para falar de avaliação, ressaltando os processos 

de objetivação e ancoragem das representações sociais de avaliação externa do grupo de 

sujeitos estudados.  

Finalizando na Conclusão, apresentamos nossas considerações acerca da 

pesquisa, sua implicação na Educação e os efeitos na prática da avaliação externa, além 

de sugestões para futuros estudos relacionados ao tema. 
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CAPÍTULO 1: Situando a avaliação em larga escala no Brasil 

 

 O estabelecimento de linhas comuns em ações políticas nos governos se deve 

segundo Freitas (2005), a problemas de interesses comuns aos Estados Nacionais que 

começaram a ser mais discutidos em conjunto, após a Segunda Guerra Mundial. 

Algumas recomendações se tornaram referências político-ideológicas para a educação, 

nos países participantes, formando declarações, acordos em convenções internacionais. 

 Segundo Frigotto e Civatta (2003) seriam os organismos internacionais os 

protagonistas das reformas educacionais, vinculados aos mecanismos de mercado com 

suas bases e matrizes. Os organismos internacionais, como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), passam a ter, então, o papel de tutoriar as reformas dos Estados nacionais, 

mormente dos países do capitalismo periférico e semiperiférico. 

 De acordo com Gómez (2000 apud FREITAS 2005), as pressões, 

condicionamentos decorrentes da estrutura de poder do sistema internacional e das 

atividades dos organismos internacionais, afetam cada vez mais a autonomia do Estado. 

Apesar de permanecer detentor do direito enquanto autoridade política, o Estado 

nacional tem a sua governança influenciada pelo modo de regulação dos órgãos 

internacionais sobre a educação básica dos países em desenvolvimento. 

 Freitas (2005, p.13) apresenta dados de pesquisa que tratam da questão, bem 

antes da década de 90, quando a avaliação em larga escala, passou a fazer parte das 

funções do Estado Avaliador. 

Os achados da pesquisa levaram a concluir que são improcedentes os 

argumentos que atribuem a organismos internacionais a imposição da 

regulação avaliativa que se configurou nos anos 1990, no Brasil, porque 

ignoram os intrincados processos no âmbito nacional e subnacional, nos 

quais interagiram múltiplas agências, agentes e seus interlocutores sob 

condicionamentos políticos, econômicos, administrativos, institucionais 

e culturais.  

 De acordo com Freitas (2005), a avaliação foi recomendação expressa aos países 

em desenvolvimento na obra da UNESCO, publicada entre 1954 e 1959, “L’éducation 
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dans Le monde”. A pesquisa, a avaliação, a estatística, a informação e o planejamento 

foram recomendados aos países como recursos importantes para que cada país governe 

sua educação básica. O uso da avaliação dos sistemas de ensino representava, para os 

países em desenvolvimento, uma gama de informações sobre os problemas educacionais 

favorecendo o pensar sobre um planejamento educacional, eficaz e preciso. 

 A partir dessa obra citada, referendada pela UNESCO, começaram a crescer nos 

países, centros de pesquisa, na busca de métodos de investigação para medir resultados. 

Testes foram criados e padronizados com o intuito de conhecer os sistemas educacionais 

e ao longo do processo avaliativo, os progressos dos alunos. O aparecimento de 

avaliações em larga escala, através dos exames nacionais e regionais foram inovações 

da prática avaliativa em expansão. 

 A Primeira Conferência Internacional de Pesquisas Educacionais, realizada em 

Atlantic City, Nova Jersey, em 1956, com a subvenção da UNESCO, foi marcante para 

determinar a cooperação internacional dos países, diante dos problemas levantados 

pelas pesquisas na área educacional. 

 Aqui no Brasil, foi precisamente em 1950 que a pesquisa ganhou impulso 

acompanhando essa onda histórica. Alguns levantamentos, surveys e inquéritos sobre a 

rede pública são datados da época. Em 1952 o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos, INEP é criado por Anísio Teixeira, que na ocasião da posse, declarou que 

o objetivo deste instituto, seria o de examinar a expansão educacional brasileira, 

medindo a eficiência ou ineficiência do ensino no país. 

 Desde o seu início, o INEP, por meio da Campanha de Inquéritos e 

levantamentos do Ensino Médio e elementar, apontou estudos e pesquisas sobre o 

ensino nos Estados. 

 Sempre com a função de diagnóstico do mapa cultural e educacional do país, o 

instituto sob a direção de Anísio Teixeira, articulou colaborações com a UNESCO, a 

fim de criar um centro de estudos para recrutar especialistas em pesquisas e avaliação 

para propiciar informações sobre a situação educacional brasileira com vistas a 

reconstrução educacional do país. 
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Conforme Gouveia (1971 apud FREITAS 2005) no período de 1956-1964, 

foram realizados levantamentos, surveys e inquéritos que levantaram na época, 

resultados quantitativos do ensino, (matrícula, evasão, repetência e aprovação) das redes 

de escola. 

A avaliação também será reforçada em reuniões importantes internacionais 

realizadas pela UNESCO que ocorreram em Paris em 1968, a Conferência Internacional 

sobre Planejamento da Educação e em Lima em antes em 1956, a Segunda Reunião 

Interamericana de Ministros de Educação. As recomendações focavam a avaliação do 

ensino primário para que, aplicada, e analisados os resultados, servissem para permitir 

reformas e inovações para a educação, proporcionando eficiência a um maior número de 

alunos, nos países em desenvolvimento. 

Segundo Freitas (2005), as recomendações da conferência de 1956 fizeram a 

UNESCO e a OEA organizarem um Seminário Interamericano sobre Planejamento 

Integral da Educação, realizado em Washington em 1958, reforçando um projeto de 

Expansão e Aperfeiçoamento do Ensino Primário na América Latina. 

 Em 1962, no Chile, ainda a autora vai analisar a Segunda Conferência sobre 

Educação e Desenvolvimento econômico e social na América Latina quando foi criado 

um plano decenal de metas para o desenvolvimento econômico e social com vistas à 

educação na região. As pesquisas já subordinavam planejamento e avaliação 

educacional ao desenvolvimento econômico e social. 

 Com o regime militar em 64, no Brasil, as orientações dos órgãos internacionais 

foram aplicadas com o rigor característico do regime: de alinhamento às recomendações 

e, os processos de administração pública estavam atrelados às estatísticas provindas das 

avaliações. A intervenção estatal visava em sua propaganda o progresso e 

desenvolvimento do país, portanto, avaliação, planejamento e planificação de recursos 

representavam mecanismos de controle e regulação importantes. A avaliação passou a 

ser, segundo Freitas (2005), prescrita como estratégia de modernização na 

administração estatal para a efetivação de programas e ações do governo. Ainda 

segundo pesquisa da autora, a avaliação da Educação Básica, pelo Estado, esteve 

ausente do debate educacional nos anos 1980, em função de processos que enfatizavam 

a descentralização, a democratização e a qualidade do ensino e da escola pública. 
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 Somente e com evidência na lei de diretrizes e bases de 1996, a avaliação em 

larga escala sinaliza a intencionalidade da regulação da educação básica no Brasil. As 

ações do Ministério da Educação nas mudanças curriculares e organização geral da 

escola vão se concretizar nos principais indicadores tais como os Parâmetros 

Curriculares e o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O Brasil vive na época uma 

reforma educacional baseada numa visão nova de Estado desenvolvimentista, onde o 

poder político, simbólico e operacional de regulação pelo Estado se volta para a atuação 

na área social. Há no entender dos organismos internacionais, como em questão o 

Banco Mundial, que existe uma estreita relação entre educação e desenvolvimento 

econômico, entre educação e combate a pobreza, considerada empecilho ao crescimento 

econômico de uma nação. 

 No entender de Silva e Abreu (2008) a reforma educacional no Brasil tem uma 

de suas raízes fincadas na conferência Mundial de Educação para todos, realizada em 

Jomtien – Tailândia, em março de 1990. Essa conferência convocada pela UNESCO, 

pelo UNICEF, pelo Banco Mundial e pelo PNUD contou com a presença de 155 países 

e traçou rumos que deveriam ser tomados por países classificados como os nove países 

com os piores indicadores educacionais do mundo. O Brasil, país classificado no grupo, 

ao lado de Bangladesh, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Pasquitão, 

saiu da conferência, com metas estabelecidas no Plano Decenal de Educação para todos 

(1993-2003) objetivando vencer seus desafios que eram: o elevado índice de analfabetos 

adultos, as altas taxas de evasão e repetência dos ingressantes no Ensino fundamental e 

dos concluintes ao longo da trajetória obrigatória escolar. 

 O papel das agências internacionais nas reformas educacionais dos países incluiu 

orientações e recomendações que buscavam enfatizar a necessidade de se implementar 

um sistema de avaliação que favoreça a eficiência e a articulação entre os setores 

públicos e privados visando ampliar a oferta e a qualidade da educação básica, 

prioridade para a redução da pobreza e aumento da produtividade do trabalho dos 

pobres. 

 O documento intitulado Prioridades y Estrategias para la Educación, publicado 

em 1995, pelo Banco Mundial propõe estratégias de ação aos governos nas metas de 

reestruturarem suas mudanças sociais para atender às mudanças que o processo de 
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globalização impõe no setor produtivo e de integração ao trabalho. Para o Brasil, as 

orientações se referem à implementação dos sistemas de avaliação. 

 Segundo Silva e Abreu (2008), outro organismo internacional vai influenciar 

também os rumos da reforma curricular,  a Comissão Econômica para a América Latina 

e Caribe (CEPAL) que, desde o início dos anos de 1990, ressaltava a importância de 

vincular educação escolar a conhecimentos e habilidades requeridas pelos meios de 

produção. Termos como crescimento econômico com equidade e cidadania e 

competitividade vão aparecer nos documentos mostrando que o setor produtivo 

configura uma visão de sociedade e de educação. 

 Entre os anos de 1993 e 1996, a Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI, composta de especialistas e coordenada pelo francês Jacques Delors  

convocada pela Unesco, elabora, o  Relatório Delors. Nele é traçado um diagnóstico do 

contexto de interdependência que a globalização acarreta entre as nações no planeta. Os 

dados evidenciam que o acentuado desenvolvimento da ciência e da tecnologia favorece 

os países ricos mais e mais e aos países pobres evidencia desemprego e exclusão social. 

E que se não for observado pelos governos, as tensões decorrentes das gritantes 

diferenças entre os países, a violência desencadeada pela competitividade injusta terá 

consequências desastrosas. 

 A educação, recomendada no documento, seria o instrumento fundamental para 

desenvolver nos indivíduos a capacidade de enfrentar as mudanças decorrentes da 

globalização. 

 As indicações, portanto, se voltam para a ampliação da educação básica com 

evidencias ao aprender a fazer um dos pilares a ser desenvolvido na educação, indicado 

no relatório, que inclui, ainda, aprender a conhecer, aprender a viver junto e aprender 

a ser. A finalidade da educação nos países pobres, evidenciada no fazer, está 

estreitamente ligada à questão profissional. 

 Muitas dessas orientações foram incorporadas na política educacional do país, ao 

longo dessa década, implementando uma reforma educacional baseada nas interlocuções 

entre o processo histórico das intervenções externas antes da década de 90 e do cenário 

competitivo proveniente da globalização. 
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 Nos anos 80, segundo Bonamino (2002), a Fundação Carlos Chagas, a Fundação 

Cearense de Pesquisa, a Universidade Federal do Ceará e pesquisadores estrangeiros 

vão desenvolver uma pesquisa de avaliação de rendimento escolar dentro do Programa 

de Expansão e Melhoria do Ensino no Meio Rural do Nordeste Brasileiro – 

EDURURAL. A pesquisa avaliou as disciplinas de Português e Matemática em duas 

séries do E. Fundamental, nos anos de 1981, 1983 e 1985, nos estados do Ceará, Piauí e 

Pernambuco. Para Gatti, (2009) essa teria sido a primeira experiência mais abrangente 

de avaliação de desempenho do sistema educacional procurando associar rendimento 

escolar a fatores externos a escola, tais como: região do país, funcionamento de turno, 

condições das escolas, dos professores, custos, merenda escolar, etc. 

 Outro sistema, segundo a autora acima, de avaliação de rendimento escolar 

proposta pelo Ministério da Educação entre 1987 e 1989 foi o programa externo de 

avaliação do 1º grau que subsidiasse as Secretarias de Estado da Educação com 

informações sobre os problemas de aprendizagem escolar. A avaliação do Rendimento 

em escolas de 1º grau da rede pública, de iniciativa do MEC com a colaboração da 

Fundação Carlos Chagas, foi implementada para todo o território nacional em 1987. No 

conjunto foram avaliados 27.455 alunos de 238 escolas em 69 cidades localizadas em 

todos os Estados da Federação. O SAEP – Sistema de Avaliação do Ensino Público, 

segundo Gatti (2009) foi um estudo piloto para verificar a viabilidade do processo, 

como as administrações e as escolas receberiam esse tipo de avaliação, se as provas 

seriam adequadas, etc.  

 Até então, de acordo com Derlien (2001 Apud FARIA 2005) a função 

predominante da avaliação nos anos de 1980, estava claramente destinada a apoiar uma 

alocação racional de recursos. Os atores são mais administradores dos programas dando 

ênfase na provisão de bens e serviços sociais públicos e representaram a alavanca  

essencial para a mudança do sentido da avaliação. 

 Para Gatti (2009) ao final dos anos 1980, as discussões sobre vários problemas 

sobre os sistemas educacionais eram apontados por essas avaliações e levantavam a 

necessidade de se aprimorar as análises qualitativas da rede na escola básica para tentar 

entender o alto índice de fracasso escolar (repetência e evasão escolar) no país. 
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 Também no ano de 1988, como extensão à iniciativa do MEC, a Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná irá realizar uma avaliação de rendimento dos alunos de 

2ª e 4ª séries, nas escolas do estado. Provas de Português, Matemática, Estudos Sociais e 

Ciências foram elaboradas por professores locais, com base nos guias curriculares 

vigentes no estado. Em 1991, segundo pesquisa de Gatti (2009), realizou-se em 11 

estados da federação e mais o Distrito Federal esse mesmo tipo de avaliação proposto 

pelo MEC. 

 A partir dessas iniciativas em confronto com os resultados baixos obtidos, 

sempre aquém do esperado, tanto o Ministério, quanto as Secretarias de Educação 

começaram a se interessar em criar, administrar e aprimorar os processos avaliativos. 

Acreditava-se que as avaliações em larga escala poderiam trazer muitas informações, 

sobre as quais se poderia debruçar, refletir e tirar inferências tanto para políticas 

públicas dirigidas às redes de ensino quanto para questões de aprendizagem dos alunos 

em sala de aula. Segundo Gatti (2009), todos esses fatores acima descritos contribuíram 

para a implantação do SAEB. 

 Ainda outro fator, segundo a autora, irá influenciar a necessidade de se criar um 

sistema de avaliação nacional no país: O Programa Internacional de Avaliação e 

Proficiência Educacional, na época envolvia 27 países, dentre eles o Brasil, fazia parte. 

Esse programa pretendia servir de modelo comparativo sobre o domínio de 

conhecimentos que crianças de determinadas idades teriam. O trabalho e pesquisa, 

segundo a autora, ficou comprometido, pois apenas dois estados participaram da 

avaliação. 

 Os testes elaborados por especialistas internacionais foram aplicados em 

Fortaleza e S. Paulo e trouxeram precários resultados na comparação com os outros 

países. O Brasil ficou na penúltima colocação. 

 O Ministério da Educação e alguns estados, diante da contundência dos dados 

obtidos, procuraram desenvolver uma política de avaliação das redes de ensino, voltada 

para a aprendizagem dos alunos, visando descobrir as causas para buscar formas de 

superação da precária situação da educação no país. 
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 A partir então de 1993, o Ministério da Educação em articulação com as 

Secretarias Estaduais de Educação, cria o SAEB – Sistema de Avaliação da Educação 

Básica. A proposta era coletar informações, identificando pontos que apresentam 

maiores deficiências de rendimento dos alunos, conteúdos que deveriam ser 

redimensionados, relação desempenho e formação de professor entre outros itens. Que 

essa avaliação nacional, pudesse construir uma base de dados sobre o processo de 

aprendizagem nas escolas públicas e que com isso, servisse para melhorar o 

gerenciamento do sistema de ensino. Novas medidas pedagógicas que incrementassem a 

qualidade do ensino poderiam ser planejadas e oferecidas à rede pública de ensino. 

 A avaliação foi concebida para que através dos indicadores construídos, pudesse 

abordar a qualidade do ensino, a valorização do magistério e a democratização da 

gestão. O foco central na avaliação é o rendimento do aluno, mas levantava-se um 

grande numero de variáveis, procurando atender a uma avaliação que fosse mais 

abrangente, abordando as condições que interferem na produtividade das escolas. 

 Em estudo de Bonamino e Franco (1999) encontramos um quadro explicativo 

dos objetivos gerais do SAEB ao longo de seus ciclos de aplicação. De acordo com os 

autores, o primeiro ciclo da aplicação em 1990, tinha como objetivo, segundo 

documentos oficiais, desenvolver e aprofundar a capacidade avaliativa das unidades 

gestoras do sistema educacional; regionalizar a operacionalização do processo 

avaliativo, criando nexos e estímulos para o desenvolvimento de infra-estrutura de 

pesquisa e avaliação educacional; propor uma estratégia de articulação dos resultados 

das pesquisas e avaliações já realizadas ou em vias de implementação. Neste ciclo, 

dizem os autores, a participação efetiva dos professores e especialistas das secretarias 

estaduais de educação foi visível na aplicação e posterior correção das provas, segundo 

instruções elaboradas pela Fundação Carlos Chagas, além de serem ouvidos quanto à 

validação dos conteúdos das provas e suas considerações sobre o conteúdo mínimo para 

a avaliação nacional. 

 O segundo ciclo do SAEB, em 1993, apresentava como objetivo, segundo os 

documentos oficiais, fornecer elementos para apoiar a formulação, reformulação e 

monitoramento de políticas voltadas para a melhoria da qualidade da educação; 

promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento institucional, organizacional e 

operacional do sistema de avaliação nacional; incrementar, descentralizar e 
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desconcentrar a capacidade técnico-metodológica na área da avaliação educacional no 

Brasil. De acordo com Bonamino e Franco (1999), também neste ciclo se registra a 

participação de equipes docentes e pedagógicas das secretarias da educação na análise 

dos problemas levantados nas informações e nos resultados do primeiro ciclo e na 

participação, coordenação e elaboração de itens por série e disciplina nos testes de 

rendimento. 

 Segundo os autores citados, o terceiro e o quarto ciclo da avaliação em 1995 e 

1997 serão marcados por uma intenção mais voltada para resultados e a monitorização 

deles para demarcação da situação educacional brasileira com o objetivo da formulação 

de políticas publicas para o setor. E, portanto, apresentando alterações substanciais na 

forma de execução da avaliação. Terceirizam, junto a instituições privadas, a elaboração 

e a aplicação das provas, abandonando a perspectiva participativa até então adotada nos 

ciclos anteriores. Essa tendência, criticam os autores, pode levar a uma manifestação 

das instâncias educativas interessadas em não reconhecerem nos resultados do SAEB, 

dados de reflexão e mudança no cenário nacional educacional. 

 Com o SAEB, a avaliação pública de larga escala ganha destaque como meio de 

mensurar e exercer prestação de contas à sociedade. Nessa visão começam a aparecer 

sistemas de avaliação em diversos Estados. Segundo Neto (2010), o Programa de 

Avaliação do Desempenho da Rede Pública Escolar do Estado de Pernambuco, de 1991, 

o Programa de Avaliação das Escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, de 

1992, que deu origem ao SIMAVE – Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 

Pública, existente desde 1999, o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo (SARESP) desde 1996; a Agência de Avaliação na Bahia, no 

Ceará o Programa de Avaliação do Rendimento Escolar em 1992, que em 2002 formou 

o Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Ceará (SPAECE); no Paraná, em 

1995 o Programa de Avaliação do Rendimento Escolar do Paraná; em Pernambuco, o 

Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE), criado em 2000, mas que, 

desde 1980 já preparava estudos sobre avaliação. 

  Ainda no mesmo ano realizou-se a avaliação do rendimento de alunos de 2ªs e 

4ªs séries nas escolas estaduais do Paraná nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, 

Estudo Sociais e Ciências, em 41 escolas de sete cidades do Estado. 
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O Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ) foi 

criado em 2008. A avaliação em larga escala no Estado do Rio de Janeiro não era algo 

novo, antes, em 2000, as escolas públicas da rede estadual do  

Rio de Janeiro já participavam de uma avaliação externa, o Programa Nova Escola 

(PNE). 

De acordo com Costa (2009), o PNE buscava avaliar as escolas da rede pública 

do estado através de três dimensões: desempenho escolar, eficiência escolar e gestão 

escolar. A partir de 2004 as metas sobre as avaliações de cada escola também vão 

aparecer, concedendo gratificações aos profissionais da escola. 

O SAERJ, muito semelhante ao PNE, tem como objetivo promover uma análise 

do desempenho dos alunos da rede pública do Rio de Janeiro, nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática do 4º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

O programa foi instituído pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro com os mesmos 

objetivos do antigo programa citado, promover a melhoria da qualidade da educação no 

estado. 

A diferença entre os programas está no fato do SAERJ compreender em seu 

sistema dois estágios de avaliação externa. A avaliação anual de desempenho dos alunos 

e a avaliação diagnóstica bimestral do desempenho escolar, o Saerjinho.  

Para os diagnósticos apontados pelo IDEB e SAERJ que mostravam um 

desempenho deficitário dos alunos do estado, foi criado, então, em 2011 com o objetivo 

de avaliar o processo ensino aprendizagem dos alunos da rede estadual, o Saerjinho. O 

Saerjinho é uma avaliação bimestral, que tem o objetivo acompanhar mais de perto a 

evolução do processo ensino aprendizagem, para que o diagnóstico e as intervenções 

tanto de reforço dos alunos como de capacitação de docentes possam acontecer de 

forma rápida e precisa na resolução dos problemas. Segundo justificativa da secretaria 

da educação do estado, o Saerjinho possibilita um diagnóstico com planejamento de 

metas a serem alcançadas por escola, respeitando as especificidades de cada unidade. 

As avaliações são organizadas de acordo com a Matriz de Referência do 

Saerjinho, contemplando, além dos pré-requisitos necessários para os anos/séries 

avaliados, as competências e habilidades previstas para cada bimestre. As provas  
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acontecem no final do 1º, 2º e 3º bimestres e são coordenadas por membros da equipe 

da Secretaria da Educação do Estado. Aos diretores das escolas, cabe motivar a 

participação dos professores e alunos no dia das avaliações e ao professor da turma 

aplicar a prova, no dia e horário determinados. Para cada ano é apresentado ao aluno, 

um caderno contendo 22 questões de Português, 22 questões de Matemática, de múltipla 

escolha e 21 questões de Ciências, também de múltipla escolha. A duração de cada 

etapa é diferente. Para as provas de Português e Matemática, duas horas e para a de 

Ciências, uma hora e trinta minutos. As respostas ficam em um cartão resposta, dentro 

de uma urna, recolhida no final do tempo pela diretora da unidade. Para cada turno há 

um horário de início das provas e todas as escolas fazem no mesmo horário e dias 

determinados. Os resultados são divulgados para que os professores avaliem suas 

turmas e procurem estratégias para melhorar o rendimento, para a avaliação do final do 

ano, o SAERJ. 

Diante dos objetivos deste sistema de avaliação externa e de seus atores, no caso 

os professores é que vamos pautar nossa pesquisa, observando as reações, falas, 

justificativas, ações que identifiquem as representações sociais da avaliação externa 

pelos professores, atores, co-autores, coadjuvantes de um processo imposto pela lei, 

implementado pelo governo e que pode ser construído por toda a comunidade educativa 

para atingir os objetivos propostos. 
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CAPÍTULO 2: Referencial teórico 

 

2.1 A teoria das Representações Sociais 

 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi criada por Serge Moscovici, em 

1961, em um estudo sobre a representação social da psicanálise.  Em seu trabalho, A 

Psicanálise, sua imagem e seu público, Moscovici vem mostrar como se formam os 

conhecimentos que temos dos fatos, nas relações com o ambiente social e nas relações 

interpessoais, como são construídos os conhecimentos e como são compartilhados nos 

grupos. 

Diferentemente da Teoria das Representações Coletivas, lançada por Durkheim 

(1858-1917), Moscovici apresenta uma noção de representação social verdadeiramente 

psicossocial, uma relação indivíduo e sociedade numa dialética dinâmica dentro de uma 

sociedade mais flexível e rápida, aonde a circulação dos temas vai construindo e 

reconstruindo o sujeito e o meio social. 

 Durkheim apresentou uma visão sociológica das representações coletivas, que 

ele denominou de Consciência Coletiva. As representações, segundo o sociólogo 

francês, são sistemas unificadores do comportamento e pensamento individual, 

englobando uma classe genérica de fenômenos referentes à ciência, aos mitos e à 

ideologia. Para Moscovici (2001), as representações coletivas de Durkheim  não têm 

formação cognitiva especificada e representam  um poder de fora para dentro, ou seja, o 

ser especial no caso, a sociedade, pensa as coisas de sua própria experiência e exerce 

uma coerção sobre os indivíduos (DURKHEIM, 1968 apud MOSCOVICI, 2001). 

A TRS considera que as representações sociais são construções sociais, 

provenientes de interações humanas. O processo coletivo é determinante segundo 

Moscovici (2003), no pensamento individual. As pessoas e os grupos criam as 

representações, nas atividades de comunicação e cooperação que participam. Moscovici 

também distingue o conceito de representação social da visão psicologizante da 

Psicologia Social da época, pois sua teoria apresenta a visão de um sujeito ativo na 

atividade representativa, enquanto que a teoria da psicologia social apresenta um sujeito 

influenciado pelo meio externo respondendo a estímulos.  
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Falar de subjetividade no contexto da TRS, segundo Jodelet (2007), nos remete à 

noção de pessoas não como indivíduos isolados, mas como atores sociais ativos. 

Caracterizados por sua inscrição social, dentro da estrutura social vigente, eles se 

comunicam na rede de interações com os outros, percebendo e formando conceitos de 

pertencimento ao grupo.  

 O sujeito de Moscovici não reproduz passivamente o objeto externo, não há 

externo e interno no processo cognitivo da construção da representação social.  A 

percepção do fenômeno e o conceito são de certa forma intercambiáveis e se engendram 

mutuamente. Toda a figura passa automaticamente a ter um sentido, sentido esse que 

passamos a utilizar para interpretar pessoas, grupos e acontecimentos da realidade 

cotidiana.   

Uma vez criadas, as representações adquirem vida própria, circulam e dão 

sentido ao grupo, criando um conhecimento coletivo, que explica os objetos e 

acontecimentos, de tal modo que os torna acessível a qualquer um. Passam a representar 

“universos consensuais”, verdadeiras teorias do senso comum. 

 Essa teoria reflete sobre como os indivíduos e os grupos sociais constroem a 

realidade e como a sociedade se mostra e constrói esse conhecimento, como interagem 

os sujeitos e a sociedade na construção da realidade.  Seu conceito, segundo Arruda 

(2002) trabalha com o pensamento social em sua dinâmica e em sua diversidade.  

Existem duas formas de conhecimentos diferentes sobre a realidade que nos 

cerca: o conhecimento proveniente dos universos reificados, que são os conhecimentos 

especializados, especialistas, científicos, frios e abstratos, às vezes para a população 

leiga em geral, e os conhecimentos dos universos consensuais, vindos da sociedade, da 

coletividade; são conhecimentos amadores, acessíveis a todos, frutos da conversação e 

da cumplicidade, são conhecimentos com sentido e por isso quentes e concretos para a 

sociedade. 

Na verdade, para mostrar essa construção dos universos consensuais, Moscovici  

apresenta uma teoria psicossocial do conhecimento, apoiando-a na visão sociológica de 

Durkheim, mas sem deixar de ressaltar os processos subjetivos e cognitivos presentes na 

construção da realidade social. 
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As representações sociais permitem tornar o não familiar em algo familiar, 

construindo um mundo estável, previsível entre os sujeitos de um grupo. Essa teoria, 

além de reconhecer o senso comum como um saber que possui valor explicativo sobre a 

realidade, confirma sua capacidade de orientar as práticas cotidianas.  

Jodelet, principal colaboradora e continuadora da obra de Moscovici, esclarece 

que o conceito de representação social é:  

uma forma específica de conhecimento, o saber do senso comum, 

cujos conteúdos manifestam a operação de processos generativos 

e funcionais socialmente marcados. De uma maneira mais ampla, 

ele designa uma forma de pensamento social. (JODELET, 1990, 

p.361) 

A autora Jodelet (2001, p22), ainda afirma, que “as representações são uma 

forma de conhecimento social elaborada e partilhada tendo uma visão prática e 

concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Essa 

realidade apresenta sentido e significado que passam a ser sistema de referência sobre a 

maneira de pensar e interpretar de um grupo. O processo cognitivo que constitui a 

atividade representativa, gerando o familiar a algo desconhecido aponta para a 

construção de relacionamentos e articulações entre o objeto novo e o desconhecido, 

dentro de um universo de conceitos já adquiridos. É um processo, com características de 

uma lógica construtivista, onde o sistema cognitivo individual cria a representação que 

interfere no social e o social na elaboração desta.  

          Para Moscovici, são dois os processos que transformam o conhecimento social, 

em representações: objetivação e ancoragem. A ancoragem é o mecanismo cognitivo de 

construção interna, que leva o indivíduo a tentar categorizar imagens e situações novas a 

um contexto familiar. Desta forma, somos capazes de comparar e interpretar e, 

consequentemente, controlar nos apropriando do que nos intriga, porque é estranho. No 

momento em que determinado objeto é comparado a um modelo de categoria já 

conhecido, passa a adquirir características desta categoria e acaba sendo reajustado, para 

que se enquadre nela. Desta forma, estamos garantindo um mínimo de coerência entre o 

desconhecido e o conhecido. Trata-se de organizar o novo objeto em relação a outros 

que fazem com que o sentido dado a ele se acomode. 
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A objetivação torna concreto o que é abstrato, ou seja, une a ideia não familiar à 

realidade, fazendo-a essência da realidade. Teorias incomuns, abstratas, imperceptíveis 

para uma geração, num determinado momento, passam a ser normais, críveis e 

explicadoras da realidade para outra geração, em outro tempo. Na visão de Moscovici, a 

objetivação é como uma domesticação tornando o complexo, simples, o incomum, 

comum, o científico, familiar. 

De acordo com Alves Mazzotti (2010), os processos de objetivação e ancoragem 

estão relacionados e permitem compreender como a significação é conferida ao objeto, 

como ela é utilizada, interpretada no mundo social, como se instrumentaliza na conduta 

do sujeito, como se integra, influencia e é influenciada no meio social. 

A representação, portanto é, uma reconstrução do objeto, que se expressa no 

sujeito a serviço de seus interesses, mas ao mesmo tempo, de acordo com Alves 

Mazzotti (2010) a representação será sempre um processo de defasagem entre o objeto 

reconstruído e o seu referente. Para a autora, a defasagem se processa devido a três 

diferentes características: as distorções, as suplementações e as subtrações. Na 

distorção, o objeto se encontra acentuado ou minimizado, na suplementação é dado ao 

objeto, características que ele não possui e na subtração ocorre o contrário, é tirado do 

objeto atributos que ele possui. 

Segundo Sá (1998), nem todos os objetos de nosso ambiente são objetos de 

representação social. Há condições que afetam a emergência de representações sociais 

de um objeto em um determinado contexto social. Para tal, as condições são: se há 

dispersão da informação, se o objeto é bastante focado e se há pressão e inferência dele 

no grupo social.  

Jodelet (2002) sugere que, para abarcar o conceito é preciso responder a três 

perguntas fundamentais: Quem sabe, e a partir de onde se sabe? O que e como se sabe? 

Sobre o que se sabe, e com que efeito? Para a autora, saber as condições de produção e 

de circulação das representações sociais, os processos e estados das representações e o 

estatuto epistemológico dessas é que evidenciam a representação social de um grupo. 

Ela é como um conhecimento sociocêntrico onde os interesses, as necessidades e os 

desejos de um grupo formam o conceito do objeto e sua representação. É uma marca 

grupal impressa que aparece como uma distorção, uma subtração ou uma 
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suplementação, modificando o sentido real, científico, especializado que fica a mercê 

dos desejos e necessidades de quem a representa.  

As representações sociais se apresentam como imagens que condensam um 

conjunto de significações, são referências que permitem interpretar e compreender 

como determinado grupo conceitua determinado fato ou fenômeno, criando a 

possibilidade de interpretar a realidade cotidiana desse grupo. 

Desejos e necessidades nos cenários para a educação nos tempos atuais são 

comuns diante dos resultados das recentes avaliações nacionais dos países emergentes. 

Muitos fatores estão sendo relacionados aos baixos resultados das diversas avaliações 

aplicadas nos sistemas, mas segundo Nóvoa (2008) o campo da formação de professores 

está particularmente exposto.  Segundo Alves –Mazzotti ( 1994), para que as mudanças 

ocorram no campo da Educação, faz-se necessário, compreender os processos 

simbólicos inerentes às interações educativas.  

Adotar a Teoria das Representações Sociais como referencial teórico em um 

trabalho de pesquisa significa tratar as representações como processo e não como 

produto a ser analisado, Sua perspectiva é processual cujos conteúdos significam, 

segundo Jodelet (2001), manifestação de uma operação cognitiva que geram e 

funcionam no meio social de um grupo. A marca social dos conteúdos emerge nas 

comunicações que circulam entre os sujeitos servindo para significar as interações do 

sujeito com o mundo e com os outros. 

Segundo Lima, Sicca e David (2012) ao utilizarmos a TRS como referencial 

teórico, na investigação do trabalho docente, é fundamental compreender as 

representações como pensamento prático que orienta os comportamentos do grupo. As 

representações emergem nas práticas e das práticas são alimentadas. 

  Para Madeira (2001), a TRS aplicada na área educacional revela o esforço para a 

compreensão dos problemas da Educação, os processos simbólicos que atuam nas 

interações dos grupos, o espaço de comunicação que a escola proporciona de 

organização e criação coletiva de conhecimento. 

  

2.2  A Retórica,  a Argumentação, a metáfora 
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As representações sociais são sustentadas pelas influências sociais, segundo 

Moscovici (2003). A comunicação social constitui o principal meio de experimentar, 

apreender e tornar familiar as coisas feitas pelos homens. Nenhuma mente, segundo 

Moscovici (2003), está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores, que lhe são 

impostos por suas representações, linguagem ou cultura. Nós pensamos através de uma 

linguagem; nós organizamos nossos pensamentos em cima de convenções, que nos 

permitem ver, apenas, o que deve ser pensado, modelo esse determinado, distinto e 

compartilhado por um grupo de pessoas. 

Nesse sentido, a análise do discurso argumentativo e da retórica, como 

ferramenta metodológica, pode oferecer elementos para a compreensão das 

representações sociais.  

A Teoria da Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) apresenta 

elementos para a compreensão dos discursos, na medida em que explica processos 

argumentativos, que permitem relacionar a intenção do locutor com os efeitos que sua 

fala pretende produzir em seus interlocutores. Melhor explicando, toda a argumentação 

é processo comunicativo, onde a linguagem é marcada pela subjetividade de quem fala, 

do jeito que ele crê que seja sua convicção, validando um juízo de valor.  

Na comunicação os significados são negociados pelas pessoas e grupos sociais 

quando diante de uma decisão ou diante de uma inferência social que afeta o indivíduo 

ou o grupo de sua pertença. Essas questões emergentes para que possam ser assimiladas 

precisam que sejam compreendidas, fazendo então a aproximação com o que é 

conhecido pelo sujeito. Ao conversar sobre elas, julgar, ouvir posições do grupo, estão   

negociando significados comuns entre os elementos do grupo, consensos vão sendo 

estabelecidos sobre aquela questão,  permitindo o aparecimento de novas representações 

produzidas coletivamente. 

Podemos, portanto, apreender discursos situados, ou seja, hierarquizados de 

julgamentos de um grupo social sobre um objeto, resultando na apropriação de um saber 

prático organizador das relações simbólicas entre os atores desse grupo. 

O sentido das falas ditas e/ou escritas, segundo Gauthier (2004), numa pesquisa 

qualitativa está totalmente dentro do que é dito. Já na filosofia de Wittgenstein os fatos 

na verdade são estados das coisas, ou seja, o discurso é aquilo que tem sentido para o 

sujeito.  
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Ao falarem, os sujeitos são únicos, singulares na visão, situação e projeto do que 

creem. Nesse sentido a metáfora é um potente instrumento de identificação do sentido 

que se projetam dos sujeitos. A metáfora se destaca no processo de veiculação das 

representações sociais, como o mecanismo que influencia o modo como as pessoas 

pensam. Por ser um processo mais cognitivo de facilitação das visões análogas do 

objeto, sua função destina-se a conceituá-lo de forma mais concreta ou familiar e ao 

mesmo tempo condensando sentidos. 

Metáfora, segundo Mazzotti (1995) é o modelo organizador do discurso, 

facilitando de forma mais simbólica a propagação dos valores, crenças e representações 

partilhadas na cultura. 

A metáfora pode apontar os indícios significativos dos processos de objetivação 

e ancoragem que influenciam a constituição de categorias que irão compor as 

representações sociais. 

A ancoragem e a objetivação são processos formadores de representações 

sociais. A ancoragem estabelece uma correspondência entre aquilo que é estranho a algo 

familiar, enquanto que a objetivação visa tornar algo abstrato em algo concreto, mais 

compreendido, daí, fazer uma analogia, o que pretende ser uma metáfora. A metáfora é 

ação extremamente eficiente para entender os processos de construção da imagem nas 

representações sociais. 

2.3 O conceito de Avaliação e a TRS 

        Para tentarmos entender a concepção de avaliação externa pelos professores é 

fundamental revermos o conceito de avaliação educacional, em confluência com a 

Teoria das Representações Sociais. 

As práticas avaliativas externas são posteriores às avaliações da aprendizagem 

feitas pelos professores dentro da escola. Saber sobre o que os professores pensam a 

respeito da avaliação externa, pode significar, não apenas, a identificação de 

representações sociais já construídas sobre o tema avaliação, mas a observação sobre o 

sentido dinâmico, móvel, que a teoria apresenta, quando um novo fenômeno aparece. 
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De acordo com Garcia (1999), a avaliação sempre foi uma atividade de controle, 

que visava selecionar alguns e excluir outros. O exame aparece como instrumento de 

controle social na China nos idos de 1200 a.C. e, ainda, no séc. XV nas universidades 

medievais. Ainda segundo a autora, no séc. XVII vão aparecer duas visões diferenciadas 

sobre o exame: uma visão de exame como metodologia de aprendizagem, através da 

Didactica Magna, por Comenius e, a outra, defendida por La Salle, que propõe o exame 

como um método de supervisão e vigilância, onde os que se saiam bem eram destacados 

e os que se atrasavam eram repreendidos publicamente. 

Segundo Stufflebem (1971 apud VIANNA 1989), a avaliação apresenta 

problemas ainda não solucionados desde o início de sua trajetória nos meios 

acadêmicos. Antes desenvolvida apenas como mensuração do desempenho escolar, 

objetivos comportamentais e agora como processo de avaliação do próprio sistema 

educacional. 

Suas deficiências, segundo o autor citado se dão:  

- pela ausência de uma teoria perfeitamente estruturada e que traduza um consenso 

entre educadores; 

- pela inexistência de uma tipologia de informações fundamentais para o processo 

decisório; 

- pela insuficiência de instrumentos e planejamentos adequados para a avaliação dos 

diversos fenômenos educacionais; 

- e pela carência de elementos qualificados para a realização das complexas atividades 

que o processo exige.  

Para Vianna (1989) a avaliação educacional, como atividade científica, somente 

surge na década de 40, com trabalhos de Tyler, e se desenvolve no período de 1960 com 

as contribuições de autores como Lee J.Cronbach, Michel Scriven e Robert E.Stake, 

entre outros. As várias posições teóricas desses autores concorreram para diferentes 

definições sobre o conceito de avaliação. 

A definição mais divulgada, segundo o autor citado, é a que identifica o processo 

como medição, ou seja, avaliar em educação é medir resultados do rendimento escolar, 

assim avaliação e medida do rendimento são expressões intercambiáveis, usadas com 

frequência e que sugerem imprecisão ao que se pretende ser avaliação. 
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Medir significa quantificar uma operação, atribuir um valor numérico à critérios 

preestabelecidos, avaliar é dar um valor a alguma coisa, é julgamento que se faz após 

coleta de informações sistemáticas ou formais, podendo se basear parcialmente mas não 

exclusivamente em dados quantitativos. 

Vianna (1989) cita como referência de uma definição de avaliação como 

processo, a de Ralph W.Tyler, que apresentava a avaliação como processo de 

comparação entre dados do desempenho e os objetivos instrucionais preestabelecidos. 

São várias as contribuições provenientes desta visão, que marcaram profundamente a 

teoria da avaliação educacional. 

  Um artigo de Cronbach, publicado em 1963, discute a relação avaliação e o 

processo de tomada de decisão, os diferentes papéis da avaliação educacional, o 

desempenho do estudante, como critério de avaliação de cursos e, ainda, analisa 

técnicas de medida para estudo do avaliador educacional. 

Taylor (1942 apud VIANNA (1989) já discutia na época a dimensão de 

objetivos mais amplos que a avaliação poderia abarcar podendo ser utilizada como 

verificação da eficiência de uma instituição promotora de educação. Encontramos já aí, 

o início da avaliação sistemática, ou seja, a avaliação num sentido mais amplo, aquela 

que visa à coleta e o uso de informações para a tomada de decisões sobre um programa 

educacional. 

 Segundo Leal (2012), fica evidente que o uso de uma avaliação como o 

portfólio, mais processual, deixa o professor mais inseguro e descrente e que a avaliação 

classificatória é mais fácil. Segundo suas conclusões, para o professor é mais fácil 

aplicar uma prova e dar uma nota do que registrar atividades e analisar o processo de 

aprendizagem do aluno através dos trabalhos apresentados por ele. 

 Em Thomaz (2011), o núcleo figurativo das representações, mostra a palavra 

avaliação associada a avaliador, revelando conceito quantitativo da avaliação, nos 

cursos de formação em pedagogia. O modelo deste tipo de avaliação é de paradigma 

positivista, baseado no estatuto científico, estatístico de medição. O problema é que, em 

qualquer tipo de mensuração, faz-se necessário especificar e controlar as condições de 

observação e, ao contrário do que ocorre com um objeto físico, o comportamento 
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humano é bastante complexo e a precisão das medidas é afetada por variáveis, de difícil 

mensuração.  

 Ao longo da história das ideias pedagógicas, vamos encontrar tendências que 

apontam concepções de avaliação ora classificatória, ora diagnóstica, contribuindo para 

a formação de normas, procedimentos que orientam as práticas docentes. 

 Com o desenvolvimento das ciências humanas, a Psicologia, a Sociologia, e a 

Antropologia, novas concepções de educação e avaliação foram configuradas. A 

avaliação formativa, a avaliação diagnóstica, qualitativa vão dar um novo sentido à 

avaliação. 

 Para Luckesi (2005), o ato de examinar tem como função, classificar o aluno, 

medir seu desempenho, saber se o aluno aprendeu ou não o conteúdo, se será aprovado 

ou reprovado por conta desta medida. O ato de avaliar tem a função de investigar a 

qualidade do desempenho dos alunos, tendo em vista procedimentos para uma 

intervenção, buscando assim a melhoria dos resultados. A avaliação, nesta visão, é 

processo e não produto, e processo compõe-se de um conjunto de procedimentos 

adotados para obtenção de resultados de qualidade. 

Em Hoffman (1991), a avaliação é vista como acompanhamento, o que significa 

estar junto ao aluno em todos os momentos possíveis, para observar passo a passo, seus 

resultados individuais, conduzindo o professor para a prática do que a autora chama de 

avaliação mediadora; uma conexão entendida como reflexão aprofundada a respeito da 

forma como se dá a compreensão do educando sobre o objeto do conhecimento. 

Para Esteban (2006), faz-se necessário reconstruir a cultura escolar sobre a 

avaliação. Ela ainda é marcada por rupturas no processo escolar, pela ótica da 

homogeneidade fazendo imperar ainda os termos avaliar e julgar, no contexto da sala de 

aula. Ainda para a autora, o processo avaliativo está estruturado nas ideias de 

linearidade, previsibilidade, disciplinarização de conteúdos, hierarquizando sujeitos, 

conformados na uniformidade dos parâmetros delimitados pelo currículo nacional.  

Já em Perrenoud (1999), encontramos que se avalia para agir. Toda a avaliação 

tem como objetivo inovar, orientar uma inovação. Ela tem, por princípio, verificar se os 

alunos adquiriram os conhecimentos visados, mas deve tratar de ser contínua, caso 
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pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens. Deve ser uma avaliação formativa, 

ou seja, se os efeitos de sua ação não foram bons deve-se inovar, modificar, para melhor 

atingir os objetivos. A avaliação formativa está, portanto, centrada essencial, direta e 

imediatamente sobre a gestão das aprendizagens dos alunos. 

Segundo Esteban (1999), o olhar para essas novas alternativas precisa estar 

atento aos discursos e às práticas para se evitar que ainda a técnica do exame continue, 

como principal medida da avaliação. O que efetivamente esta sendo privilegiado no 

atual debate sobre a avaliação externa?  

Para Moscovici (2003), quando contemplamos objeto novo, nossa predisposição 

herdada, as imagens e hábitos que nós já aprendemos, nossas recordações preservadas 

se juntam numa sequência para fazermos ver esse objeto tal como o vemos. Podemos 

desta forma, explicar a resistência dos professores a esse modelo de avaliação externa? 

Ou será dessa forma mesmo, avaliação controle, que o modelo está sendo referendado 

pelo Estado?  

A teoria das representações sociais, além de reconhecer o senso comum como 

um saber que possui valor explicativo sobre a realidade, confirma sua capacidade de 

orientar as práticas cotidianas. É uma forma de conhecimento, socialmente elaborado, 

com objetivo prático, e que, portanto, contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social. É nesta perspectiva, que vamos buscar índicos da 

representação social de professores da rede pública da Educação Básica, sobre a 

avaliação externa. 
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CAPÍTULO 3: Procedimentos metodológicos 

 

A pesquisa apresenta uma abordagem metodológica de cunho qualitativo, pois 

visa melhor compreender o comportamento e experiência humanos. Por ser uma 

investigação de natureza qualitativa, seguimos Bogdan e Biklen, (1999), que consideram 

que investigadores qualitativos devem interagir com os sujeitos de forma natural, a fim 

de compreender o processo, mediante o qual, as pessoas constroem significados e 

descrever em que consistem esses mesmos significados.   

Para melhor compreensão das representações sociais de professores da rede 

pública sobre a avaliação externa – o Saerjinho - optamos pelo paradigma do 

construtivismo Social que “enfatiza a intencionalidade dos atos humanos e o “mundo 

vivido” pelos sujeitos, privilegiando as percepções dos atores” (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 133). 

Apresentamos abaixo o capítulo dividido em quatro subitens para melhor 

organização do material da pesquisa e da técnica utilizada: (1) A apresentação das duas 

escolas, a Escola A e a Escola L, onde a pesquisa foi realizada. (2) Sujeitos 

participantes, (3) Técnicas de coleta de dados; e (4) Técnica de análise e interpretação 

das entrevistas, utilizando como método o MEA – O Modelo da Estratégia de Castro e 

Bolite Frant (2011). 

3.1 Apresentando as duas escolas 

 

A pesquisa foi realizada em duas escolas, ambas localizadas no Centro da cidade 

do Rio de Janeiro. Iniciamos a pesquisa, em agosto de 2012, procurando o centro 

administrativo referente às escolas do bairro escolhido. Ao escolhermos o centro da 

cidade, pensamos nas diferentes possibilidades que lá encontramos, recursos materiais, 

o local é de comercio intenso e facilidade de transporte, entre outros fatores.  

Levantando informações sobre que região administrativa atendia as escolas do 

centro da cidade do Rio de Janeiro chegamos a Metropolitana VI situada na Rua do 

Matoso, 254. 

Sem qualquer marcação de encontro feita previamente, fomos procurar o 

responsável pelos dados avaliativos das escolas da região. Conseguimos o nome do 
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responsável, mas ele não se encontrava naquele dia presente na seção. Havia saído para 

uma reunião. A secretária nos orientou que enviássemos um email ou telefonássemos 

para agendar um encontro. 

Na semana seguinte a esse primeiro movimento, estávamos já com a responsável 

pelos dados das escolas da região. Ela nos solicitou toda a documentação comprobatória 

de nossa condição de aluna em curso de mestrado, em documento oficial da 

Universidade. 

Após a entrega do projeto e das devidas comprovações, a mesma pediu que 

aguardássemos alguns dias para que ela pudesse encaminhar à secretaria a autorização 

para divulgação de resultados das avaliações das escolas do estado e consequentemente 

a escolha de duas delas na mesma região e bairro que tivessem obtido resultados nos 

extremos da escala da melhor pontuação a pior pontuação, em alguma avaliação 

bimestral, do Saerjinho. Em relação à escolha das escolas e dos professores ouvidos, os 

critérios objetivavam principalmente à posição das escolas na avaliação do Saerjinho. 

Em pouco tempo, recebemos por email a indicação das duas escolas. A Escola A 

e a Escola L. Ambas as escolas atendem o segmento do Ensino Médio da Educação 

Básica e obtiveram desempenhos muito distantes nos resultados de proficiência de seus 

alunos, nas disciplinas avaliadas pelo Saerjinho, no 2º bimestre de 2012. 

De posse dos nomes das escolas e da autorização enviada por email pela 

responsável, fomos, na semana seguinte, às escolas para apresentação do projeto e início 

da pesquisa. Apesar das duas escolas atenderem a mesma clientela, alunos do E. Médio, 

na mesma região, centro da cidade, observamos diferenças físicas e de pessoal nas 

estruturas das escolas e em conversas com a equipe de apoio. 

A Escola A. foi fundada em 1908, tem tradição de ser uma escola de excelência 

acadêmica e segundo seu diretor é exigente, na disciplina, horário, normas de convívio 

escolar. Ele afirma que: 

os índices de desenvolvimento são sempre muitos bons na escola, a escola tem tradição 

de disciplinada e exigente. O aluno tem horário para entrar para sair, não pode beijar 

na boca,não pode namorar, não pode isso e aquilo. Quem  não quer nada, ou seja ela 

afasta esse aluno da escola. Então a gente tem uma tradição que pode exigir alguma 

coisa a mais do pai, porque ele tá querendo botar o filho aqui. Aqui em fevereiro é 

assim: a gente abre 300 vagas, quando vai ver tem 1600 pedidos ...” Graças a Deus a 

secretaria seleciona... matrícula automática. 
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Em seu relato, o diretor considera também, que não há rotatividade de 

professores. 

Há um clima de valorização do espaço físico que é bem cuidado e de valorização do 

profissional que é respeitado pela comunidade. 

  Enquanto conversávamos e depois que terminamos a entrevista, pudemos 

observar a escola e seu espaço físico, limpo e bem cuidado. No corredor, onde 

aguardávamos a entrevista concedida pelo diretor, observamos um armário, tipo 

cristaleira, com troféus de mérito à escola por premiações na área esportiva, literária 

entre outros. 

 

Figura 1: Corredor 2º andar Escola A 

O colégio tem 986 alunos e 23 professores. Funciona em 3 turnos. E vem 

obtendo bons resultados no SAERJ, no Saerjinho e demais avaliações externas. 

Na opinião do diretor, os resultados são bons porque os professores trabalham 

em suas disciplinas o conteúdo além do conteúdo mínimo cobrado nas avaliações 

externas. 

Durante o período das entrevistas que ocorreram nos dias 17 e 22 de agosto de 

2012, 3 de setembro do mesmo ano, 25 de março, 8 de maio de 2013, observamos que a 

relação do gestor com sua equipe era de apoio e incentivo às iniciativas tanto dos 

professores quanto dos funcionários que lá iam aparecendo para dar informações ou 

solicitar encaminhamentos para a rotina do dia. 



49 
 

 

Figura 2:  Corredor 2º andar Escola A 

Em uma das visitas, também observamos o atendimento feito a um responsável, 

que ia ao diretor solicitar esclarecimentos sobre matrícula após transferência. O 

responsável foi acolhido, recebido com atenção e as dúvidas foram esclarecidas pelo 

diretor em seu gabinete. 

Na visita do dia 3 de maio, resolvemos utilizar nossa máquina de fotografia para 

fotografar os prêmios e um grande crucifixo que encontramos no corredor, bem como a 

foto do personagem que dá o seu nome à escola, fomos logo advertidos por um inspetor 

que nos solicitou a autorização para fotografar as imagens do colégio. Percebemos, 

portanto que os relatos narrados pelo diretor eram verdade há uma disciplina constante. 

O diretor esclareceu também que tem procurado gerir sua equipe com 

responsabilidade e que tem obtido um retorno positivo de seu trabalho na medida em 

que percebe o apoio dos professores às demandas solicitadas e que são muitas 

principalmente em período de provas e avaliações externas. 

Passemos a escola L situada na zona portuária, também no Centro da cidade. 

Na primeira visita, ocorrida no dia 23 de agosto de 2012, não pudemos ser 

atendidos pelo diretor, que estava envolvido com extenso trabalho de alocação e 

realocação de alunos ou algo parecido. Solicitou que conversássemos com a diretora 

adjunta. 

Estivemos ainda na escola para o trabalho nos dias 9 de setembro, 30 de outubro, 

21 de novembro e 3 de dezembro do ano de 2012. 

A escola L é grande, mas pareceu-nos vazia. É bastante iluminada, visto que o 

local é meio deserto a noite, seus holofotes iluminam grande extensão da rua que dá 
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acesso à escola. São três andares com salas grandes limpas, mas mobiliário precário, 

havia quadros quebrados e não vimos inspetores circulando. Também aí, utilizamos 

nossa máquina de fotografia e não fomos surpreendidos com qualquer tipo de 

interrogação. Observamos livros empilhados no chão na sala de informática, ainda 

lacrados de plástico, enquanto aguardávamos a conversa com a diretora adjunta. 

 

Figura 3: Sala de Informática Escola L 

A diretora adjunta nos recebeu com muita disponibilidade e interesse em 

contribuir com a pesquisa, que segunda ela, seria muito interessante para os professores, 

em sua opinião, eles tem muita resistência às avaliações externas e não concordam com 

o Saejinho. 

Eu não tenho uma definição precisa sobre o Saerjinho, vou responder como professora 

pois estou iniciando como adjunta agora. Acho que é uma forma qualitativa de 

avaliar... chegou o momento, estava tudo muito muito solto, cada escola tinha uma 

autonomia. Como que o estado, até mesmo os gestores pode saber se a escola tá 

cumprindo sua função? Função do conhecimento cognitivo, as motivações do aluno, 

quais são as grandes dificuldades até para poder investir. As vezes os professores não 

compreendem muito bem sobre essas avaliações, se acham avaliados, pode ser 

resistência partidária política, mas acho que eles não conhecem 

Na ocasião dessa entrevista a diretora adjunta nos apresentou um responsável 

que é também professor que avalia os dados da avaliação de 6 escolas. Eles fazem parte 

de um GT, grupo de trabalho sobre as avaliações. São professores que passam por uma 

seleção para esse trabalho, e saem da sala de aula. Após as avaliações são eles que 

utilizam dos dados para apresentar ao corpo docente da escola os resultados e pensar 

sobre eles, construindo metas para solucionar as dificuldades com o objetivo de 

melhorar os resultados da escola. 
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Na escola ele nos mostrou os gráficos, explicando que a avaliação Saerjinho é 

uma avaliação diagnóstica. O objetivo é conhecer e tentar entender o que pode estar 

ocorrendo para que as soluções sejam tiradas de cada escola. 

A escola L tem 175 alunos e 27 professores. Só funciona o turno noturno. 

Fomos também, a Secretaria de Educação nos dias 30 de agosto de 2012, 26 de 

dezembro de 2012 3 no dia 13 de março de 2013, para obter dados sobre o Saerjinho, 

conhecer melhor seus objetivos. Nossa pesquisa contou com a participação de alguns 

professores e da superintendente do setor de Avaliação e Desempenho da SEEDUC- 

Rio. 

3.2 Sujeitos participantes 

 

Participaram dessa pesquisa dezoito professores do E. Médio, concursados: nove 

da escola A e nove da escola L. 

O quantitativo se refere aos professores disponíveis para as entrevistas na época, 

na Escola L. A escola L tinha menos professores alocados, havia professores ainda 

sendo deslocados de outras unidades, sendo chamados. Sendo assim utilizamos o 

mesmo numero de professores na escola A, apesar de contar com um numero maior de 

docentes trabalhando nessa escola.  

Nosso interesse era ouvir professores de diferentes disciplinas, aquelas avaliadas 

pelo programa e as que não eram avaliadas. Após a apresentação dos diretores nos 

horários dos recreios, do pesquisador, do objetivo da pesquisa, os professores 

mostraram disponibilidade e interesse no tema a ser tratado. 

As entrevistas foram realizadas ou nos horários dos recreios ou nos intervalos 

das aulas 

 

3.3 Técnicas de coleta de dados 

  

3.3.1 Observação 
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Segundo Alves Mazzotti e Gewandsznajder (2004) a observação de fatos, 

comportamentos e cenários é extremamente valorizada nas pesquisas qualitativas. 

Foram observações não estruturadas, livres que abrangeram os períodos em que 

aconteceram as entrevistas. Nesta ocasião é possível identificar a sinceridade das 

respostas diante de comportamentos não-intencionais ou inconscientes. 

3.3.2 Entrevistas 

 

Ainda de acordo com os autores acima citados, a entrevista em uma pesquisa 

qualitativa, por ser de natureza interativa, permite que através de uma conversa, o 

investigador explore temas e compreenda significados.  

De um modo geral, as entrevistas informais, são entrevistas pouco estruturadas, 

mas parecendo uma conversação, onde o entrevistador introduz o tema da pesquisa e 

pede que o entrevistado fale um pouco sobre ele, emita sua opinião. O entrevistado 

responde utilizando seus próprios termos. Assim foram as entrevistas programadas, o 

pesquisador se aproximando do entrevistado nos intervalos ou na hora do recreio, 

informalmente se apresentando e solicitando um “tempinho” com o professor. 

Não havia um roteiro estruturado, apenas 3 perguntas para o professor: Qual a 

sua opinião sobre o Saerjinho? E se o Saerjinho fosse um animal ou alguma coisa, que 

animal ou coisa poderiam representar o Saerjinho? Por que? 

3.3.3 – A indução de metáforas 

 

As duas últimas perguntas tinham como objetivo a indução de metáforas: Se o 

Saerjinho fosse um animal ou uma coisa que coisa ou animal seria? E Por que?  

Andrade e Sousa (2008) criaram a técnica de indução de metáfora em sua 

pesquisa sobre representações sociais de alunos e professores sobre a instituição 

“escola”. A indução de metáforas tem o objetivo de remeter o sujeito a um universo de 

situações fictícias, a fim de provocar respostas pouco convencionais, procurando criar 

entre pesquisador e informante um ambiente com a menor pressão normativa possível. 

Dessa forma, tais questões conseguem identificar o argumento através de uma 

analogia. Nesse caso compreender o argumento é compreender a analogia que o 
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exprime. A metáfora desempenha um papel de síntese das ideias. As imagens evocadas 

nas metáforas facilitam o entendimento do que parece ser comum ao objeto pesquisado, 

é sempre uma comparação e uma aproximação dos elementos que dão significado ao 

objeto. 

De acordo com Mazzotti (1995), a metáfora, atua como modelo organizador do 

discurso, organizando as argumentações, determinando os predicados e a constituição 

do objeto. Trazendo a metáfora para o estudo das Representações Sociais, pode-se dizer 

que elas atuam nos processo de ancoragem e objetivação, processos formadores do 

conceito. Através das metáforas, podemos identificar correspondências entre ideias 

novas à algo familiar. 

3.4 Análise e Interpretação das entrevistas 

 

De acordo com Alves Mazzotti e Gewandsznajder (2004), pesquisas qualitativas 

geram um enorme volume de dados que precisam ser organizados e compreendidos. 

Como ferramenta para instrumentalizar e aperfeiçoar as análises das comunicações, os 

discursos, registros das entrevistas, utilizaremos o MEA – Modelo da Estratégia 

Argumentativa: a análise da fala e de outros registros em contextos interativos de 

aprendizagem. 

O MEA apresenta ferramentas de organização das falas objetivando 

compreender os discursos e sentidos que emergem nos diferentes contextos de 

interação, identificando interpretações do texto de outrem. A proposta de análise está 

fundamentada na Teoria da Argumentação de Chaïm Perelman, na teoria da produção 

de sentido de Sergei Eisenstein e na teoria da comunicação de Jesus Martín-Barbero. 

A técnica para avaliar os discursos utiliza-se de tecnologias que permitam 

registrar falas, gestos gravados nos ambientes educativos. Em nossa pesquisa foram 

gravados os depoimentos. 

O Modelo de Estratégia Argumentativa apresenta dez passos necessários para a 

interpretação e as evidências dos discursos. São eles: A leitura exaustiva da entrevista, a 

constituição do corpo de análise, ou seja, as falas situadas no contexto e no objeto de 

estudo, a localização das controvérsias, a enunciação das teses, a busca dos argumentos 
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identificados nas falas, a aplicação da tipologia sobre os argumentos, que acordos são 

identificados, a montagem do esquema, a interpretação, a busca pelas evidências da 

interpretação e os critérios de validação. 

A análise das práticas discursivas, para a compreensão da produção de sentidos, 

se fundamenta no dizer de Bakhtin (1986) que diz ser a linguagem um fenômeno 

ideológico por excelência. De acordo com o autor, a visão que temos do mundo não é, 

propriamente, a visão bruta e pura da percepção das coisas e sim a forma como nos 

passaram as coisas, o mundo, o que pensam sobre o mundo. A linguagem, portanto, 

também se relaciona com essa abordagem constitutiva de mundo e do sujeito, ou seja a 

linguagem está imbricada nos consensos sociais. 

Se transpusermos essa lógica para a Educação, podemos pretender que as ações 

pedagógicas se caracterizem por serem situações de diálogo em que o educador tenta 

convencer outros a respeito de um ponto de vista, seja ele científico ou ideológico. Esse 

modelo, portanto, é confluente com a Teoria das Representações Sociais, pois considera 

a importância dos processos de comunicação na construção de representações, fruto dos 

significados atribuídos pelos sujeitos aos objetos sociais. 

A teoria da Argumentação procura relacionar “o que se diz” com “o porquê se 

diz” e “como se diz”, consiste em um trabalho de reconstrução de argumentos através 

do destaque, nas falas apreendidas, da tese, das premissas que dão sustentação às teses e 

o modo como estão ligadas, as premissas às teses. Identificando ainda as controvérsias e 

acordos, buscando os implícitos, as incoerências, trabalho de análise do pesquisador. 
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CAPÍTULO 4: Análise dos dados 

 

Segundo Perelman (1996) a teoria da argumentação tem como objeto o estudo 

das técnicas discursivas, dessa forma, a análise da sua estrutura e dinâmica das falas, 

pode nos dar pistas sobre os significados atribuídos ao objeto de estudo, no caso, a 

avaliação externa, o Saerjinho.  

Nesse capítulo, será apresentada a análise de todo material coletado seguindo os 

dez passos do MEA. A organização da análise será feita pela apresentação da estratégia 

argumentativa, destacando a tese central e os argumentos num esquema, para melhor 

visualização.  Em seguida faremos as inferências possíveis para viabilizar a 

interpretação dos resultados e mostraremos algumas evidências da interpretação feita. 

As transcrições das falas dos participantes foram identificadas por números e 

pela letra maiúscula das escolas, sendo que L representa a escola cujo desempenho tem 

se mostrado fraco nas avaliações e A, escola que vem obtendo bom desempenho em 

todas as avaliações do Saerjinho. 

Todas as entrevistas forma realizadas entre os meses de agosto e novembro do 

ano de 2012, na sala dos professores na escola A e na sala de informática na escola L. 

Antes de montar os esquemas e analisar os discursos, procuramos apresentar o 

professor, a disciplina que ministra e alguns dados observados durante a entrevista. 

Iniciaremos os registros com os 9 professores da escola L. 

 

4.1 A análise das falas – escola L 

 

O professor PL1 é professor de Educação Física. Sua disciplina não é avaliada 

no Saerjinho, mas estava disponível para participar. A princípio preocupou-se pelo fato 

de estarmos gravando, depois que explicamos nosso projeto, ficou mais a vontade. 

Trabalha em duas escolas públicas. Considera ser um professor responsável, diz 

não faltar às aulas e colaborar na aplicação das provas do Saerjinho. Não entende 

algumas vezes alguns procedimentos da secretaria de Educação. Diz ter recebido um 

dinheiro a mais no ano passado, a princípio achou que era por causa das avaliações, mas 

depois pensou que poderia ser porque a escola havia sido fechada. 

Eu tomei um susto no ano passado, eu sai de uma escola que fechou em Jacarepaguá,... 

Tão fechando escolas, aí não sei porque recebi três mil de uma escola, e mil da outra, 
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três mil da escola que fechou, até hoje não sei se foi por causa da minha frequência, 

por serviços prestados da maneira correta, por meu serviço com os alunos, ou um cala 

a boca, porque a escola fechou. 

Participou de algumas reuniões sobre os resultados do Saerjinho da sua escola 

com um professor que faz parte do GT de Avaliação, Grupo de Trabalho em Avaliação. 

Segundo informações da diretora da escola, esse professor, é professor da rede, 

selecionado por concurso interno para trabalhar em uma ou duas escolas sobre as 

avaliações do Saerjinho. O objetivo dessas reuniões é analisar juntos com os 

professores, os dados estatísticos obtidos nas avaliações do Saerjinho na escola, a fim de 

traçar as metas para o bimestre seguinte. 

PL1 falou da reunião, disse ter ficado estressado em ter de ir, porque estava no 

seu horário de ir embora. 

Aí que tá, eu frequento, ontem teve uma, fiquei de certa forma estressado porque tava 

no meu horário de ir embora... Não veio professor de Português e Matemática, 

biologia, precisavam de gente para a reunião, tive de ficar. 

Ao ser questionado para dar sua opinião sobre o Saerjinho, o professor registrou 

o que designamos ser a tese central.  

Abaixo apresentamos, no esquema, a tese central e os argumentos que a fundamentam.  

Avaliar o aluno é uma ideia legal, mas eu não acredito nessa política e nos políticos 

                                                                                     

                                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema PL1 

É importante avaliar 

A avaliação é importante 

para detectar as 

deficiências do sistema 

A culpa da avaliação 

continua a ser do 

professor 

 No final o que 

vale é o 

quantitativo de 

alunos aprovados 

O aluno tem noção da 

aprovação automática 

e não se interessa pelas 

provas. 

Porque nada tá sendo 

trabalhado nessas 

avaliações 

Preguiça ou gato que 

não morde 
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Na tese central do professor verificamos a existência de controvérsia. Ao mesmo 

tempo em que o professor concorda com a avaliação,  

... É uma ideia legal trabalhar em cima das deficiências encontradas nas avaliações 

 Ele considera que por ser criada pela política e/ou políticos e, como ele não 

acredita na política e nos políticos, não acredita nessa avaliação. 

Seus argumentos expõem uma incompatibilidade entre a avaliação e os 

resultados, pois são culpados os professores se os resultados forem ruins, é incompatível 

também em função das políticas, que segundo ele permanecem aprovando, ele aqui se 

refere o programa da aprovação automática que visa não reter o aluno para evitar a 

evasão escolar. O professor chega a falar que o que interessa para a secretaria é o 

quantitativo de alunos aprovados. 

 Reforça seu argumento fundado em ligações de sucessão, quando afirma que: 

o aluno tem noção da aprovação automática e não se interessa pelas provas das 

avaliações externas. 

Como o aluno sabe que no final ele é sempre aprovado, e o que vale para a 

escola é o quantitativo dos alunos aprovados, ele faz pouco caso das provas, não se 

interessa em fazer a prova com seriedade. 

A metáfora da preguiça, ou do gato que não morde ninguém, relaciona-se com 

inércia, falta de movimento, estagnação. A Preguiça é um animal de movimento 

extremamente lento, seu metabolismo é muito lento, é animal de pelos longos que vive 

na copa das árvores, se alimenta de frutos, fica a maior parte do tempo pendurada nos 

galhos, e raramente desce ao chão. O gato que não morde ninguém sugere ser o gato 

doméstico, que vive deitado, quieto, pouco sociável, que não morde ninguém. 

Caracterizar alguém como preguiçoso significar dizer que o indivíduo é meio parado, 

sem iniciativa, aquele que evita fazer atividades que mobilizem esforço físico ou 

mental. O gato que não morde ninguém, também sugere um gato que não interage, um 

gato que nada faz.  Essas imagens são indicadas por ele como análogas ao Saerjinho. 

Elas mostram que ele não acredita no Saerjinho porque não acredita nas políticas da 

avaliação e nem nos políticos. Eles são como a preguiça e o gato que não morde 

ninguém, vagarosos, ficam por cima, não descem para lutar pelas coisas da vida. A 

política é vagarosa, preguiçosa, devagar, seus decretos, programas não surtem efeito. È 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esfor%C3%A7o
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uma política estagnada, sem movimento, sem agilidade. Dessa forma, sua tese “não 

acredito na política ou nos políticos que fizeram a avaliação” é objetivada quando a 

preguiça ou o gato que não morde mostram a inércia das políticas públicas e dos 

políticos que não têm agilidade para a resolução das dificuldades e desafios da 

Educação pública no país. 

Passemos para o professor PL2, professora de sociologia, disciplina também não 

avaliada no Saerjinho e que está atualmente dando aulas de geografia na escola L, pois 

há falta de professores de geografia. 

Segundo seu relato é professora concursada, formada em História e Sociologia. 

Tem uma preocupação, por ser da área de humanas, em desenvolver a criticidade de 

seus alunos: 

 ... você não pode esquecer do seu projeto de fazer o seu aluno estudar filosofia, a busca 

do aluno raciocinar, ser uma aluno crítico, você tem que por o aluno para pensar. O 

bom professor de história, para ele ser bom, tem que fazer com que os alunos 

pesquisem ... 

Por ser uma matéria, segundo ela, de pensamento e conceitos mais reflexivos, a 

carga horária em sala com os alunos do professor de Geografia, História, Filosofia e 

Sociologia é pequena, situação que ela denuncia como dificultadora para se desenvolver 

o trabalho de formar o aluno crítico e reflexivo. 

Quanto à questão do Saerjinho, sua tese está resumida no quadro abaixo, 

juntamente com seus argumentos. Pretende sustentar a ideia de que, se tem que fazer a 

avaliação, então que se faça bem feita, por isso o professor precisa treinar seus alunos 

para a avaliação. 

PL2 sugere que existe uma nova realidade para a escola hoje em dia. Se existe o 

Saerjinho e ele é direcionado para as notas o professor tem é que treinar os alunos. É  

um argumento quase lógico que tira sua força na medida em que, faz parecer  relação 

entre as duas afirmações natural e lógica. 

Ela ilustra com argumentos que fundam o real com ligações de coexistência entre 

pessoas e seus atos, por exemplo, quando diz: 

Vamos ser sinceros. Você vai fazer concurso para a OAB, você vai fazer concurso pros 

altos cargos do estado, você tem que treinar, você tem que se preparar para a prova. È 

isso que está acontecendo. É o que tá se levando. 
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Figura 5: Esquema PL2 

Esses argumentos apontam para a existência de uma sequência de procedimentos, se os 

alunos serão avaliados deverão ser treinados, como acontece em todos os concursos. 

Parece que PL2 considera o Saejinho uma prova análoga à prova de concurso. 

Em seu argumento, ainda encontramos que ela considera a prova uma 

contradição ao que se espera dela como professora de Geografia, buscando nesse 

argumento o acordo com o interlocutor em cima do pressuposto de que professores da 

área de humanas trabalham a formação crítica do aluno. A contradição fica implícita 

entre treinamento para prova e formar alunos críticos. Sugere, desse modo, que somente 

os professores da área de humanas têm a função de formar alunos críticos. 

PL2 apresenta ainda um alerta sobre os caminhos do Saerjinho, quando afirma 

que pode não estar atendendo a intenção de quem o formulou. Parece aí pretender dar 

um prestígio à autoridade, no caso o governo ao pensar uma avaliação. Quem planejou 

não pensou que o caminho tomado pela avaliação poderia ser outro. Sugere desta forma, 

apresentando sua opinião, mostrar o lugar que o professor ocupa nessa avaliação, o de 

O Saerjinho é direcionado para notas. 

Adotaram o Saerjinho temos que 

treinar os alunos 

Aranhas são pequeninas, 

mas perigosas 

A avaliação pode estar levando para um caminho 

que não é a intenção de quem formulou o 

Saerjinho 

Uma aranha 

Eu não tenho medo 

de aranha, mas é 

bichinho que você 

quase não conhece. 

Quem faz (elabora as provas) não 

tem experiência de sala de aula 

Currículo mínimo, 

o Estado distorce 

um pouco. 

Como trabalhar o aluno crítico 

tendo que treinar os alunos  para 

as provas 
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avaliador da avaliação, e que, portanto, deve ser ouvido. Esse é o seu alerta. Cuidado a 

avaliação que vocês planejaram pode não estar indo na direção imaginada. 

Nesse momento, PL2 apresenta a analogia da aranha ao Saerjinho, considerando 

um animal pequenino, mas que pode ser perigoso. É bicho que você não conhece, será 

que quem formulou tem a noção de que pode ser perigosa essa direção. As aranhas são 

espécies numerosas e com características bastante diferentes em relação a tamanho e 

periculosidade. PL2 relaciona o Saerjinho a uma aranha, ora dizendo ser um bichinho 

pequeno inofensivo ora dizendo ser uma aranha venenosa e perigosa. Diz que às vezes o 

ser humano não conhece aquelas que são inofensivas e aquelas que são venenosas. Os 

professores desconhecem o que realmente é o Saerjinho, é uma avaliação de pequena 

proporção para o meio docente, mas também pode se tornar algo perigoso.  

Quando ela avalia que os que formulam não sabem em que direção pode estar indo a 

avaliação, PL2 sugere que para os organizadores, pode ser uma aranha inofensiva mas o 

que está representando para os professores é algo mais nocivo, já que não conseguem 

trabalhar com autonomia sua disciplina e são obrigados a adestrar os alunos, prepará-

los. 

PL3 é professor de matemática, disciplina avaliada no Saerjinho. É professor 

concursado e trabalha em outras escolas da rede. 

A princípio não vê problemas na avaliação do Saerjinho, pois sua fala apresenta 

argumentos relativos à realidade que fundamenta sua tese, quando fala de si mesmo, de 

sua experiência de estudante universitário, que precisou fazer uma prova no final do 

curso para avaliarem sua universidade.                          

Tá acontecendo em todos os lugares, tá todo mundo sendo avaliado. Pessoal que tá se 

formando tá sendo avaliado. Eu vejo como uma avaliação, quando terminei minha 

faculdade tive que fazer uma prova, já tava formado, que tava valendo a minha 

universidade em comparação com outras universidades. 

Não vê problemas em ser uma avaliação feita por outras pessoas que não o 

professor da escola. Ele naturaliza a avaliação como se fosse algo corriqueiro e não uma 

novidade. 
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Tá tendo uma avaliação central para que possa verificar como estão todas as escolas, 

no Saerjinho. Não tem que partir do professor da escola, tem que partir de uma 

avaliação geral para ver como todo mundo tá. 

Mas apesar de se colocar a favor da avaliação, declara também em sua fala certa 

descrença nas avaliações, devido aos resultados, pois os resultados não serão bons, ele 

já tem o diagnóstico, um pressuposto que em sua fala tenta um acordo com o 

interlocutor. 

 as vezes os alunos vêm com conteúdo muito baixo, já vem desde o município, mas 

muito baixo mesmo, tô falando de aluno do E. Médio que não sabe fazer tabuada, 

escrever às vezes direito, não sabe ler, não sabe interpretar. 

 A afirmativa do PL3 tenta estabelecer uma premissa possivelmente admitida 

pelo interlocutor, uma crença compartilhada de que é natural que se espere que essas 

competências sejam adquiridas no E. Fundamental. 

Quando falou sobre a prova, sua afirmativa foi a de que as questões têm certo 

conteúdo que busca o raciocínio. Nesse momento perguntamos se ele já havia visto uma 

prova, o conteúdo de uma prova de matemática do Saerjinho, e sua resposta contradiz 

sua fala “segura” sobre a avaliação. 

Acho que já vi, não sei se estou fazendo confusão, porque são muitas provas que eles 

fazem. Outras tenho acesso, não sei se tive acesso à do Saerjinho. 

Sua fala era a de certeza sobre como eram as questões, mas ao ser perguntado 

sobre se realmente já havia visto uma prova mostrou não ter real conhecimento sobre as 

questões. Dessa forma percebemos que sua fala sugere alguns conceitos sobre a prova e 

questões, que são divididos, compartilhados pelos professores sobre a prova. 

Seus argumentos fundam o real, pois propõem uma generalização, sua fala se 

apoia em sua própria experiência, a de ter feito também avaliações no final da sua 

faculdade. Ele parte de um único caso particular, a sua experiência, e generaliza para 

toda e qualquer escola, do particular para o geral. Cria um novo conceito sobre essa 

avaliação, ela é para comparar escolas, para que se possa verificar como estão todas 

elas.  
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Ele afirma também que as provas utilizam raciocínio lógico, mas se contradiz 

quando foi perguntado se já havia visto uma prova do Saerjinho. Sua resposta foi a de 

que não tinha certeza de ter visto a avaliação do Saerjinho, já que os alunos fazem tantas 

avaliações externas. Se não sabe se viu uma dessas avaliações, não poderia afirmar que 

utilizam raciocínio lógico. 

No esquema abaixo registramos a tese, os argumentos e os itens de contradição: 

 

 Eu vejo como uma avaliação, mas os alunos estão defasados.   

  

                                                                                       

                                                                                     

 

                                                                                      

                                                                                     

 

  

 

 

 

 

Figura 6: Esquema PL3 

Quanto à metáfora, a citação de um objeto ou alguma coisa relacionada à sua 

matéria que pudesse representar o Saerjinho, PL3 respondeu; 

 Não sou bom nisso, um animal? Acho que não tenho ideia 

Houve muita resistência em criar um objeto ou mesmo um animal que fosse 

análogo ao Saerjinho.  

 Não ter ideia pode significar não ter mesmo qualquer ligação com a avaliação, 

nem positiva nem negativa, parece ser indiferente. 

Todo mundo está sendo avaliado. 

Eu tive que fazer uma prova para 

avaliar minha faculdade. Dou o conteúdo, mas os alunos 

estão defasados. 

Acho que já vi uma prova, não sei se estou 

fazendo confusão, não sei se tive acesso 

ao Saerjinho. 

As provas são de raciocínio. 

Eles vêm com conteúdo muito 

baixo, desde o município, não 

sabem fazer tabuada. 

contradição 

É para que se possa verificar como 

estão todas as escolas. 
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PL4 é professor de Português, o professor mais novo dos entrevistados, também 

trabalha no município e é ligado ao sindicato dos professores.  

Logo que iniciamos a entrevista, sua expressão sobre a pergunta indicada 

mostrava sua posição política antes mesmo de sua fala pessoal sobre o assunto. 

Olha eu participei da última greve dos professores, né? Baseado até no que a gente viu 

no sindicato, o sindicato é contra o sistema de avaliação externa. 

Sua tese sobre o Saerjinho é de que quem tem que avaliar a escola são os 

professores, os alunos e a comunidade. Um dos  argumentos que fundamentam sua tese 

é a de que não sendo o professor o condutor dessa avaliação, a avaliação externa,  só 

servirá para continuar  jogando os problemas da escola nas costas do professor. 

Quando se tem um problema na escola, sempre vai cair nas costas do professor, por 

exemplo, eu na escola do município, eu sou recente no município... no município a 

gente é entregue aos leões, alunos de 7°, 8º e 9º anos, eles são terríveis, outro dia teve 

um incidente no auditório da escola, sumiu um celular e a diretora veio cancelar o 

evento por causa do sumiço do celular. Que culpa tenho eu do sumiço do celular, da 

bagunça do barulho, tudo é o professor não tem domínio de turma. Acaba tudo caindo 

nas costas do professor, a turma se comporta mal, quando acontece algum incidente 

assim e agora o governo ao botar essa política de metas parece que vai pressionar só o 

professor. 

São argumentos que fundam o real através de um exemplo, pois se apoiam 

unicamente sobre a sua experiência. A partir de seu relato pessoal, observamos que ele 

se sente pressionado no dia a dia da escola. Tudo está caindo NAS COSTAS do 

professor, cair nas costas significa jogar peso nas costas de alguém para esse alguém o 

segure. A pressão jogada nas costas, em cima do professor representa os alunos como 

leões, agressivos, implacáveis, animais temidos do qual se devemos fugir. Representa 

uma metáfora que condensa o que sente nas relações estabelecidas entre professor e 

escola, pois segundo ele o governo fazendo as avaliações externas sem a direção do 

professor vai culpabilizando o professor e colocando alunos contra professores, 

comunidade contra professor, são verdadeiros alunos leões avançando no professor, 

pois ele é culpabilizado de tudo hoje em dia. 

O governo ao botar essa política de metas, parece pressionar só o professor, não 

pressiona pai, nem aluno, parece que são seus eleitores, não vamos incomodar esses 



64 
 

eleitores somente vamos ter que incomodar os professores que são pagos para isso... 

Parece que a gente é empregado do governo e na verdade a gente é empregado da 

população, né? A gente é servidor público, sendo servidor público, quer atender as 

necessidades da população. Ouvir a população. 

Sua fala reforça a autonomia profissional do professor diante de seu trabalho, 

quando ele afirma que quem tem que avaliar a escola são os professores, além da 

família e da comunidade. 

Autonomia é um termo de origem grega cujo significado está relacionado com 

independência, liberdade ou autossuficiência. O termo sugere que o professor tem 

capacidade de gerir com liberdade, todo o processo avaliativo, efetuando com pesquisa 

e estudos os procedimentos para uma avaliação eficaz e fidedigna e analisar os 

resultados buscando as soluções adequadas para aquela realidade.  

Abaixo apresentamos o esquema estratégico de sua fala do PL4, com sua tese e 

argumentos.  
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Figura 7: Esquema PL4 

O sindicato é contra a avaliação 

externa 

São tantas avaliações externas que 

não se tem tempo para marcar mais 

nada. 

Politica de metas é para pressionar só o 

professor, são pagos para isso. 

Quando a escola vai mal a 

culpa é do professor 

A gente não é empregado do governo, a 

gente é empregado da população. 

Politica behaviorista da 

meritocracia 

Temos que ouvir a população 
Gaiola ou coleira 

Os resultados deveriam ser analisados 

e não premiados quando são bons. 

Sou contra, quem tem que avaliar a escola são os alunos, professores e a comunidade 
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Em relação à metáfora criada por PL4, sobre o Saerjinho, fica evidente que a 

avaliação externa é vista aí como um sistema que aprisiona o professor ora em uma 

gaiola que o aprisiona, ora em uma coleira que o controla. Gaiola é usada para prender 

alguém e coleira para controlar. Afinal os professores são pagos para isso, ser pago para 

isso subordina o professor a fazer o que o sistema acha que é o correto, só que PL4 

considera que o professor é empregado da população. É ela que deve avaliar a escola e 

segundo ele se o professor esta dando boas aulas. Como o professor não participa da 

avaliação, não opina, não contribui, ele se sente preso e controlado pelo estado que o 

culpabiliza pelos resultados e ele, não pode reagir porque está preso dentro de uma 

gaiola, de um sistema ou controlado por uma coleira.  O professor questiona essa visão 

do profissional da educação criado pela secretaria, indicando que esse sistema não vai 

dar certo, os professores devem ter autonomia para decidir, dialogar com a comunidade 

e criar seus instrumentos de avaliação. 

Vamos à análise do professor PL5. O professor é de E.Física, matéria não 

avaliada no Saejinho. A princípio achou que sua entrevista não seria tão necessária em 

função do colega da mesma disciplina ter participado. Quando colocamos que seria 

interessante também ouvir a sua opinião sobre o Saerjinho, visto que professores da 

mesma disciplina poderiam ter opiniões diferentes, ele se dispôs a participar com 

interesse e se sentiu valorizado. 

Sua visão da avaliação mostrou preocupação com a diversidade das escolas, 

projetos, características de ensino entre outros fatores internos e externos da escola. 

Interessante observar seu argumento; por ser um professor de Educação Física 

que normalmente tem seu trabalho hoje em dia, na escola, afastado dos colegas de 

outras disciplinas de conteúdos ditos cognitivos, PL5 mostra visão mais integrada do 

processo de ensino aprendizagem e de avaliação. 

Sua reflexão se dá em relação à incoerência entre projeto pedagógico de total 

responsabilidade e liberdade da escola e o currículo mínimo exigido nas avaliações. 

Dessa forma mostra o professor que vem pensando no tema, avaliação externa, mesmo 

não sendo sua disciplina avaliada. Sua fala se diferenciou da comum registrada em 

outras entrevistas, tais como questões de estrutura, material, sindicato, opinião de 

colegas, etc. e veio de uma reflexão que ele considera ser a incoerência de uma 

avaliação fechada em um currículo mínimo e uma flexibilidade indicada pela 
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oportunidade de se criar um projeto político pedagógico próprio em cada escola, 

atendendo as especificidades do local, da região, da cultura, etc. 

Perguntado sobre que animal poderia ser análogo ao Saerjinho, PL5 preferiu 

escolher como metáfora um brinquedo conhecido por crianças e adultos. Um cubo 

colorido que mexe e remexe as partes. O objetivo da brincadeira com o cubo é fazer 

com que todas as peças de cada lado tenham a mesma cor. É difícil, encaixar as peças 

para o fim estabelecido, exige muito tempo, destreza e raciocínio. É jogo difícil para 

adultos e crianças tentar encaixar. Para ele, também o Saerjinho é avaliação diagnóstica 

de difícil encaixe. Cada peça representa uma característica de ensino, de trabalho, de 

projeto pedagógico diferente. Poder mexer e remexer as peças para tentar um encaixe 

lógico é difícil. 

Vamos ao esquema de sua fala fragmentado e organizado por tese, argumentos e 

a metáfora. 

O Saerjinho é a princípio incoerente em função da diversidade das escolas e alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                    

                                                                 

                                                     

 

Figura 8: Esquema PL5 

Características diferentes de 

trabalho pedagógico de cada 

escola 

Ideias diversificadas tendo que 

ser encaixadas numa lógica 

Características do 

ensino de cada 

disciplina 
Projeto politico 

pedagógico diferentes em 

cada escola 

Cubo de encaixe 

colorido 

É difícil encaixar 
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PL 6 é professor de Física, matéria que é avaliada no Saerjinho. O professor a 

princípio se mostrou de acordo com as avaliações externas de uma maneira geral, acha 

“super válido” os alunos fazerem as provas porque é uma forma de preparação para 

outras provas externas que farão no futuro.  

Sua crítica maior ficou na reflexão sobre o currículo mínimo e as questões que 

são elaboradas para as provas. Segundo ele as questões estão fora desse conteúdo 

mínimo; 

Olha é uma prova super válida, minha crítica é em relação ao conteúdo da prova, é 

conteúdo mínimo, e aí a prova vem com questões fora desse conteúdo mínimo ... eu 

acho desonesto com o aluno e com a gente que prepara o aluno. 

Segundo ele o currículo mínimo também é passível de críticas, na medida em 

que cobra conteúdos muito distantes da realidade dos alunos.  

A garotada nem conhece a física clássica e o currículo já está abordando a física 

moderna, fora do alcance deles, eles não tem maturidade para acompanhar a física 

moderna. 

Seu discurso estabelece acordos relativos ao preferível, para PL6 há uma 

hierarquia nos conteúdos de física, a Física Clássica, pressupomos em sua fala, que seria 

a mais fácil e a Física Moderna, que depois na metáfora ele vai identificar que seria a 

Física Quântica, essa física é a mais difícil para os alunos, segundo seus argumentos, 

eles não tem maturidade para alcançar. 

Não encontramos critérios ou fatos que pudessem comprovar esse acordo, a 

princípio nos pareceu que o professor considerou o fato de que esse seria um acordo 

entre nós, que a Física Quântica é algo difícil e que eles não alcançam.   

Existem situações em que o que é dito como valor e verdade para um grupo pode 

ser considerado uma argumentação notoriamente superior e arbitrária. PL6 considera 

que alguns conteúdos estão fora do alcance de determinados alunos apesar de constar 

em provas elaboradas para os alunos daquele segmento. 
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Segue a tese central extraída de sua fala bem como seus argumentos que a 

fundamentam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 9: Esquema PL6 

 

A metáfora utilizada por PL6 foi a da Física Quântica para fazer a analogia ao 

Saerjinho. 

A Mecânica Quântica ou Física Quântica é a parte da física que estuda o estado 

de sistemas onde não valem os conceitos usuais na mecânica clássica tais como os de 

trajetória e o de distingüibilidade de partículas idênticas; usualmente estuda o 

movimento das partículas muito pequenas, ou seja, em nível microscópico. Não são 

conceitos usuais, visíveis, para PL6, a prova externa em questão não representa muito  

para a realidade do professor, é estudo do micro,  todo mundo sabe que existe, mas não 

sabe para que serve, esse tipo de estudo. 

Vamos analisar a fala do PL7. O professor de Ciências do 9º ano da escola L 

também mostra preocupação com o currículo mínimo e homogêneo em todas as escolas. 

Minha crítica ao Saerjinho é em relação ao conteúdo da prova. 

As provas vêm com questões fora 

do conteúdo mínimo 

A prova utiliza questões sobre 

a Física moderna. 

Conteúdo mínimo é a Física 

Clássica 

Há pressão para eles 

saberem questões fora do 

conteúdo mínimo 

Física Quântica 

Todo mundo sabe que existe, 

mas não sabe pra que serve 
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Sua tese é: Eu acreditaria na prova se os conteúdos fossem homogêneos em 

todas as escolas. 

A estratégia de como foram engendrados os argumentos foi esquematizado 

abaixo: 

Eu acreditaria na prova se os conteúdos fossem homogêneos em todas as escolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Esquema PL7 

PL7 acredita que os resultados do Saerjinho seriam melhores se todos 

trabalhassem os mesmos conteúdos adaptados à realidade do local e da cultura da 

região. Para ele, os professores devem andar juntinho com o currículo mínimo e fazer 

com que todos os alunos participem das provas, levem mais a sério, porque essa rotina 

seria constante nas escolas. Apesar das diferenças regionais, apesar dos alunos serem 

diferentes todos estariam utilizando os mesmos parâmetros. Para ele, a condição de 

resultado bom é a orientação comum, se utilizar um padrão comum a todas as escolas.  

  Seu argumento esta fundado na estrutura do real evidenciando ligações de 

sucessão, ou seja, considera uma conduta como meio para um fim. Considera que se 

todos trabalhassem os conteúdos de forma homogênea o fim seria alcançado. 

O fim alcançado para ele é o sucesso do aluno nas provas do Saerjinho. 

Em sua opinião, as provas desenvolvem o raciocínio crítico e preparam o aluno 

para o ENEM. 

Todo mundo deve andar 

juntinho com o currículo 

mínimo 

Não deveria haver 

evasão escolar 

Coruja  

Na minha área de biologia, a 

observação tem tudo a ver. 

Todos os alunos 

devem fazer as 

provas 

 É um animal observador 

Todas as escolas 

devem ter 

laboratório 

Os professores deveriam 

conseguir aliar os 

conhecimentos ao cotidiano do 

aluno 
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Se todos os alunos estivessem em todos os lugares, não tivesse evasão escolar, no 

intuito da educação básica, seguissem os parâmetros curriculares e a gente aliasse isso 

ao cotidiano do aluno seria muito mais fácil até para ele conseguir fazer uma prova do 

ENEM melhor... para essas provas o aluno tem que desenvolver um raciocínio crítico 

para responder as questões. 

Nesse momento PL7 discorre sobre os alunos que são mais bem preparados para 

o ENEM, reforçando sua tese de que a escolas que mais aprovam alunos são escolas de 

referência. Todas tem um currículo igual. O aluno faz prova para entrar, tá ali porque 

sabe que a escola aprova, a escola tem um sistema de provas, tem laboratório, que faz o 

aluno desenvolver um pensamento mais crítico. Com essa exemplificação, PL7 quer 

dizer que todas as escolas deveriam ser assim. Ele se reporta às escolas dos “santos” que 

fazem sucesso porque são homogêneas no currículo e procedimentos de preparação do 

aluno para o sucesso nas avaliações externas, e posteriormente no mercado de trabalho. 

Por ser professor de Ciências a questão do laboratório como padrão para as 

escolas vai aparecer em seu discurso, ilustram fundamentos que fundam o real, 

fundamentam sua tese de homogeneidade na condução da estrutura escolar. 

Sou do laboratório de ciências dentro da rede ... as escolas novas já estão vindo com a 

estrutura preparada, então assim as escolas adéquam seu espaço, então não tem 

padrão, lá em São Paulo, a gente já tem, esse é um projeto que eu vou defender em meu 

curso de especialização, a organização de laboratório em todas as escolas. 

Quando perguntamos que bicho representaria o Saerjinho, PL7 identificou a 

coruja como analogia ao Saerjinho, porque, segundo ele, a coruja é um animal 

extremamente observador, tem os olhos arregalados. As corujas podem girar sua cabeça 

e pescoço em até 270º em qualquer direção. O professor sugere com essa metáfora 

indicar que por ser um animal muito observador, a ponto de girar sua cabeça em 

qualquer direção, o Saerjinho deve ser uma avalição observadora de tudo o que está 

acontecendo, deve girar em todas as direções, girar e observar tudo e todos, inclusive a 

opinião dos professores. Por ser professor de laboratório, a experiência observada é 

muito importante para se tirar conclusões e conhecimentos, portanto o Saerjinho deve 

ser uma coruja, muitos fatores deveriam ser observados para que a prova fosse mais 

justa e condizente com os objetivos diagnósticos a que se propõe. Para um bom 

desempenho das escolas, deve se observar o conteúdo, os procedimentos, o quantitativo 
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é uma forma de 

controle 

professores reclamam dos alunos 

e das avaliações 

Sou contra a avaliação Saerj da  

forma como foi construída. 

 

É como um polvo que tem 

tentáculos para aprisionar 

É correto fazer 

avaliações externas. Professor resiste à 

avaliação externa 

São sujeitos do 

processo, mas não 

são ouvidos. 

Professor, que não pensa 

que ele não possa ser 

avaliado, é um professor 

que tá parado no tempo. 

- o professor é avaliado. 

- serve para avaliar a 

prática.   

Percebo resistência  nas 

conversas nos corredores. 

de alunos, as questões, a estrutura da escola com todos os meios, inclusive um 

laboratório para que todos tenham as mesmas motivações e incentivos para 

desenvolverem o pensamento crítico que segundo PL7 facilitaria o aluno responder as 

questões das provas. 

Para analisarmos a fala do P8, segundo o MEA, é importante situarmos o 

falante, sua origem social, e a sua atividade acadêmica.  

O PL8 é professor de História, casado com uma professora de Português que 

trabalha na mesma escola, já fez mestrado e está fazendo doutorado numa universidade 

pública. Logo que iniciamos a entrevista, solicitou de imediato o termo de 

consentimento, pois sua fala seria gravada, demonstrando com essa ação, conhecimento 

de um trabalho de pesquisa. Sua formação foi em universidade pública além de 

trabalhar também como pesquisador na universidade. Trabalha há 16 anos no 

magistério, em turmas no E. Médio. É professor crítico da situação profissional docente 

atual. Seu discurso é apresentado abaixo esquematizado 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Esquema PL8 
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Para argumentar a resistência dos professores à avaliação externa, encontrado 

nos relatos, “há conversas paralelas nos corredores, professores reclamam dos alunos e 

das avaliações”, ele usa argumentos fundados na estrutura do real, utilizando, ligações 

de coexistência dos grupos de professores, ou seja, atribui ao grupo de professores, um 

argumento coletivo: nas conversas paralelas, os professores reclamam dos alunos, e das 

avaliações, que não fazem as avaliações com seriedade que compromete as avaliações.  

Ele se coloca implicitamente como pertencendo a este grupo de professores, isto é, o 

que diz sobre o grupo fortalece o que diz sobre a avaliação externa, já que é opinião de 

todos. 

Há acordos evidenciados nas falas apresentadas acima, é como se as citações 

fossem encontradas em todas as escolas e fossem de todos os professores sobre o tema 

da avaliação externa. Também entendemos que possíveis acordos podem ser acordos 

tendo como referência, o interlocutor da pergunta, sobre o Saerjinho. 

Desde a década de 90 as avaliações externas são pauta nas mudanças para o 

monitoramento do sistema do rendimento escolar visando a melhora dos índices de  

desempenho educacional no país. Ao procurarmos o professor para saber sua opinião, 

apresentando o nome da pesquisa e seus objetivos, é possível que em um primeiro 

momento, ele acorde a avaliação externa como algo positivo. 

A metáfora do polvo coordena e condensa o significado do objeto em sua 

conceituação. A metáfora do polvo está relacionada à noção de controle do processo que 

a avaliação externa possui, pois o animal tem tentáculos, que aprisionam os professores, 

pois eles não sabem o que será avaliado, não foram ouvidos. Se são sujeitos, precisam 

estar presentes em todo o processo, como não estão presentes na avaliação, a avaliação é 

como um polvo que com seus tentáculos os aprisionam. Aprisionar significa estar sem 

ação, preso, sem saber como fazer, sem saber o que está acontecendo. Só há movimento 

se o tentáculo se soltar do objeto. A avaliação prende o professor. Esse é o dilema do 

professor: a avaliação externa é correta, mas do jeito como está sendo feita aprisiona o 

professor. 

A metáfora do polvo caracteriza a avaliação externa para P8. Em seu discurso 

ele faz uma analogia, para entendermos sua visão da avaliação externa, ele se utiliza de 

uma forma, de uma figura, que facilita a argumentação de que a avaliação externa é uma 

forma de controle. As metáforas têm esta propriedade, a de permitir ao falante, através 
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da imagem, organizar suas ideias sobre o objeto a ser expresso. A analogia é sempre 

uma comparação que tem o objetivo de aproximar dois elementos diferentes, aqui no 

caso da fala de P8, o Saerjinho e o polvo. A metáfora do polvo é muito representativa, 

coordena e condensa significados relacionados a controle. 

PL9 é também professora de História, a princípio não se interessou em 

participar. Disse não ter muito contato com os professores cujas disciplinas são 

avaliadas pelo Saerjiho. PL9 é professora antiga na rede, tem mais de 25 anos de 

magistério. Quando questionada sobre sua opinião, mesmo não sendo sua disciplina 

avaliada, ela disse achar interessante e útil, mas não disse ser útil para quem. 

Eu acho interessante, né? Útil porque dá para avaliar os alunos e o conteúdo se ele é 

aplicado ou não. 

Sua fala mostra algumas contradições.  A utilidade das avaliações já é, para ela, 

fazer alguns diagnósticos. Disse que escolas que funcionam pela manhã devem ser 

aquelas cujos alunos, com certeza, se saem bem. Na sua escola, a escola L, os alunos 

não tem tempo de estudar, eles trabalham e precisam ser motivados a virem para a 

escola fazer as provas. Ela procura dar como incentivo 1,0 (um ponto) na média para 

quem participar do Saerjinho. Outro argumento utilizado em sua fala, é que não há 

resistência de seus colegas e alunos ao Saerjinho, mas os professores reclamam e os 

alunos também que a matéria que cai nas provas, eles nunca viram em sala.  Essa sua 

fala apresenta uma contradição, pois não há resistência dos colegas e alunos, mas eles 

reclamam das provas. 

PL9 considera útil a avaliação, mas como sua escola não tem obtido bons 

resultados ela utiliza argumentos que irão justificar o mau desempenho. Segundo seus 

argumentos, não poderão se sair bem, alunos que trabalham, estudam a noite e por isso 

não têm tempo para estudar. Consequentemente isso deveria ser visto para que a 

avaliação, o Saerjinho fosse adequado para a sua escola. O objetivo do Saerjinho não 

poderá ser o mesmo para sua escola, devido aos problemas que ela tem. Os problemas 

são esses, os professores, por sua vez, não têm culpa, afinal os alunos assim 

caracterizados não conseguem acompanhar bem as aulas que são dadas. Nesse caso, a 

culpabilização recai sobre os alunos totalmente. 

 

Segue abaixo o esquema de sua fala: 
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O Saerjinho é útil dá para avaliar os alunos e o conteúdo dado, só que nossa 

escola não tem bons resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Esquema PL9 

Também aqui não houve comparação. Nenhum bicho foi citado como análogo 

ao Saerjinho. Sua fala é a de que não tem ainda uma opinião formada a respeito do 

Saerjinho.  

Não, não tenho uma opinião formada a respeito pra falar sobre uma coisa alguma não, 

tá bom? 

Sua fala e atitude durante a entrevista sugere receio em se posicionar. Não 

percebemos indiferença, ela começou avaliando o Saerjinho de forma positiva, mas 

tendo conhecimento dos resultados, e das reclamações dos colegas e dos alunos sobre as 

provas, ela acaba por justificar em suas colocações o porquê da sua escola estar se 

saindo muito mal nos resultados, ou seja, por causa das características de seus alunos.  

4.2 A análise das falas – escola A 

 

Agora, apresentaremos as entrevistas concedidas pelos nove professores da 

escola A, escola que vem obtendo melhor desempenho no Saerjinho. 

PA1 é professora da Escola A, dá aulas de sociologia, trabalha em outras 

escolas, sua disciplina não é avaliada no Saerjinho, mas mostrou interesse em participar 

da entrevista. 

PA1, apesar de estar fora das disciplinas que são avaliadas no Saerjinho, parece 

ter opinião firme quanto às avaliações externas. Sua tese central é a de que as avaliações 

Os alunos trabalham não tem 

tempo para estudar. 

Para motivar os alunos para virem 

fazer as provas damos 1 ponto na 

média. 

As questões são de matérias não 

vistas em sala. 

contradição 

Reclamação de professores e 

alunos sobre as questões da 

prova 

Não há resistência dos 

professores e alunos 
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bimestrais como as do Saerjinho, interferem em seu trabalho porque roubam tempo de 

aula, aulas que segundo sua fala, são importantes para o desenvolvimento do 

pensamento reflexivo do aluno. 

Eu no meu caso, na minha matéria, sociologia, só tem um tempo por semana na 

1ª e 2ª série, certos colegas nossos já reclamam de dois tempos, imagine nossa situação? 

Nesse momento PA1 se utiliza de exemplos que fundam o real para fundamentar 

seu argumento. PA1 evoca um caso para criar um estatuto de fato: a perda de tempo de 

aula, muitos professores com carga maior também reclamam da falta de tempo quando 

tem que ceder aulas para a avaliação externa. Então no caso dela também, ela cria o 

argumento da falta de tempo, apesar de não ter sua disciplina avaliada. Talvez pelo fato 

de que as aplicações das provas tomam seus tempos de aula. 

Registramos abaixo o esquema que reduz sua fala em tese e argumentos sobre 

sua opinião sobre o Saerjinho. 

Sou contra o Saerjinho porque interfere em nosso trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Esquema PA1 

Sua fala também apresenta o argumento contra o modelo do currículo mínimo 

adaptado para as provas, trazendo para criticar e reforçar seu argumento a lei que manda 

Não contribui em 

nada. Outras medidas 

devem ser tomadas. 

Os alunos não fazem o 

exame com seriedade e 

empenho. 

Ainda existe a aprovação 

automática. 
Os alunos chegam 

analfabetos funcionais, 

mal sabem ler. 

A lei flexibiliza, nos dá 

liberdade para acrescentar 

temas que o professor julga 

importante. 

Interfere porque propõem 

algumas questões que vc 

tem que se adaptar ao 

currículo mínimo. 

Ele nos rouba tempos 

preciosos de 

desenvolvimento do 

aluno 

Pacote pesado que a gente 

tem que carregar nas costas. 

contradição 
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o professor acrescentar temas ao currículo, dando maior autonomia e flexibilidade para 

o trabalho docente. Alguns acordos são fundados no real de que matérias como 

Sociologia e filosofia são matérias reflexivas para o desenvolvimento do aluno, seu 

pensamento crítico, e, isso que não está acontecendo, porque os alunos estão 

despreparados, são analfabetos funcionais, mal sabem ler e interpretar textos. 

Sua opinião sobre o Saejinho é concretizada na metáfora do pacote pesado, que 

o professor, (no caso ela se inclui, pois se coloca como professor que vive as 

consequências do Saerjinho) tem que carregar nas costas. Carregar um peso já é algo 

que dificulta uma caminhada, carregar nas costas então, significa ter muito mais 

dificuldade em andar, não somente porque o pacote é pesado, mas porque ele nos faz 

andar curvado diante do peso direcionado para as costas.  Segundo PA1 o Saerjinho não 

contribui em nada, e a avaliação é coisa que deve ser levada a sério, outras medidas, 

segundo ela, devem ser tomadas, mas estas não são especificadas. O pacote é pesado, o 

peso faz com que quem o carrega faça muito esforço, o peso é ter um trabalho a 

desenvolver com o seu aluno e ter que dar seu precioso tempo para algo que não tem 

significado para o professor. 

Com PA2 a entrevista foi muito curiosa, pois quando nos apresentamos e 

falamos sobre as duas perguntas, uma delas criando uma metáfora, PA2 foi logo 

dizendo: 

Dizer um animal que me lembre o Saerjinho? Nossa, os animais são tão bons, nossa eu 

gosto tanto de animal?  

PA2 é professora de E.F. trabalha também há muito tempo na Escola A. Por ser 

de E.F. e saber que sua matéria não é avaliada nas provas externas, ela a princípio disse 

não influir muito, a prova do Saerjinho, na sua prática docente. Preferiu falar sobre o 

que ouve dos seus colegas e se posicionar diante dessas opiniões.  

 O que eu escuto dos meus amigos, né, colegas de escola, é que eles reclamam bastante.   

O que eu posso dizer é que eu às vezes aplico as provas e vejo que poucos alunos levam 

a sério a avaliação. Às vezes quando é usado para pontuação na escola eles levam mais 

a sério, mas realmente, não vejo os alunos levarem a sério. 

Para ilustrar seu argumento de que sua fala seria a do que ouve dos colegas, e o 

que ouve não é bom, PA2 disse que se sua disciplina fosse avaliada ela iria cobrar antes 

estrutura, ou seja, para avaliar é preciso primeiro dar estrutura de trabalho. 
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Seus argumentos são quase lógicos apresentando regras de justiça aplicadas às 

situações integradas a mesma categoria, ou seja, se quisermos cobrar alguma coisa 

temos que dar antes para depois cobrar. Isso é que é justo, “DOU ET DUS”, dou para 

que me dês, caso contrário é injusto, e segundo PA2 ficaria difícil escolher um animal 

para fazer a analogia visto que todos são bonzinhos, nos amam incondicionalmente, não 

há troca, é amor incondicional, por isso um urubu, foi o animal escolhido, o animal é 

feio e come carniça, restos podres. Dessa afirmação tiramos sua tese e os argumentos 

que a comprovam; 

O Saerjinho para avaliar deve primeiro dar estrutura de trabalho ao professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Esquema PA2 

Os urubus se deliciam com comida estragada, não tem habilidade para caçar, 

pois as garras de suas patas são ineficientes para essa tarefa. Assim, só lhes resta a 

carcaça de animais mortos. A analogia pode sugerir que a avaliação externa é ineficiente 

daí se contentar em procurar se desenvolver na podridão das tarefas mal organizadas, 

mal dirigidas. Podemos pensar, também em outra explicação para a metáfora, essa que 

estaria implícita, apesar de feioso e com má fama, o urubu tem papel essencial na 

natureza. Como é um animal necrófago, que se alimenta de carne em putrefação, faz 

uma espécie de "faxina" nos locais onde vive, pois elimina do meio ambiente a matéria 

orgânica em decomposição. Subentende-se aí que talvez as avaliações possam trazer 

uma “limpeza”, o que é “lixo, o que seria decomposto e absorvido pela avaliação, para 

que outra escola pública pudesse ressurgir”. 

Em Educação Física, espaço 

físico para dar aula é 

importante. 

Para essa avaliação os alunos não levam a 

sério 

Porque come carniça. 

     Urubu 

Material de qualidade para o 

professor dar sua aula. 
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PA3 é professor de geografia e sua disciplina não é avaliada no Saerjinho. Fez 

questão de participar da entrevista e se colocou de forma articulada, desenvolvendo seu 

ponto de vista mais politizando a questão do que discutindo pelo lado pedagógico. 

Sua tese pode ser registrada como: 

O Saerjinho é uma forma terrível de avaliação. 

Eu acho uma forma terrível de avaliação porque subordina a avaliação dos estudantes 

a uma determinada remuneração, que os professores podem vir a conquistar, uma 

espécie de bonificação. 

PA3 considera que a avaliação poderia utilizar outras formas além da avaliação 

escrita, o professor poderia ser ouvido sobre essas avaliações, pois ele tem possibilidade 

de avaliar seus alunos. Sendo assim, sem a participação dos professores, a avaliação 

externa infere tanto no trabalho docente.  

Abaixo elencamos em forma de esquema a tese central e seus argumentos: 

O Saerjinho é uma forma terrível de avaliação. 
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Figura 15: Esquema PA3 

Ele considera que a ideia de um bicho, análogo ao Saerjinho, seria a de um bicho 

devorador. Aqui novamente encontramos a avaliação ancorada na autonomia 

profissional do professor. É terrível para o professor ser comandado, ser dirigido. Perder 

a autonomia significa não dar ao professor a capacidade de gerir a avaliação. Sugere que 

possivelmente o governo não considere o professor capaz disso. Ele talvez tenha 

Cria ranking de escolas 
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Professor perde autonomia 

Torna obrigatório o 
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perdido seu status de organizar e administrar a educação de seus alunos por uma atuação 

mais técnica que apenas aplica e reproduz o que mandam. 

A avaliação subordina o professor a uma remuneração vinculada aos resultados, 

subordina o resultado a uma qualificação dentro de um ranking de escolas, subordina 

professor a utilizá-la como sua avaliação, então, segundo sua tese o Sarejinho é uma 

forma terrível de avaliação. 

 Subordinar, significa se submeter, se sujeitar, ser dependente, ser subordinante e 

o professor não aceita ser classificado dentro dessa lógica que o coloca inferior, 

subordinado  no processo do qual ele é parte o de ensino aprendizagem. 

A metáfora do animal sugere o Saerjinho, como uma forma terrível de avaliação. 

Um animal nunca me perguntaram isso, Deixe pensar ... eu não saberia responder, 

talvez algum bicho devorador, sei lá? Um jacaré, algum triturador assim triturador de 

sonhos. 

 Os jacarés são répteis bem adaptados ao meio ambiente e dominam ainda hoje 

muitos habitats. O jacaré não é um animal lento. Se for melindrado ou estiver preste a 

dar o bote, adquire velocidade impressionante. Dentro da água, seu ataque é geralmente 

mortal. O que assusta nesse animal é o tamanho de sua boca e a quantidade de dentes. 

Quando a vítima é pequena, o jacaré simplesmente engole a presa inteira. Já quando a 

vítima é maior, o jacaré a segura pelas mandíbulas e a sacode bruscamente até que se 

despedace.  

O jacaré, segundo PA3 é um bicho primitivo, devorador que tem como objetivo 

triturar os sonhos dos professores, engole todos os sonhos ou tritura, sacode e despedaça 

os sonhos do professor de ter autonomia para realizar o seu próprio trabalho: planejar, 

dar suas aulas, avaliar, criar e dar sua contribuição no processo avaliativo diagnóstico. 

PA4 é professora de História da rede pública desde o tempo do Estado da 

Guanabara. Segundo ela, a secretaria na época fazia algo parecido com o Saerjinho, 

havia uma avaliação, mas sem a proposta de meritocracia, a proposta era de ver como o 

aluno se situava na rede de escolas: 

Ainda quando eu entrei a secretaria que era a Secretaria do Estado da Guanabara, 

fazia alguma coisa parecida, daí a gente achava válido. Tá? Mas não com essa 

proposta de meritocracia, né? Mas com a proposta de ver como o aluno da gente se 
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situava dentro da rede. Aí eu acho válido, do jeito que foi implantado com a filosofia 

que era. 

Segundo PA4 a avaliação é boa, mas está mal direcionada pelo governo, 

direcionada de forma autoritária.  

Seus argumentos para defender sua tese apresentam as tensões que envolvem a 

direção dessa avaliação que culpabiliza o professor diante dos resultados. Para 

fundamentar o PA4 apresenta algumas alternativas de solução tais como seguir como 

antigamente com uma filosofia de analisar o aluno na rede, de verificar o que tá falho ou 

não na rede, e avaliar as deficiências dos alunos que vem do fundamental.  PA4 

estabelece então onde estariam as causas do mau direcionamento. A responsabilidade do 

professor está minimizada, quando ela diz que, os resultados ruins são consequência, 

sobretudo, das defasagens trazidas do segmento anterior. Segundo o professor a direção 

tomada pelo Saerjinho é autoritária, não leva em consideração o ser humano. 

O ser humano aí é o profissional, professor. Ele deve ser o ser humano que deve 

ser levado em consideração, deve ser ouvido nas avaliações externas. 

PA4 vai ilustrar sua tese apresentando dois personagens da história como 

metáforas que estruturam conceitos de autoritarismo e tirania. Getúlio Vargas foi 

presidente da República do Brasil no período de 1930 a 1945 e de 1950 a 1954. Apesar 

de haver protagonizando uma série de mudanças no país, que fizeram o Brasil um dos 

principais países da América Latina, fez um golpe de estado, depôs um governo 

legitimamente instalado, quando perdeu para Júlio Prestes, à presidência do Brasil em 

1930, pelo Partido da Aliança Liberal. Para atingir seu objetivo, e com o apoio do 

exército, passou a governar o país por decretos até 1934, ano em que foi eleito 

presidente constitucional pelo Congresso. Em 1937, proclamou o estado de exceção, 

proibiu todas as organizações políticas, dissolveu o Congresso e declarou o Estado 

Novo, que é uma forma de governo ditatorial.  

Abaixo elencamos os argumentos que fundamentam seu discurso e sua tese 

central 

 

 

 

http://www.infoescola.com/biografias/getulio-vargas/
http://www.infoescola.com/brasil-republicano/estado-novo/
http://www.infoescola.com/brasil-republicano/estado-novo/
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Figura 16: Esquema PA4 

O outro personagem que ilustra a analogia ao Saerjinho é Hitler. Adolf Hitler, 

ditador alemão, nasceu em 1889 na Áustria. Alistou-se voluntariamente no exercito e 

ingressou em um partido nacionalista. O Partido dos Trabalhadores Alemães que mais 

tarde se tornou o Partido Nacional – Socialista Alemão. Tornou-se líder nesse partido, 

onde organizou manifestos, insurreições, empenhando-se em propagar a 

autossuficiência econômica alemã, extinguir o sindicalismo e o comunismo e 

exterminar a minoria judaica. Criou uma ditadura uni partidária quando subiu ao poder. 

Pretendendo estender seu domínio, rompeu tratados e convenções mundiais para atingir 

seus objetivos.  

Por outro lado, foram dois ditadores sedutores, que tinham uma liderança 

popular em seus países. Isto sugere que, ao mesmo tempo em que ela atribui uma 

negatividade à avaliação, num certo sentido atribui também um caráter positivo, já que 

sua metáfora deixa este sentido como possibilidade da avaliação ser algo positivo. 

 Quando solicitada a justificar a escolha dos personagens, ela disse ter usado as 

figuras porque representam governos que não levam em consideração os seres humanos, 

suas opiniões, seus desejos, são governos de ditadura, onde se censura qualquer criação, 

Getúlio Vargas, Hitler 

Governos frios que não levam em 

consideração o humano 

O profissional é que é avaliado 

com proposta de meritocracia, 

premiosinho 

Deveria avaliar o que tá e o que 

não tá falho 
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com a filosofia de situar o aluno 
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Governos ditatoriais e tirânicos. 

 O aluno vem com deficiências do 

curso fundamental. 

 

Nem sempre o mal desempenho é 
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A ideia é boa, mas, mal direcionada pelo governo 

http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u340.jhtm
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pensamento subversivo, contrário ao pensamento do poder. Ambos foram governos uni 

partidários, onde o líder dita as regras, persegue, impõe. Não há discussão, debate, 

democracia. Dizendo desta forma PA4 quis reforçar uma relação autoritária entre 

governo e os professores quando trazem o Saerjnho para a escola, pois os professores 

não participaram de sua criação, não foram ouvidos nos programas de avaliação externa. 

São governos frios que não levam em consideração os professores. Os professores se 

sentem avaliados porque recebem premiozinhos e bonificações quando os resultados são 

bons, desta forma fica evidente que quando não recebem é porque não foram bons 

professores. 

O professor PA5 é professor de Matemática, sua matéria é avaliada no 

Saerjinho. 

É professora de outra escola da rede municipal também. 

Seu questionamento foi direcionado para a análise dos conteúdos que são 

cobrados nessas avaliações externas. Segundo ela os conteúdos das provas muitas vezes 

ainda vão ser trabalhados e passam a ser cobrados antes de serem ensinados para os 

alunos. 

Bom é relativo o Saerjinho. Ele não tá de acordo com os conteúdos dados no mês, no  

bimestre, isso já é um problema. Tem conteúdos que ainda vão ser dados, então o aluno 

não tem condições de fazer.  

Com esse argumento inicial PA5 acabou por sintetizar sua tese na seguinte 

afirmativa:  

O Saerjinho não reproduz exatamente a avaliação da aprendizagem do aluno. 

PA5 considera o Saerjinho, uma avaliação, mas que não reproduz a 

aprendizagem, ou seja, seus resultados não representam seu real objetivo. 

Utiliza dois argumentos de ligação de sucessão no argumento usado: como os 

alunos não fazem com seriedade, como chutam as questões os resultados não são 

fidedignos, é o primeiro argumento de causa e efeito, o outro é quando fala que como os 

conteúdos não são os cobrados no mês e no bimestre a prova não pode reproduzir 

exatamente a avaliação dos alunos.  

Abaixo utilizamos o esquema para mostrar os fundamentos da professora. 
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O Saerjinho não reproduz exatamente a avaliação da aprendizagem do aluno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Esquema PA5 

Em relação à metáfora solicitada ao final da entrevista, a professora disse não 

haver nada que ela pudesse evocar que fizesse analogia ao Saerjinho. 

Não, não vem nenhuma imagem na cabeça sobre isso, não, não vem nada, nada 

nenhuma imagem. 

Sua fala mostra segurança no conceito que ela mesma estabeleceu sobre o 

Saerjinho. Como não é na sua visão, ainda, uma avaliação fidedigna, não é realmente 

uma avaliação da aprendizagem dos alunos. Não há impacto, na sua prática, porque 

ainda não é uma avaliação, não a afeta ao ponto de identificar algo ruim ou algo bom, 

também não percebemos indiferença. É como se ela tivesse analisando e concluindo que 

como não reproduz, como não se utiliza dos critérios corretos para se diagnosticar não é 

algo que deva afetar tanto o professor. 

  PA6 é professor de geografia, matéria não avaliada no Saerjinho. É professor 

que trabalha no magistério há mais de 30 anos. Segundo sua fala, já passou por muitos 

governos e mudanças na área da educação. 

 A tese central do PA6 é: O Saerjinho não corresponde à matéria dada e prejudica 

alunos e professores.  

Bom o Saerjinho tem um sério problema. Não é aceito durante o ano, e não 

corresponde a matéria dada em cada bimestre. Então deixa muito aluno e 

professores de saia curta. É complicado... 
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Os alunos não fazem as provas com 
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Os argumentos de poder persuasivo mostram as consequências que 

desestruturam o professor e o aluno, em relação com a avaliação externa. Segundo suas 

palavras, o sistema deixa-nos de “saia curta”. Expressão mais conhecida como “saia 

justa”, que significa deixar sem resposta, despreparado, sem saber como reagir a uma 

situação inesperada. Dessa forma ela pretende, através de uma ilustração, associar a tese 

a algo que parece ser muito ruim, fazendo com que o interlocutor aceite e se sensibilize 

com a ideia de que tanto o professor quanto o aluno precisam de segurança para 

enfrentar mudanças, aprendizagens. A avaliação externa os pega de “saia curta”. Essa 

expressão é premissa da crença do professor de que o interlocutor irá aceitar e aderir a 

sua tese. 

 Sua fala também se caracteriza por apresentar relações de reciprocidade nos 

argumentos. A avaliação é uma idiossincrasia, ou seja, é uma maneira particular de ver, 

alguém vê, que não é o professor. Por isso quem tá na direção, não sendo o professor, 

ele não é ouvido. Ou seja, a avaliação deixa o professor de saia curta, porque ela não é 

feita pelo professor. Pode-se presumir que professor é aquele que deve fazer a 

avaliação, deve participar da avaliação, quem faz não é o professor, é alguém que tem 

uma maneira própria de ver e de fazer, que não é professor, está na direção, e não é 

professor, e que, portanto, não sendo o professor ouvido, a avaliação é problema é 

muito sério. 

O esquema mostra que para o professor, o sistema mesmo está se auto 

sabotando. Faz pra não dar certo. Ele mesmo não acredita que vai dar certo. Por que não 

há feedback. Professor precisa ser ouvido pra saber se está dando certo. 

A metáfora do rato, que rói a coisa, indica que se deve ter cuidado, afinal não se 

percebe que há roedores roendo o sistema, que foi feito para dar certo. Como o 

professor não faz o feedback, não é ouvido, os ratos estão roendo o sistema e ele não vai 

chegar a atingir seu objetivo. É como se o professor quisesse alertar o sistema de que há 

ratos roendo e que precisam ser disseminados.  

Porque roi a coisa... [risos] porque isso é uma sabotagem, entendeu? É 

uma sabotagem com o sistema, porque o próprio, a própria secretaria 

quer implantar. Eu acho que uma das idiossincrasias desse sistema que é 

a avaliação que acho que só tem uma explicação, entendeu? A pessoa 
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que faz, não tem essa avaliação de volta, não consegue, não tem o 

feedback. E sem feedback não tem como.  

Eis o esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 18: Esquema PA6 

É como se ela tivesse vendo de fora, analisando de fora e dando seu parecer.  Olha 

cuidado, há alguém sabotando a avaliação, são ratos roendo, se deliciando com a 

comida e não vai sobrar nada, não! Ao apontar a existência desse bicho peçonhento 

roendo o sistema, percebemos que o professor parece considerar que a avaliação pode 

ser boa para diagnóstico e mudanças, se o professor fosse ouvido. Estão sabotando 

porque o professor não é ouvido. Fica implícito aí analisando as falas do professor que é 

o professor quem deve assumir o papel de sujeito do processo da avaliação.  

PA7 é professor de Biologia, matéria avaliada no Saerjinho. A princípio mostrou 

certa resistência em participar da entrevista. Alguns colegas na sala dos professores que 

já haviam feito a entrevista insistiram com ele para que participasse.  

Deixamos o professor, bem á vontade, para participar ou não, mas o professor 

resolveu então em pé mesmo realizar a entrevista. 

Notamos, desde o início, certo desinteresse no tema. 

Ao ser perguntado sobre sua opinião sobre o Saerjinho, respondeu suas críticas 

em relação ao conteúdo das provas. Percebe incoerência entre currículo mínimo e a 

O Saerjinho não corresponde à 

matéria dada e prejudica alunos 

e professores. 

É 

idiossincrasia 
É uma sabotagem com o 

sistema 

Não há feedback. 

Professor não é 
ouvido 

É um rato, porque rói a coisa ( o sistema) 

Quem tá na direção 
não é professor 

Deixa aluno e professor de saia curta 
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realidade do aluno. Deve haver, segundo ele, contextualização do conteúdo e não uma 

prova única, padrão. 

Sua tese se resume na seguinte afirmativa: 

Saerjinho, sou contra uma prova única em um estado, se quer nivelar o ensino e não se 

leva em conta as diferenças regionais. 

Abaixo apresentamos o esquema onde registramos a tese e os argumentos que a 

fundamentam. 

Saerjinho, sou contra uma prova única em um estado, se quer nivelar o ensino e 

não se leva em conta as diferenças regionais. 

 

. 

 

 

 

Figura 19: Esquema PA7 

PA7 questiona então, o Saerjinho como um diagnóstico quando a prova é padrão 

e o currículo mínimo cobrado para a prova não leva em consideração as diferenças 

regionais.  

Não acredito que eles consigam ter esse tipo de visão, de diagnóstico. 

Exatamente pela diferença, você dá aula numa comunidade, dá aula num lugar 

x ou y é diferente o tipo de abordagem que você vai dar. 

Quando solicitamos ao professor uma analogia, uma figura, uma ilustração, uma 

metáfora que pudesse representar o Saerjinho, PA7 disse que não daria pra fazer, pois, 

segundo ele são duas coisas díspares.  

Sua fala sugere descomprometimento com o assunto, desde o início da entrevista 

o PA7 fez pouco caso, achava perda de tempo participar. Disse que entendia que eu 

estava ali querendo conseguir mais opiniões, mas, que essas pesquisas não levam a 

nada.  

No currículo mínimo o 

conteúdo não é 

contextualizado. 

 

Não pode haver diagnóstico real 

com tantas comunidades 

diferentes 
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Não buscar uma metáfora e aprofundar um tema tão atual e polêmico quanto à 

avaliação externa, hoje, dentro das escolas é mostrar um não comprometimento 

profissional com a prática docente que é política por natureza. 

PA8 também é professor de Biologia, diferentemente do colega sua participação 

na pesquisa foi política. Além de ser professor ele é da direção do Sindicato dos 

professores da regional. Sua fala primeiramente foi a fala da categoria. 

A gente é contra a aplicação dessas provas externas por dois motivos, primeiro porque 

não passam pela nossa avaliação, não somos nós professores que elaboramos as 

questões. 

Nesse momento ele abre um parêntese para falar da sua opinião, por não ser o 

professor que faz as avaliações ele considera que isso fere o princípio da autonomia 

pedagógica do professor. 

PA8 considera que a avaliação externa deve passar pelos professores. Como não 

elaboram as questões e não participam das avaliações tudo o que ocorre por conta dela 

representam pontos de protesto e crítica dos professores. Tudo leva a privilegiar umas 

escolas em relação a outras, criar competição entre as escolas e culpabilizando os 

professores pelos resultados. Segundo PA8 o governo deve fornecer as condições 

necessárias para todas as escolas e não para as que cumpriram metas. Ao criar a 

meritocracia e o ranking das escolas o foco das avaliações cai nas costas do professor. 

Os camaleões são personagens frequentes de fábulas, onde geralmente 

representam bichos lentos, astutos e pouco confiáveis. A metáfora utilizada pelo 

professor aí, apresenta a característica de um animal que muda de cor, que se camufla, 

que esconde sua verdadeira essência.  

PA8 diz que a avaliação externa,  não mostra necessariamente aquilo que ela é. 

Ela é vista com desconfiança pelo professor, há algo obscuro por trás, deve se tomar 

cuidado, não está bem claro o que se pretende, porque não tem a participação, a do 

professor, eles se mostram desconfiados e consequentemente são contra. 

Segue abaixo a estratégia utilizada pelo sujeito com a tese e argumentos que a 

fundamentam. 
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Sou contra o Saerjinho porque fere o princípio da autonomia pedagógica do professor. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Esquema PA8 

PA9 é professora de Português, trabalha há muito tempo na escola, está para se 

aposentar, já trabalhou em escolas tradicionais particulares, já teve cargo de 

coordenadora de escola, tem mestrado e doutorado, trabalha também em duas 

universidades. 

Na sua opinião o Saerjinho é uma avaliação pronta que não prevê as instâncias 

particulares de cada instituição. 

O Saerj e o Saerjinho são avaliações prontas, que não preveem as instãncias 

particulares de cada isntituição, aqui nos temos uma instituição apoiada pelo 

Instituto Unibanco, que dá aulas de apoio, principalmente, na 1ª. Série do E. 

Médio, de Português e Matemática. Então isso mascara um pouco as 

avaliações. 

Não somos nós que 

elaboramos as questões. 

 

Essas provas não passam por 

nossa avaliação. 

 

A avaliação é usada para um 

programa de metas da secretaria. 

 

Os resultados corroboram um 

ranking de escolas 

 

A meritocracia privilegia 

algumas escolas 

 

Com resultados ruins a 

culpa sempre é do 

professor 

 

Camaleão 

 

Aparenta uma coisa e rapidamente 

muda, muda de cor. 

 

O camaleão não se 

mostra como é 
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 Instâncias particulares, para PA9, significam situações diferenciais entre as 

escolas, na escola em que trabalha há um apoio aos alunos e nas demais esse apoio não 

acontece. Como então levar a sério os resultados de uma avalição se não são 

considerados os fatores de interferência nos resultados. Além disso, há um combinado: 

na escola A, segundo ela, todos os professores dão um ponto a mais nas suas disciplinas 

para que o aluno venha participar das avaliações externas, isso também é argumento 

para instâncias particulares, visto que se há algumas escolas que incentivam a 

partcipação dos alunos dando um ponto na média, como serem fidedgnos os resultados 

se outras escolas não se utilizam da mesma estratégia?  

 Outro argumento utilizado por PA9, que representa ainda particularidades de sua 

escola, é sobre o currículo, segundo sua fala, a avaliação é global, padrão e só se 

trabalha em L. Portuguesa, interpretação e leitura de textos. Em seu trabalho na escola 

ela também trabalha outras linguagens com os alunos, linguagem da arte, do cinema, da 

pintura, linguagem figurada, códigos que os parâmetros curriculares apresentam ao 

professor como trabalho em sala de aula. As avaliações externas não contemplam essas 

leituras tão ricas para o desenvolviemento da leitura de mundo do aluno. 

Todos os argumentos utilizados por PA9 são argumentos que fundam o real, 

casos particulares identificados por ela em sua escola. As instâncias particulares são os 

conteúdos diversificados que a avaliação pronta não contempla, o quantitativo dos 

alunos incentivados por um acordo combinado pelos professores que em outras escolas 

pode não ocorrer, e o fato da escola poder contar com uma parceria com um Instituto 

que ministra aulas de apoio para os alunos e que segundo sua lógica na argumentação 

isso mascara a avaliação, pois eles tem mais chance de tirar boas notas. 

Duas instâncias particulares da escola A são argumentos quase lógicos de que se 

A é uma escola que tem um apoio escolar e todos os alunos são incentivados a 

participarem das provas, consequentemente os resultados serão melhores do que de 

outras escolas.  

Quanto à metáfora escolhida para fazer a analogia ao Saerjinho, PA9 falou de 

um procedimento, falou em adestramento, a avaliação para ela é um adestramento. O 

Saerjinho avalia positivamente o professor, se ele conseguir adestrar um animal, o 

macaco a subir no último degrau, sugere talvez a meta estabelecida, se a escola atingir a 

meta, fazer o macaco subir no último degrau, ela ganha a bonificação, o macaquinho 
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O macaquinho precisa ser adestrado para ter bons 

resultados 

 

Adestrar é dar uma banana se ele 

chegar até a meta, o último 

degrau. 

 

As provas vêm prontas da 

Universidade de Juiz de Fora. 

 

Adestramento 

 

A escola para incentivar a 

participação dos alunos nas 

avaliações dá um ponto na 

média. Assim garantimos a 

frequência dos alunos nas provas 

externas. 

 

Há instituições que tem o apoio de 

Institutos para atenderás 

dificuldades pedagógicas dos 

alunos. 

 

Aqui o trabalho de L. Portuguesa é 

mais amplo e diversificado. 

Trabalhamos diferentes tipos de 

leitura. 

 

ganha a banana. Dessa forma ela compara os professores a um macaquinho adestrado 

por um sistema de avaliação que adestra o professor, adestra porque a avaliação não é 

feita por ele, o professor não é chamado para avaliar.  

A tese central apresentada pela professora é:  

O Saerjinho é uma avaliação pronta que não prevê as instâncias particulares de 

cada instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Esquema PA9 

O professor não participa da 

elaboração das provas. 
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Em um momento da conversa isso é bem explicitado, veja abaixo sua fala: 

...essa avaliação vem pronta da Universidade Federal de Juiz de Fora, num 

custo altíssimo, por que não capacitar, profissionais das diferentes instituições 

do estado do Rio de Janeiro, pra fazer essa prova? Por que não selecionar 

alguns professores para a gente conversar sobre isso? Essa é a minha posição 

sobre o Saerj e o Saerjinho. 

Acreditamos que pelo fato de ser uma professora mais capacitada, tem mestrado 

e doutorado e que trabalha também em duas universidades, ela parece se colocar como 

professor capacitado para elaborar, participar com direito das avaliações externas. 
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Capítulo 5: Conclusões e Considerações Finais 

 

Essa pesquisa buscou indícios das representações sociais de professores da rede 

pública sobre a avaliação externa, o Saerjinho. Estes indícios são hipóteses 

interpretativas, uma vez que o número de sujeitos não permite determinar a estrutura da 

representação em questão. No entanto, fornece elementos importantes para explicar o 

fenômeno estudado. 

As análise e conclusões dessa pesquisa focalizam os processos de objetivação e 

de ancoragem na construção das representações sociais do objeto – Avaliação Externa, 

o Saerjinho, e permite potencializar a aplicação da Teoria das Representações  

Sociais no estudo dessa questão no campo da educação pública. 

A linguagem utilizada nos discursos, argumentos e teses é material privilegiado 

no sentido da compreensão dos sentidos que são conferidos ao objeto da pesquisa. 

Discursos esses não considerando apenas os esquemas da língua ou do pensamento, mas 

discursos situados, apreendidos, informações provenientes de outros sujeitos que afetam 

de alguma maneira as que se tem, retocando, traduzindo, formando novo conceito, que 

vira crença, valor e prática, produzindo representações sociais. Segundo Moscovici 

(2003), as representações sociais são estruturas cognitivas que se constroem nas 

interações dos grupos, constituem o saber do senso comum e têm como finalidade 

conhecer, interpretar, fazer-se entender, reconhecer e agir sobre o mundo. 

Utilizando o MEA foi possível aperfeiçoar as análises, compreendendo que 

argumentos confirmam as afirmações, são mais persuasivos, ou são contraditórios. 

Esperávamos que as representações sociais dos professores sobre a avaliação do 

Saerjinho, de duas escolas com desempenhos tão diferentes: uma com bons resultados 

nas avaliações do Saerjinho e outra no mesmo período bimestral com resultados baixos 

de desempenho, apresentassem elementos bastante distintos. No material analisado na 

pesquisa não encontramos diferenças significativas entre os dois grupos de professores. 

Os resultados mostraram que, apesar de uma das escolas obter bonificação devido aos 

bons resultados e a outra ter desempenho bastante ruim, os indícios das representações 

sociais dos dois grupos foram bastante similares. 
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O Saerjinho no Rio de Janeiro vem sendo implementado com o objetivo de 

acompanhar, num tempo menor, a evolução dos alunos da rede estadual, para que o 

planejamento de estratégias de melhora no desempenho seja mais rápido e focal. Porém, 

diante dos dados coletados e analisados, pudemos concluir que tantos os professores da 

Escola A quanto os professores da escola L possuem poucas informações sobre o 

Saerjinho, seus objetivos, suas provas, suas questões e os resultados de suas escolas. 

Também não entendem o Saerjinho como uma avaliação diagnóstica, os professores 

confundem as avaliações do Saerjinho com as avaliações do SAERJ que acontecem 

anualmente. 

Dos dezoito professores entrevistados pudemos observar que aqueles que mais 

opinaram negativamente sobre a avaliação foram os professores cujas disciplinas não 

são avaliadas no Saerjinho. Percebemos que as representações sociais sobre o Saerjnho 

são representações do grupo de professores, pois os professores que não tem suas 

disciplinas avaliadas reproduzem as mesmas opiniões negativas dos colegas, cujas 

disciplinas são avaliadas. Falam da avaliação externa como se estivessem inseridos no 

processo, como se elas interferissem em seu trabalho.  

 É possível apreender das falas dos professores pesquisados que o Saerjinho não 

é visto de forma positiva pelo grupo de professores, tanto da escola A quanto da escola 

L. Estão comprometidos com seu trabalho, não discordam da necessidade de se avaliar 

o sistema, o ensino, mas não concordam com a forma como têm sido encaminhadas as 

avaliações externas no estado. Em ambos os grupos de professores a crítica se dá ao 

sistema que é direcionado para notas e metas que classificam as escolas e os 

professores. Criticam a forma como vem sendo conduzido o processo que não ouve a 

comunidade docente, interferindo no trabalho do professor, no planejamento de suas 

aulas. Consideram que precisam mudar seu planejamento das aulas, para atender às 

questões que vão cair nas provas, afinal os alunos também são prejudicados com os 

resultados das avaliações. A avaliação também interfere no quantitativo de aulas 

previstas, pois com a aplicação das provas em dia letivo há perda das aulas, o que 

acontece bimestralmente. Relatam também questionamentos sobre o currículo mínimo, 

exigido para as provas, ora é um currículo defasado da realidade dos alunos, ora fora do 

planejamento do bimestre. Ainda outro ponto negativo, sobre a avaliação é que ela é 

uma prova única, para todas as escolas da rede, uma prova padronizada, incoerente 
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segundo eles, com a visão diversificada das diversidades regionais, de alunos e de 

turnos apresentam. 

Há críticas que se referem especificamente à função do professor que com a 

avaliação externa – o Saerjinho vem sendo depreciada. Consideram que cabe ao 

professor avaliar seus alunos. É o professor que ministra as aulas, explica o conteúdo, e 

na hora de avaliar, alguém que desconhece o seu trabalho, avalia o seu aluno. Faz parte 

do ofício do professor, planejar, executar, criar a metodologia, estratégias de ensino e 

depois avaliar para verificar se o aluno aprendeu. Sua autonomia em sua função 

docente, portanto, no seu entender, vem sendo questionada. Não é ele quem faz as 

provas, não é ele quem avalia os resultados. Sua função fica depreciada também em 

função dos incentivos, gratificações diferenciadas em relação aos resultados das 

avaliações. As gratificações estão ligadas a profissões que realizam metas e alcançam 

produções, lucros e educação não é “produção”, não é “fábrica”, não é “máquina 

lucrativa”.   

Com os argumentos apresentados pelos professores das duas escolas 

pesquisadas, pudemos observar o comprometimento do professor com seu trabalho e 

com os resultados apresentados nas avaliações. 

Quanto às representações sociais dos professores sobre a avaliação externa, 

entendemos que elas estejam ancoradas em alguns conceitos: primeiramente no que se 

refere ao conceito de avaliação. A avaliação é vista como somativa, classificatória, 

como exame, processo atávico na formação e na prática docente de avaliação. O 

atavismo termo biológico ligado às características hereditárias que são passadas de 

geração em geração, aqui são entendidas por procedimentos que permanecem sendo 

utilizados muitas vezes de forma automática, no caso a avaliação sempre vista como 

exame quando se é aluno e quando esse aluno vira professor passa a ser a sua prática. 

Assim sendo a característica de uma avaliação classificatória, somativa é o conceito do 

velho sendo adaptado ao novo – avaliação externa bimestral Saerjinho, apesar de o 

Saerjinho ter como objetivo ser uma avaliação diagnóstica, o professor vê como uma 

avaliação que classifica sua escola e consequentemente seu trabalho num ranking de 

qualidade e eficiência. 

Pudemos observar nas teses ou afirmações dos professores as seguintes falas que 

fundamentam esse conceito de avaliação: 
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“no final o que vale é o quantitativo de alunos aprovados... temos que treinar nosso 

aluno... política de metas é para pressionar o professor... é uma forma de controle... 

subordina o resultado a uma qualificação... cria ranking de escolas... há meritocracia, 

premiosinho... é uma avaliação usada para um programa de metas... é adestramento” 

Possivelmente também, a representação pode estar ancorada no modus operandi 

do professor, em latim a expressão significa "modo de operação", ou seja, como opera o 

professor, como o professor executa a sua tarefa. Quando estudamos a profissão docente 

no Brasil, sua trajetória sócio-histórica percebemos que a constituição do trabalho 

docente tanto no modelo artesanal dos primeiros instrutores religiosos e catequistas sem 

grandes exigências de formação, quanto no período do monopólio educacional jesuíta, o 

trabalho docente era marcado pela função de ordenar atividades, ensinar aos alunos os 

conteúdos, e avaliar os resultados. A avaliação representa no planejamento do professor 

o procedimento que lhe dará o feedback necessário para o planejamento da atividade 

seguinte, mesmo considerando que na prática, o que ocorre mesmo é a avaliação que 

identifica o aluno que aprendeu e o que não aprendeu.  

Ao longo do tempo, com a sistematização do ensino nas escolas decorrente da 

democratização da Educação, educação para todos, muitas leis decretos foram surgindo 

aprimorando as técnicas do trabalho docente, fazendo-o mais científico através das 

teorias confluentes às teorias educacionais, as teorias psicológicas, sociológicas, a 

neurociência, entre outras, que revisitam o trabalho docente. Elas vêm apresentando 

novas teorias aos procedimentos já citados, que fazem parte do ofício do professor: 

objetivos gerais, específicos, estratégias, metodologias e avaliação. A avaliação aqui 

passa a ser concebida como informativa do desenvolvimento e aprendizagem do aluno. 

Por isso, ela deve ser constante e não pontual, através de provas, mas de outras formas 

que expliquem melhor a situação de cada aluno. 

Com as avaliações externas cognitivas, quem avalia não é mais quem planeja, 

quem aplica o conteúdo. A avaliação da aprendizagem dos alunos vem sendo feita por 

alguém que não conhece o planejamento, as estratégias, os conteúdos a metodologia do 

professor. Há um retorno à prova como único instrumento avaliativo, à concepção de 

aprendizagem centrada meramente em conteúdos. A avaliação está ancorada no ofício 

do professor regente. Daí o estranhamento, o desconforto que vem sentindo os 

professores diante da avaliação externa. 
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Pudemos observar esse argumento apresentado nas seguintes falas: 

“ as provas vem prontas da Universidade de Juiz de Fora ...o professor não participa 

da elaboração das provas ... essas provas não passam por nossa avaliação ...quem tá 

na direção não é o professor ...não há feedback, o professor não é ouvido ...é ditatorial, 

tirânico ... professor perde a autonomia ...reclamação dos professores sobre as 

questões das provas ... são sujeitos dos processo mas não são ouvidos ... quem faz as 

provas não tem experiência de sala de aula.” 

Pode estar ancorada também nos princípios humanistas que compõem os 

objetivos gerais do trabalho do professor. O trabalho de formação do pensamento 

crítico, reflexivo viabilizando competências e habilidades que façam o aluno cidadão 

justo, democrático e solidário para um mundo social. Com as avaliações, segundo os 

professores, muito focada nos conteúdos, o professor precisa “treinar” conteúdos. 

As falas abaixo fundamentam essa hipótese; 

“ como trabalhar o aluno crítico tendo que treinar para essas provas? ...projeto 

político pedagógico de cada escola é diferente ...a avaliação nos rouba tempos 

preciosos de desenvolvimento do aluno ... o trabalho de português é mais diversificado 

trabalhamos diferentes tipos de leitura ... 

É possível ainda encontrarmos índicos de ancoragem nas crenças que foram 

compartilhadas, entre os professores e educadores, durante o processo de promulgação 

da LDB. As discussões que definiram artigos e normas tendo como princípio a gestão 

democrática do ensino público, assegurava a participação dos profissionais da educação 

na elaboração do projeto pedagógico da escola, na participação das comunidades 

escolares em conselhos ou equivalentes. Dessa forma, parece ser incoerente com o tipo 

de avaliação de rendimento, que mais parece verificação de rendimento. Alguns dos 

entrevistados chegaram a citar o artigo 24 da LDB que reforça em seu texto a 

prevalência dos aspectos qualitativos na avaliação que deve ser cumulativa e contínua. 

Fica evidente nas falas dos professores que os resultados ruins estão também 

relacionados a defasagens identificadas nos alunos do segmento que antecede o Ensino 

Médio. Dessa forma entendemos que, o professor não se sente responsável pelo 

desempenho ruim de seu aluno, afinal ele vem do E. Fundamental com defasagens de 

ensino. 
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 Ao longo da Educação Básica, o aluno da rede pública passa pelos segmentos 

da educação infantil, do ensino fundamental e médio, mas de responsabilidades de 

administrações públicas diferentes, ora o estado, ora é o município que se responsabiliza 

pela gestão da educação pública, mostrando assim que há falta de integração entre as 

instâncias educacionais no ensino público. 

O Saerjinho parece ainda não ser visto pelos professores como uma avaliação 

diagnóstica, ela é classificatória, portanto, terrível, adestradora, pesada, algo que 

engaiola o professor, que o dirige, que dita sem ouvir, que censura sua opinião, algo 

perigoso, pois pode colocar alunos e a sociedade contra o professor, o único responsável 

pelo desempenho dos alunos. 

No que diz respeito à objetivação, as metáforas puderam concretizar através das 

ilustrações: animais, personagens ou coisas, o significado do Saerjinho. As metáforas 

compõem um modo ordinário de conceber a realidade, colaborando para a compreensão 

do objeto a ser analisado. Elas condensam significados evocados pelos sujeitos, suas 

visões, emoções, sentimentos com relação à avaliação externa. 

Classificamos em quatro grupos as metáforas que objetivam o significado do 

Saerjinho: 

A) O Saerjinho como uma avaliação que não leva a nada: a preguiça, o gato 

que não morde, um cubo colorido que não se encaixa, não tem lógica. As metáforas aqui 

relacionadas se referem a pouca credibilidade no procedimento. A preguiça, animal 

lento, preguiçoso, sem movimento, sem ação. O gato que não morde, animal isolado, 

não interage, nada acontece, fica só num canto e o cubo colorido, é uma brincadeira. 

Depois de conseguir, encaixar as peças da mesma cor em cada lado do cubo (o que 

quase nunca se consegue), o barato é desmontar, para fazer de novo, essa é a 

brincadeira, um passatempo, uma distração.  

B) O Saejinho é uma avaliação perigosa, aquela que o professor deve tomar 

cuidado, ela não diz a que veio. O professor desconhece seu objetivo é como uma 

aranha existem várias, umas pequeninas que podem ser venenosas, você não dá nada 

por ela, mas ela é perigosa. Um urubu, bicho que não é bonito, vive no lixo, só come 

porcaria, o que está estragado, o que é podre, a avaliação é perigosa porque é podre, é 

lixo, é material estragado. Pode ser um jacaré, animal com dentes afiados, carnívoro, 
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come e tritura os sonhos dos professores. É uma avaliação que é perigosa, porque põe o 

professor engaiolado, ou preso numa coleira, atado, sem ação. Um professor comparou 

o Saerjinho a um camaleão, é perigoso, muda de cor, se camufla, esconde sua 

verdadeira identidade. Muda conforme o contexto. Interessa para quem? Ainda como 

um polvo, o Saerjinho tem tentáculos que manipulam o professor, controlam tudo e 

todos. Pode ainda ser um rato se a avaliação tem por objetivo não o que se quer, o 

diagnóstico, mas minar o sistema, sorrateiramente roer o sistema, até um dia todos 

darem conta da sabotagem. A avaliação é tão perigosa que se fosse uma forma de 

governo seria uma ditadura extrema como a de Vargas e a de Hitler, o professor é 

censurado e por decretos e leis todos são obrigados por força a agir segundo o 

determinado, não se pode opinar nem sugerir, criticar. 

C) O Saerjinho relacionado a mais um trabalho para o professor, ou mais 

trabalho para a secretaria, se esta não souber o que quer realmente com as avaliações. A 

avaliação é vista como uma carga pesada, mais uma função para o professor, além de 

tantas que ele já assume. Cabe a ele, agora, treinar os alunos para eles “irem bem” nas 

provas. Ainda tem que usar as notas da avaliação externa na sua avaliação e é solicitado 

a ele que aplique as provas e que incentive seus alunos a comparecerem no dia das 

avaliações. Além de cuidar de seu ofício ainda tem que cuidar do ofício do outro, o 

oficio da secretaria dos governos que implementam essa avaliação. É como um pacote 

pesado que o professor deve carregar nas costas. A avaliação é o pacote que a secretaria 

lhe entrega para que ele carregue a pesada responsabilidade da situação ruim nos 

desempenhos acadêmicos dos alunos. É também vista como mais um trabalho para 

todos os envolvidos nas avaliações, porque para ser uma avaliação fidedigna ela deve 

ser muito observada, deve ser como uma coruja, que observa tudo, tem olhos bem 

abertos, ela ver na escuridão das dificuldades, o que realmente interessa ser focado, ela 

deve observar melhor a rede de escolas, ver o todo, ver todas as variáveis que interferem 

nos resultados.  

D) O Saerjinho como uma avaliação que deve ser analisada com muito 

cuidado. Por ser uma avaliação padronizada, única em toda a rede ela deve ser avaliada, 

observada como uma coruja que representa um animal observador de olhos bem 

arregalados, sem pestanejar diante dos fatos. Assim como um rato que também pode 

sem que ninguém dê conta disso, roer um sistema que foi planejado para atingir um 

objetivo e pode estar sendo sabotado sem que se tenha essa intenção. Talvez sejam 
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metáforas trazidas pelo professor como um sinal de alerta, de preocupação, mostrando 

comprometimento com os percalços da Educação pública no país. 

Além das classificações acima criadas apenas para melhor organização das 

metáforas, três professores, não quiseram criar metáfora sobre o tema. Suas falas 

representaram resistência, indiferença ou descaso. 

Enfim, os indícios encontrados das representações sociais da avaliação externa 

para este grupo de professores são representações muitas negativas, de força, 

ferocidade, perigo, desconfiança, de trabalho pesado sem muito sentido para o 

professor. Ao acentuar essa característica negativa à avaliação, os professores distorcem 

a ideia da avaliação externa, suprimem os avanços que podem ser verificados num 

sistema como esse no estado e suplementam o papel do professor no trabalho avaliativo. 

A avaliação externa no cenário político educacional do país precisa atender ao 

objetivo diagnóstico de acompanhar a evolução da qualidade da educação no país a fim 

de contribuir para decisões de programas que atendam a escola, o currículo e a 

formação e a valorização do docente da educação pública no país. 

Aqui no Estado do Rio de Janeiro, podemos verificar, através dos noticiários que 

o estado parece desconhecer o desconforto da avaliação externa para os professores, 

apresentando avanços nos índices de proficiência. Abaixo registramos os dados da 

secretaria entre os anos 2011 e 2012 nas avaliações do SAERJ  
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Mas diante desse impasse, de um lado o sindicato dos professores questionando 

a forma como esses índices são computados e de outro o estado considerando avanços 

nos índices de proficiência, trazemos os dados obtidos através das entrevistas do grupo 

de professores das duas escolas da rede pública. A princípio, considerávamos a hipótese 

de que pudéssemos observar diferentes representações, pois os grupos seriam diferentes: 

professores premiados e responsabilizados com a avaliação, pois sua escola teve um 

bom desempenho e professores questionadores da avaliação e descomprometidos com a 

avaliação porque não queriam ser responsabilizados com o desempenho ruim de sua 

escola, mas verificamos que a representação dos professores sobre a avaliação externa, 

o Saerjinho é a mesma em ambas as escolas. Os professores precisam ser protagonistas 

do programa, atores na avaliação externa.  

Consideramos que proposta da secretaria de Educação, de implementar um 

Sistema de Avaliação diagnóstica bimestral, precisa ouvir seus professores. Dessa 

forma, acreditamos que o sistema possa ser legitimado pelo corpo docente e 

consequentemente avançar mais com a participação dos professores no processo. 

Diferentemente do que encontramos nas dissertações sobre o tema, em Bleichvel 

(2011), Carvalho (2010), Costa (2009) e na Sinopse Nacional do Trabalho Docente na 

Educação Básica de Oliveira e Vieira (2010) que apontam que a resistência do professor 

à avaliação externa, incide sobre a questão da responsabilização e culpabilização do 

professor diante dos resultados, nossa pesquisa traz conclusões similares à pesquisa de 

Nallo (2010) reforçando os indícios da representação social dos professores sobre a 

avaliação, ancorados no ofício do professor. Dessa forma entendemos o dinamismo do 

conceito das representações sociais, que avança sobre o tema, mostrando que os grupos 

pesquisados consideram ser importante a participação dos professores em todo o 

processo do sistema de avaliação externa.  Portanto legitimar o processo, dar 

credibilidade, conseguir a adesão dos professores se fará através da chamada dos 

professores à participação no processo de elaboração e execução da avaliação. Hoje eles 

sentem que seu papel no programa das avaliações externas é secundário. 

Dessa forma respondemos as perguntas feitas no objetivo da pesquisa: As 

representações sociais dos professores das duas escolas pesquisadas são similares, os 

resultados das escolas não representam para ambos os grupos uma avaliação diagnóstica 
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e por não se considerarem incluídos no sistema de avaliação, não se sentem 

responsabilizados pelos resultados sejam bons ou ruins. 

Concluímos que os indícios de representações sociais de professores sobre as 

avaliações externas ampliam perspectivas para um maior aprofundamento sobre o tema 

Avaliação Externa. Questões como a aplicação das provas, os conteúdos, os resultados 

são questões que trazem à reflexão a necessidade de se ouvir mais e mais a comunidade 

docente. Dessa forma acreditamos que o procedimento inserido no trabalho do 

professor, terá a legitimidade e a credibilidade da comunidade docente, comprometida, 

com a qualidade e a eficiência do aprendizado e da educação pública no país.  
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ANEXOS 

Termo de Consentimento 

 

 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Projeto de Pesquisa 

Representações Sociais de professores sobre a avaliação externa – O Saerjinho 

Eu,_______________________________________________________________, 

abaixo assinado, concedo os direitos para livre utilização do som da voz da entrevista 

por mim concedida ao Projeto de Pesquisa Representações Sociais de professores sobre 

a avaliação externa – O Saerjinho que objetiva pesquisar a opinião dos diretores e dos 

professores sobre a avaliação externa em duas escolas do Estado do Rio de Janeiro. 

Assim, autorizo o arquivamento do material e acesso ao público para sua divulgação, 

distribuição e exibição em todo e qualquer veiculo de comunicação existente no Brasil e 

Exterior, desde que utilizada exclusivamente para fins educacionais sem finalidades 

comerciais. 

Para tanto, atesto conceder estes usos livremente sem causar nenhum ônus para os 

pesquisadores ou qualquer outra instituição que desenvolva esta pesquisa, que neste ato 

dou plena e rasa quitação, sabendo também que será mantido o anonimato dos sujeitos 

da pesquisa 

 

Assinatura do participante 

Data 

Nome 

 

 

______________________________________________________________________ 

_________Assinatura do Pesquisador Responsável 


