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Introdução

A educação brasileira vem sofrendo modificações ao 
longo de sua história na tentativa de melhor atender a 
população. A lei garante que toda criança tem direito a 
educação de qualidade (capítulo IV, artigo 53º, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente), porém, o que 
vem acontecendo é um grande número de infantes fora 
da escola, seja devido à necessidade que esses têm de 
buscar, ainda na infância formas econômicas para 
sobreviver, seja pela falta de vagas e até mesmo pelo 
fracasso escolar que os levam a repetência, deixando-os 
desmotivados e instigados a se evadirem da instituição 
escolar.

Atualmente, o sistema educacional começou a passar 
por mais uma transformação: a implementação do 
sistema de ciclos, o qual propõe a mudança do sistema 
seriado por um sistema de progressão continuada, onde 
o aluno teria um tempo maior para atingir as 
competências propostas, considerando o seu ritmo de 
aprendizagem. Dessa forma não caberia a avaliação 
quantitativa (notas), uma vez que a promoção seria 
automática, salvo ao final de cada ciclo. Nessa ótica, 
segundo o idealizador da proposta Philippe Perrenoud3, 
haveria menos repetência e conseqüentemente menos 
evasão escolar. Considerando ainda a avaliação no 
sistema de ciclos, esta, ocorreria apenas com caráter 
diagnóstico, como norteadora da didática que o 
professor teria que adotar para suprir as necessidades 
dos alunos que se encontrariam em dificuldades. Vale 
salientar que a avaliação dentro da proposta do sistema 
de ciclos é diária e tem caráter progressivo.

Contudo, esta pesquisa tem como objetivo observar a 
eficácia do modo avaliativo proposto no sistema de 
ciclos, levando em consideração o contexto no qual 
está implantado e sua influência no que diz respeito à 
evasão escolar, além de descrever a avaliação na 
proposta do sistema de ciclos e sua implementação, 
levantar como é empregada a avaliação da 
aprendizagem na instituição onde está inserido o 
sistema de ciclos, comparar a proposta pedagógica da 
escola, a proposta do sistema de ciclos, bem como as 
mudanças proporcionadas pela prática de sala de aula 
acerca do modo avaliativo nos ciclos, verificar a 
eficácia do modo de avaliação da aprendizagem no 
sistema de ciclos para a redução da evasão escolar e a 

repetência e analisar a proposta de avaliação citadas nos 
livros didáticos atuais.

Material e métodos

Esta pesquisa tem o intuito de demonstrar se a avaliação 
da aprendizagem descrita na proposta de ciclos funciona de 
fato na escola a qual esta proposta está implantada. Nesta 
perspectiva foram utilizados os seguintes métodos:

1. Pesquisa sobre a historicidade e implantação do 
sistema de ciclos para melhor aprofundamento do assunto 
abordado.

2. Estudo da proposta pedagógica da escola visando o 
sistema de ciclos e seu modo avaliativo para posterior 
comparação.

3. Analise de livros didáticos acerca da proposta 
avaliativa que eles trazem.

4. Entrevistas dirigidas com a direção, coordenação e 
corpo docente, para posterior análise entre teoria e prática,
visando a avaliação no sistema de ciclos.

5. Observação da atuação docente em sala de aula. Esta 
observação deverá seguir os seguintes critérios:

5.1. Observação no 3º ano do 1º ciclo – para saber qual o
critério utilizado na progressão de cada aluno.

5.2. Observação no 1º ano do 2º ciclo – para saber o 
nível de aprendizagem do aluno que vem do ciclo anterior.

5.3. Observação no 2º ano do 2º ciclo – para saber quais 
as competências adotadas para o aluno progredir ou ser 
retido.

Observação: o tempo das observações poderá variar de 
acordo com a necessidade que o pesquisador advertir.

Resultados

A. Prática Avaliativa empregada pelos professores 
(observação da prática cotidiana)

Notou-se que as professoras, em comum, trabalham de 
forma muito dinâmica com seus alunos. Os trabalhos são
feitos em duplas ou equipes, sempre contextualizando os 
assuntos abordados. As atividades são realizadas e anotadas 
a todo o momento, para posterior avaliação. Com relação 
ao período de avaliação, as próprias cadernetas vêm
pedindo anotações avaliativas da criança em três etapas: 
começo do ano letivo, início do segundo semestre e ao final 
do ano letivo, como forma de acompanhamento individual.



Ao final do 1º ano do 1º ciclo e 2º ano do 1º ciclo, 
observou-se que alunos que não haviam atingido um 
mínimo necessário na proposta de ensino para aquele 
ano, avançaram. No 3º ano do 1º ciclo, ou seja, no final 
do 1º ciclo, havia um grande número de alunos com um 
elevado grau de dificuldades para o ano em que estava. 
A professora, para não reter todos os alunos, passava os 
que conseguiam atingir algum dos objetivos. Resultado 
disso foi um 1º ano do 2º ciclo com alunos para serem 
ainda alfabetizados do ponto de vista lingüístico. Sem 
poder mais serem retidos, esses alunos chegam ao final 
do 2º ciclo com imensas dificuldades de aprendizagem.

No início do ano letivo, a reunião dos professores 
que deveria servir para eles conhecerem um pouco da 
história de ensino/aprendizagem dos seus alunos que 
estão por vir, através das anotações da caderneta feita 
individualmente pelo professor do ano anterior, não 
acaba acontecendo de fato, dando mais relevância ao 
plano de ensino, proposta pedagógica etc...

B. Avaliação da aprendizagem: A perspectiva dos 
livros didáticos

Foram analisados quatro livros didáticos, sendo dois 
de português e dois de matemática, com manual do 
professor, para advertir acerca da orientação que trás, 
sobre o processo avaliativo atual, ou seja, com a 
mudança do sistema seriado para o sistema de ciclos. 
Vamos chamá-los de livro 1 e livro 2 (os de 
Português), livro 3 e livro 4 (os de 
Matemática).Verificou-se os seguinte:

Nos livros 1, 2, os autores colocam a avaliação como 
forma progressiva, processual e contextualizada.

Para os autores do livro 3, a avaliação na perspectiva 
atual deve ser processual, levando em conta a 
peculiaridade de cada aluno, considerando o erro como 
um instrumento para propiciar ao professor rever seus 
processos. Ele trás sugestões de 3 fichas para auxiliar 
na avaliação (Fig. 1A, Fig. 1B e Fig. 1C).

No livro 4, nota-se que, apesar do autor atentar para 
a avaliação processual, ele afirma que as provas 
escritas continuarão sendo usadas. Portanto, os autores 
fazem algumas ressalvas com relação à prova escrita: A 
prova escrita é um instrumento muito restrito; Elas 
dificilmente expressam como a criança raciocina, qual 
a sua habilidade no cálculo mental, quando é capaz de 
compreender e comunicar as idéias matemáticas etc; As 
crianças se amedrontam em situação de prova; As 
provas apresentam resultados que não condizem com a 
capacidade de aprendizagem da criança.

O livro, também trás uma sugestão de ficha de 
avaliação (Fig. 1D), sustentando sua idéia de que a 
prova escrita acontecerá, porém é importante utilizar 
outros meios de avaliação.

Discussão

De acordo com Luckesi (1999), a avaliação que se 
pratica na escola é a avaliação da culpa. Aponta, ainda, 
que as notas são usadas para fundamentar necessidades 
de classificação de alunos, onde são comparados 

desempenhos e não objetivos que se deseja atingir. Esta 
afirmação parece não se confirma na prática das 
professoras observadas.

Baseado nas respostas obtidas, por sinal muito 
coincidentes, percebe-se que as professoras vem passando 
por uma consistente discussão sobre a avaliação, deixando 
de lado o tradicional modo avaliativo de imposição e 
classificação, e tendo, cada vez mais, assumido um caráter 
de avaliação baseado na diagnose.

No entender de Luckesi (1999, p.43) “para não ser 
autoritária e conservadora, a avaliação tem a tarefa de ser 
diagnóstica, ou seja, deverá ser o instrumento dialético do 
avanço, terá de ser o instrumento da identificação de novos 
rumos”. O autor ainda afirma que “a avaliação deverá 
verificar a aprendizagem não só a partir dos mínimos 
possíveis, mas a partir dos mínimos necessários”. Enfatiza 
também a importância dos critérios, pois a avaliação não 
poderá ser praticada sob dados inventados pelo professor, 
apesar da definição desses critérios não serem fixos e 
imutáveis, modificando-se de acordo com a necessidade de 
alunos e professores. Esta afirmação está intrinsecamente 
ligada à prática das cinco professoras examinadas.

Saviani, (2000, p.41), afirma que o caminho do 
conhecimento “É perguntar dentro da cotidianidade do 
aluno e na sua cultura; mais que ensinar e aprender um 
conhecimento, é preciso concretizá-lo no cotidiano, 
questionando, respondendo, avaliando, num trabalho 
desenvolvido por grupos e indivíduos que constroem o seu 
mundo e o fazem por si mesmos”.

Vale salientar que as escolas das professoras em questão, 
adotaram o sistema de ciclos, mudando todo o seu modo 
avaliativo que passa de classificatório para progressão 
continuada, obrigando os docentes a criar estratégias 
avaliativas, visando melhorar o desempenho dos alunos e, 
conseqüentemente, isso pode ter sido responsável pelas 
respostas em comum, visto que para mudar um sistema há 
toda uma base fundamentada e discutida ferrenhamente 
entre a classe. 
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