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Resumo 

Este texto apresenta dados de uma pesquisa sobre políticas de avaliação, que se realizou no 

município de Macaé/RJ, tendo por foco a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e a Avaliação 

Macaense da Alfabetização (AMA) e seu impacto na constituição do currículo escolar. Nesse 

contexto se distinguiu a questão dos sentidos de avaliação que disputavam hegemonia no espaço 

escolar em Macaé. O artigo apoiou-se na teoria do discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe e 

analisamos as articulações e disputas em torno da busca para alcançar sentidos hegemônicos em 

relação às propostas de avaliação do processo de alfabetização, tendo por foco especialmente a 

noção da avaliação diagnóstica. 

Palavras-chave: Políticas de Avaliação da Alfabetização, Avaliação Diagnóstica, Políticas 

Curriculares, Atividade Docente. 

 

 

Abstract 

This text presents data from a research on evaluation policies, which was carried out in the city of 

Macaé / RJ, focusing on the National Literacy Assessment (ANA) and the Macaé Literacy 

Assessment (AMA) and its impact on the school curriculum. In this context we distinguished the 

question of the meanings of evaluation that disputed hegemony in the school space in Macaé. The 

article was based on the discourse theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe and we analyzed 

the articulations and disputes around the search to reach hegemonic meanings in relation to the 

proposal of evaluation of the literacy process, with a special focus on the notion of diagnostic 

evaluation. 

Key words: Literacy Assessment Policies, Diagnostic Evaluation, Curricular Policies, Teaching 

Activity.  
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Este artigo é parte de uma pesquisa realizada no município de Macaé/RJ, com foco nas 

políticas de avaliação da rede municipal de ensino. Tal pesquisa buscou problematizar os 

processos de significação da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e da Avaliação 

Macaense da Alfabetização (AMA) – avaliação oficial da Secretaria Municipal de Educação 

de Macaé/RJ – como parte da busca pela qualidade da educação no contexto das políticas 

curriculares da Educação Básica.  

Estas fazem parte das inúmeras políticas curriculares que se produzem em prol da 

melhoraria da qualidade da educação e nesse sentido vale lembrar do Sistema de Avaliação 

da Educação Brasileira (Saeb).  

Importa também distingui-las como um espaço de regulação da atividade docente tendo 

por foco a ideia de que um discurso é um "objeto de luta pelo poder", como afirmou Burity 

(2010, p. 11). Neste contexto são mobilizadas estratégias na tentativa de fixar um sentido de 

avaliação e qualidade da educação através das políticas de intensificação das avaliações, 

articuladas à cultura performática do desempenho e à responsabilização docente. É o discurso 

da performatividade do Estado regulador, segundo o que analisou Ball (2010). As 

“novidades” avaliativas são, pois, traduzidas e atendem a novas finalidades, hibridizadas em 

discursos que encaminham as políticas curriculares. 

Ao pensar então a questão da avaliação escolar, decidimos escolher o espaço da 

avaliação da alfabetização, como já indicamos, especialmente quando constatamos no 

município de Macaé a situação de estar em curso a ANA e a AMA.  

A ANA, como é bastante conhecida, visa monitorar a alfabetização realizada nas escolas 

públicas brasileiras, por meio da realização de uma avaliação diagnóstica do nível de 

desempenho das crianças, a fim de garantir que todos os estudantes se alfabetizem até os 8 

anos de idade.  

A AMA foi criada pela Secretaria Municipal de Educação de Macaé (SEMED/ Macaé) 

em 2004 em uma situação de crise na Educação Básica, posto que o município tinha índices 

baixos de alfabetização das crianças. Ela se mantém articulada à ANA e com isso se tem dois 

momentos de avaliação do processo de alfabetização. 

A AMA, segundo o que está na sua regulamentação, é fundamentada nas diretrizes 

curriculares estabelecidas para a educação municipal e busca resultados para nortear decisões 

administrativas e também pedagógicas para o desenvolvimento de metodologias de ensino 

com o objetivo de melhorar o aprendizado dos/as estudantes. Ela contempla uma avaliação 

aplicada no início e no final do ano letivo aos/às alunos/as do 1º, 2º e 3º anos do Ensino 

Fundamental das escolas urbanas e rurais do município. Contém questões de Português e 

Matemática e a divulgação dos resultados das escolas é feita pela SEMED/ Macaé. 

Outra questão relevante é o consenso produzido de que a proposta curricular da rede 

municipal de Macaé está inter-relacionada aos conteúdos propostos nas avaliações externas. 

Esta discussão está ligada a dois aspectos que se articulam na produção desses 

instrumentos avaliativos. De um lado, a vinculação destes com uma política de 

responsabilização educacional, que observamos como fortemente relacionada à pratica 

docente neste município. Por outro lado, quando verificamos que no campo da administração 

escolar a ANA e a AMA estão pautando a busca da melhoraria da qualidade da educação no 
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município de Macaé, percebemos também que elas tendem a tornar sua presença no cotidiano 

das escolas da rede pública macaense muito efetiva, participando, portanto, dos diversos 

processos de produção de subjetividades que interferem na agência dos sujeitos posicionados 

neste espaço. 

Falando-se em busca da qualidade da educação escolar e dos índices baixos de 

alfabetização dos/as estudantes das escolas públicas de Macaé é importante lembrar que este 

município passou por intensas modificações a partir da descoberta de reservas petrolíferas 

nos anos de 1970. Macaé até a década de 1970 tinha como atividade econômica a pesca, 

agricultura e pecuária. Era uma pequena cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro. De 

cidade pacata transformou-se na Capital Nacional do Petróleo, após a implantação da base 

operacional da Petrobrás em 1974, começando aí os primeiros investimentos na cidade, 

associados a um intenso crescimento econômico e demográfico.  

Assim, interessa, ao se pensar na educação escolar, destacar o movimento migratório de 

outras regiões mais pobres do país, para distinguir, de um lado, a ampliação das diferenças 

culturais e sociais e, de outro lado, a urgência de abertura de vagas nas escolas públicas e a 

extensa construção de prédios escolares. Estavam em curso, portanto, as mudanças em vários 

setores administrativos e os desafios que se colocavam para os/as professores/as e a SEMED/ 

Macaé. 

 
 
Pensando a questão da avaliação escolar na perspectiva discursiva pós-

estrutural e os procedimentos da pesquisa 
 

A presente pesquisa orienta-se pela perspectiva discursiva pós-estrutural, a partir da qual 

se entende que a linguagem não nomeia o que existe no mundo, mas cria aquilo que está 

nomeando, afastando-se de concepções essencialistas que tomam os fundamentos como 

objetos constituídos por positividades plenas. Nesta abordagem não existe realidade material 

que não seja acessada via discurso, isto é, pela produção de significados a partir de práticas 

articulatórias, como foi analisado por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2004). Isto distingue 

o discurso como uma categoria analítica na qual as articulações políticas, atravessadas por 

relações assimétricas de poder, desempenham um papel constitutivo na construção/leitura do 

social.  

Registre-se, porém, que operar teórica e metodologicamente a partir dessa abordagem 

pós-estrutural não significa afirmar a ausência de fundamentos, mas implica em 

considerarmos que devemos abrir mão de certezas e verdades apoiadas em fundamentos que 

se situam fora do jogo da linguagem. 

É pois nesse contexto teórico que entendemos a problematização dos sentidos de 

avaliação que disputam hegemonia no espaço escolar em Macaé, não percebendo, portanto, 

esse instrumento como algo fechado, previamente definido a partir de um centro que seria 

capaz de nomear as coisas independente das relações políticas que, de acordo com Laclau 

(2005), animam e constituem ontologicamente o social. Esta problematização encontra-se 

assente em uma visão de mundo que nega a existência de essências totalizantes. 
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Assim, temos encontrado na teoria do discurso de Laclau e Mouffe (2004) uma 

possibilidade de análise das relações complexas entre a questão das avaliações escolares e a 

produção de um currículo. Estamos pois diante daquilo que tem se distinguido como 

pensamento e realidade, sujeito e objeto, procurando fazer alguns deslocamentos das noções 

de fundamento e essência, que produzem verdades/certezas sobre as coisas desse mundo. 

Assumindo assim a condição de nos colocarmos no movimento discursivo, passamos a 

rememorar os espaços-tempos que definiram algumas posições aqui defendidas. Desse modo, 

não abrimos mão de esclarecer, como alerta Veiga-Neto (2012, p. 276), “de onde estamos 

tirando os elementos para construir nossos objetos de pesquisa, de onde se pode dizer o que 

se está dizendo, que mundo é esse sobre o qual estamos tematizando”. 

Como procedimento de pesquisa e para aproximação com a empiria, organizamos 

consultas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) e na Secretaria Municipal de Educação de Macaé em dois momentos. No primeiro, 

coletamos informações que permitiram uma aproximação dessas políticas de avaliação para 

a construção do cenário de construção da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), ou 

seja, seu histórico e as cartilhas informativas contendo orientações e leis. No segundo 

momento, visitamos as Coordenações da Secretaria de Educação de Macaé com o intuito de 

obter informações acerca da Avaliação Macaense da Alfabetização (AMA).  

Posteriormente, realizamos uma pesquisa em duas escolas de Ensino Fundamental do 

município de Macaé/RJ. Uma escola localizada na periferia, que atende crianças do 1º ao 5º 

ano de escolaridade. A outra, situada bem no centro da cidade, atende comunidades carentes 

em seu entorno e se constituí da Educação Infantil ao 9º ano.  

Cabe ressaltar que, nas diferentes escolas que foram pesquisadas, encontramos uma 

grande diversidade cultural e que desde 2007 elas têm seu currículo escolar orientado pelo 

Caderno de Orientação Curricular – COC – do município, que nos últimos anos vem se 

pautando por atualizações que buscam atender às demandas das avaliações externas. 

Para realizar as entrevistas com as docentes, utilizamos a estratégia de convidar algumas 

professoras que já havíamos observado no seu cotidiano e outras que a direção da escola 

indicou. Neste ponto, vale destacar que no 1º, 2º e 3º anos de escolaridade nas escolas que 

pesquisamos só havia professoras regentes de turma e nenhum professor.  

O acesso às professoras foi muito tranquilo e elas participaram da investigação com 

muito gosto. Registre-se que algumas docentes que concederam a entrevista às vezes ficavam 

um pouco relutantes em falar das avaliações propostas pela SEMED/Macaé, mas, à medida 

que íamos conversando, falavam o que desejavam sobre o tema proposto: avaliação. Assim, 

conseguimos realizar um total de nove entrevistas.  

Todas as entrevistas são, portanto, produções discursivas de professoras de 1º, 2º e 3º 

anos do Ensino Fundamental e, para preservar a identidade das participantes, decidimos - 

quando apresentamos as falas das professoras - substituir seus nomes por nomes de flores.  

Outra questão que consideramos pertinente de ser apresentada é que todas as entrevistas 

concedidas foram feitas nas escolas. Entendemos que desse modo o clima escolar de alguma 

forma se faz presente nas falas das professoras, além de permitir certo grau de 

espontaneidade, características essas que percebemos como potentes para a investigação das 
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construções discursivas. Acrescentamos, ainda, que as análises e interpretações se 

apresentam sempre como parciais e provisórias e circunscritas a diferentes teias que 

produzem as diversas culturas escolares. 

Voltando no tempo, cabe lembrar que, ao se analisar a organização escolar brasileira, 

pode-se dizer que ela foi se constituindo no sentido de garantir a todos o acesso à rede de 

ensino público enquanto uma conquista social, mas, no conjunto de atividades engendradas 

que essa busca propiciou, não constou a preocupação com a permanência do/a estudante na 

escola. Pode-se, então, indicar que o currículo escolar foi sendo concebido de uma forma 

muito estandardizada e trabalhando com a homogeneidade, a unicidade de uma proposta. 

Com isso, as diferenças culturais de nossos múltiplos espaços sociais não têm entrada na 

escola e assim temos a escola legitimando as desigualdades sociais e atribuindo ao/à aluno/a 

a responsabilidade pelo seu próprio fracasso, o que é evidenciado nos processos de avaliação 

da aprendizagem.  

Percebemos, também, que a avaliação escolar, cada vez mais, torna-se alvo de 

indagações, de reflexões, de experimentações, de controvérsias, de fraturas e suturas. 

Canaliza a atenção dos/as estudantes, docentes, equipe pedagógica e influencia as práticas 

escolares. Além disto, nos últimos anos, temos visto a intensificação da avaliação, 

produzindo diferentes práticas articulatórias, construídas no jogo político que vai desde a 

crítica contundente aos processos consolidados no sistema educacional brasileiro - por sua 

natureza classificatória e excludente - até às análises e proposições que pretendem 

aperfeiçoar as práticas classificatórias por considerá-las indispensáveis à produção de uma 

escola de qualidade.  

Os objetivos e argumentos às vezes diferentes, mas associados às metas e indicadores de 

qualidade, impõem à escola transformar o processo de avaliação balizado por propostas 

oficiais indicando mudanças curriculares, gerando impactos na dinâmica da sala de aula, na 

gestão da escola e na organização do sistema educacional. São propostas de uma cultura da 

mensuração na educação que têm exercido um impacto profundo sobre a prática educacional, 

desde os mais altos escalões das políticas educacionais, em nível nacional e internacional, 

até as práticas locais de escolas e professores/as (BIESTA, 2013).  

De alguma forma, toda essa mensuração trouxe para o espaço escolar uma série de 

discussões. Isso tem acontecido cada vez mais nas análises sobre educação devido às 

comparações internacionais e nacionais, aos rankings, às políticas de responsabilização.  

Está em foco, então, a tomada de decisões sobre os rumos da educação e isto impõe estar 

envolvidos em julgamentos de valor, em análises do que é bom ou ruim; necessário ou não 

necessário; com a qualidade ou não qualidade; aprendizagem ou não aprendizagem; 

professor/a bom/boa ou professor/a ruim. Ou seja, velhos e novos problemas convivem neste 

ambiente educacional com a infindável produção de alternativas avaliativas para a solução 

de problemas da escola. Estão sendo, portanto, produzidas cadeias equivalenciais em torno 

do currículo e da avaliação. 

 
 
 



 
MARIA DE LOURDES R. TURA e MÁRCIA DE PAULA P. NOGUEIRA 
 
 

 
920 

A produção do currículo nas escolas de Macaé 
 

O Caderno de Orientação Curricular (COC) é o guia para o trabalho do/a professor/a na 

escola da SEMED/Macaé, como afirmamos acima, e tem pautado os redirecionamentos da 

prática pedagógica, balizada pelos resultados das avaliações externas e internas. Ele é 

organizado por conteúdos estruturados por disciplina e contribui para a homogeneização, 

padronização e avaliação do desempenho estudantil. Assim, busca controlar e fixar sentidos 

no processo de produção curricular. 

A dinâmica escolar na produção do currículo, baseada em objetivos e resultados e 

pautada em avaliações de larga escala, merece atenção e, com isso, justifica nossa escolha, 

pois fazem parte da reforma política que se baseia na defesa de um currículo abrangente e 

que busca a universalidade. Nesse sentido, cabe destacar o que afirma Laclau (2011, p. 57) 

quando diz que “o universal surge a partir de um particular não como um princípio subjacente 

a este que o explica, mas como um horizonte incompleto, que sutura uma identidade 

específica deslocada”. São questões que apontam para a construção de um currículo 

homogêneo, que não considera as múltiplas situações que ocorrem na escola, repleta de 

ambivalências decorrentes da existência da pluralidade e diferenças culturais do seu 

cotidiano. Fica, então, o interesse de tentar perceber onde os/as docentes buscam novos 

caminhos no fazer pedagógico porque este espaço sociocultural, constituído de saberes, 

fazeres, regras, normas, proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos têm um 

dinamismo próprio que se movimenta, se adapta e se atualiza nas tarefas do ensinar e 

aprender.  

Nos documentos elaborados pela Secretaria Municipal de Educação SEMED/Macaé 

encontramos o interesse pela implementação de políticas públicas consistentes e eficazes que 

respondam às relações sociais, políticas e econômicas que caracterizam o mundo 

contemporâneo. Neste recorte, se referenciam à integração econômica e cultural, à 

velocidade do avanço científico e tecnológico e às modificações nas atividades econômicas 

e profissionais. Por isso, o entendimento da necessidade e urgência da adequação da educação 

a estas demandas.  

O que se evidencia, no entanto, é a reprodução da estrutura de valores que contribui para 

perpetuar uma concepção de mundo baseada na sociedade mercantil (MÉSZÁROS, 2008). 

Para tanto, exige-se que a educação seja cada vez mais qualificada para atender às 

necessidades que emergem da sociedade, de acordo com que está posto nos documentos da 

SEMED/Macaé.  

Há nestes documentos também a referência à educação de qualidade, como aquela capaz 

de garantir a todos, sem distinção, o acesso ao saber e a preparação para a inserção no mundo 

do trabalho, o que é entendido como elemento constitutivo de uma verdadeira ação para a 

cidadania. Ou seja, o significante qualidade atualmente está muito relacionado a êxito e 

eficiência e estes indicadores permitem observar certos resultados em educação, mas deixam 

pendentes muitos processos de aprendizagem. Assim, o modelo gerencialista, ao privilegiar 

apenas os resultados obtidos pelos/as alunos/as em avaliações externas, teria como objetivo, 

de acordo com Hypolito e Ivo (2013), responsabilizar os/as docentes pelo fracasso escolar, 
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eximindo os gestores de suas responsabilidades. Ou seja, tais avaliações propõem uma 

aprendizagem que deve ser mensurada por meio de exames padronizados que desconsideram 

o contexto escolar, as peculiaridades dos/as estudantes e sua trajetória no processo de ensino-

aprendizagem.  

Com isso, a avaliação externa pressiona o/a docente no sentido dele/a alcançar aquilo 

que se entende como seu melhor desempenho. São situações em que a avaliação externa 

interfere na relação professor/aluno e sela o destino da criança. Tais medidas têm levado 

os/as professores/as a se voltarem para o ensino de certos conteúdos, uma vez que seu 

desempenho será medido pelos resultados dos/as alunos/as nos testes e não pelos aspectos 

voltados para a formação humana (SANTOS, 2004). Além disso, as pressões externas da 

avaliação levam a escola a criar mecanismos concorrenciais internos de controle sobre as 

crianças como, por exemplo, a divulgação dos/as estudantes e docentes que se saíram melhor 

nos exames externos.  

Às vezes, estas listas são afixadas nas salas de aulas ou em outros locais da escola. São 

ações que reforçam aquelas feitas pelos/as professores/as no interior do processo de ensino. 

Ou seja, em determinadas situações, as crianças, em função de seu desempenho, circulam 

constantemente entre turmas consideradas “fracas” ou “fortes” durante o ano letivo ou são 

encaminhadas para “reforço” em salas separadas, sendo estigmatizadas pelos/as demais 

colegas.  

 
 
Os fios que alinhavam o diálogo com os sujeitos posicionados como 

docentes 
 

Observando o interior de instituições escolares de Macaé, pudemos percebê-las como 

espaços onde se produziam sentidos de avaliação, de formação humana e de articulações 

sócio-culturais muito amplas. Foi a partir dessas constatações que buscamos pistas para 

melhor compreender as estratégias para recontextualizar e ressignificar o proposto nos 

currículos escolares, tendo em vista a questão das avaliações externas e internas, o que exige 

a busca da compreensão das singularidades de cada contexto e um diálogo com os sujeitos 

que compõem a escola pública macaense. Nesse ponto, vale, portanto, pôr em foco a 

realização das entrevistas com as professoras e as observações nas salas de aula. Assim como 

destacar o que pudemos verificar como processos que nos permitiram compreender as 

ressignificações, recontextualizações e traduções do que é proposto para o trabalho escolar.  

O conceito de tradução mostra-se potente pois permite verificarmos as diferentes 

significações que as atividades pedagógicas assumem. Tradução aqui é entendida como a 

impossibilidade de uma leitura inequívoca ou de que o sentido se repita em cada re/inscrição. 

É neste sentido que Lopes, Cunha e Costa (2013, p.400) afirmam que: 
 

Entendemos que tanto na teoria do discurso de Laclau como na desconstrução em 

Derrida, apesar das preocupações diferenciadas desses autores, a perspectiva de 

toda produção (de si, da política, da vida) está circunscrita à negociação de 
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sentidos com o significante. Não há transparência na linguagem e muito menos se 

consideram possibilidades de acesso a dada essência, fundamentação ou origem 

do social, uma vez que essência, fundamento e social não existem como 

sedimentos a serem alcançados.  

 

Nesse caso, a leitura/ significação de toda política, tendo em vista a escrita de seus textos/ 

discursos/ práticas se opera na negociação de sentidos. Portanto, a atividade pedagógica, que 

é o resultado de uma profusão de sentidos de diferentes contextos, passa a ser pensada como 

constituída por uma gramática cujas regras estão sujeitas a mudanças no decorrer de sua 

aplicação.  

Neste ponto, consideramos pertinente reiterar que as falas docentes estão sendo aqui 

tomadas como produções discursivas em meio ao jogo político dos processos de significação 

da ANA e AMA e seus efeitos. 

 Assim, não restringimos esta pesquisa à linguagem da denúncia ou da contradição, por 

acreditar que isso pouco contribui para o debate sobre as relações entre a ação pedagógica e 

os processos de avaliação. Nessa proposta, o objeto de análise é o contexto político-

discursivo que possibilita a hegemonização de um discurso. Na perspectiva de Laclau e 

Chantal Mouffe (2004), os discursos hegemônicos não trazem a verdade sobre os objetos, o 

que nos afasta da objetividade. A tarefa da análise é, portanto, constituir o contexto discursivo 

– as demandas e antagonismos – que possibilitaram que sentidos de avaliação se 

hegemonizassem nos discursos das professoras. Dito de outra forma, a análise envolve 

indagar a dimensão do político que possibilitou que as professoras que participaram deste 

estudo constituíssem sentidos de avaliação dessa ou daquela forma e sublinhar a sua 

contingencialidade e os deslizamentos no processo de significação. 

Destacamos, então, que foram buscados no discurso das professoras o significante, as 

demandas que tentam representar e o antagonismo que possibilitaram a constituição dos 

sentidos de avaliação. Assim, verificamos que, no conjunto das falas docentes, a avaliação 

AMA é significada como limitadora das práticas pedagógicas e este é um sentido antagônico 

constituído no discurso. Ou seja, demandas são bloqueadas e o que se busca é transmitir um 

determinado conhecimento e considerar o trabalho do/a professor/a.  

O que está em foco, portanto, é que se entende que a AMA bloqueia estas demandas 

indicadas acima. Deslizam sobre este significante diferentes sentidos. São eles os conteúdos 

não trabalhados pela professora; o afastamento da autonomia do trabalho docente; a 

exigência da mesma performance de alunos/as diferentes, o que ignora a realidade diversa 

dos/as estudantes. Ou seja, a AMA se constituí como o antagônico que bloqueia a autonomia 

do/a professor/a e o atendimento às diferenças do/a aluno/a. 

Há que se ter em conta também que essa avaliação, aplicada no início e fim do ano, tem-

nos discursos das professoras e da SEMED/Macaé - vinculação com os conteúdos listados 

no COC. Esse modelo de avaliação passa a ser significado, então, como algo criado mais 

para impor limites às escolhas curriculares dos/as professores/as do quê, para quê e quando 

ensinar.  
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O quê ensinar vem discriminado no COC. O para quê ensinar passa a ter como horizonte 

a realização da avaliação oficial, o que termina influenciando no quê ensinar. O quando 

ensinar limita-se ao bimestre no qual determinado conteúdo encontra-se listado para ser 

ensinado pela professora e avaliado pela AMA. Assim, a avaliação externa é o que bloqueia 

a diferença.  

Contudo, diante da observação da recontextualização das avaliações na prática 

pedagógica, afirmamos a impossibilidade de controle absoluto da produção de significados. 

Nesse sentido, Rosistolato, Prado e Fernández (2014) reconhecem que há níveis de 

autonomia não previstos nas políticas educacionais, que se fazem presentes nas práticas 

cotidianas relacionadas às avaliações externas. Enfim, é o/a professor/a quem acaba por 

decidir sobre o tipo de orientação que dará ao trabalho de sala de aula. 

No entanto, o foco em um conjunto restrito de habilidades sem estabelecer conexões 

com o contexto dos/as alunos/as limita a relação aprendizagem-ensino, muitas vezes 

distanciando o/a estudante, o sujeito que aprende do conhecimento, do suposto objeto da 

aprendizagem.  

Nesse contexto há que se distinguir também a questão da autonomia docente, mobilizada 

em torno de demandas pedagógicas e sociais e dos controles e cobranças, que limitam a 

conquista da autonomia e criatividade profissional. Autonomia, portanto, remete a discussões 

caras a esta pesquisa a partir do momento em que esse termo foi evocado direta ou 

indiretamente pelas professoras durante as entrevistas. Autonomia era objeto de 

subjetivações docentes e mostrava que se tratava de um elemento presente nos discursos das 

professoras e era produzido no jogo político da definição dos sentidos de avaliação fixados 

na ANA e AMA.  

É por isso que temos afirmado que a ANA e a AMA acompanham uma tendência 

percebida em outros exames estandardizados, inseridos em processos de avaliação externa, 

que é a de reduzir as margens da autonomia docente pelos mecanismos de controle ao qual 

se vincula inclusive o que se refere ao planejamento cotidiano da prática pedagógica. O grau 

de regulação indica uma desconfiança na capacidade docente de formulação e de 

compreensão de sua prática cotidiana.  

Além do desconforto docente, há afastamentos entre a classificação de algumas crianças 

na ANA e na AMA e as habilidades que demonstram em suas atividades escolares cotidianas, 

mesmo se tomarmos como única referência os descritores oficiais. A fala da professora 

Hortênsia assume os sentidos da AMA como a que bloqueia a demanda pelo conhecimento 

do/a aluno/a. Ela disse que “começando pela aplicação da prova, eu acho que a forma como 

ela é aplicada não avalia a criança, ela não tá ali pra avaliar o conhecimento do aluno”.  

Há situações que emergem em algumas entrevistas das professoras quando estas 

analisam o trabalho docente e o imaginam livre de interferências externas. São professoras 

que procuram focar o trabalho docente no conhecimento do/a aluno/a, na prática pedagógica 

de atendimento à diferença (demanda bloqueada pela avaliação externa) e possíveis 

estratégias de ensino para atendimento das diferenças. Vejamos algumas falas nas quais estão 

presentes a demanda bloqueada: conhecimento do trabalho docente; conhecimento do/a 
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aluno/a; avaliação do trabalho docente; sentidos de antagonismo; cobrança de desempenho e 

padronização: 
 

Mas a SEMED parece que não acha assim. Na verdade eu não sei o que essas 

pessoas pensam. Qual o olhar delas pra essas avaliações se é somente erros e 

acertos ou se elas através da resposta do aluno tentam entender o que o aluno 

sabe. (Profª Hortência). 

 

Porque não fazer sugestões ou avaliações que realmente avalie o que estamos 

trabalhando com nossos alunos? (Profª Hortência). 

 

... cada aluno tem as suas especificidades, suas particularidades. Tem um sistema 

Federal que diz que a gente tem que ter um olhar diferenciado para os alunos, 

mas que continuam com as mesmas cobranças a nível nacional de desempenho 

e padronização em todos os segmentos do Ensino Fundamental. (Profª Iris). 

 

É possível observar na fala das professoras a relação entre a avaliação oficial e seu 

trabalho pedagógico, pois as estratégias que configuram as práticas das professoras se 

constituem na busca de sentidos para a avaliação oficial, recontextualizando as propostas 

curriculares. Assim, a avaliação assume o sentido de proposta curricular com ressignificações 

e hibridismos. 

Os sentidos dados às práticas curriculares pelas professoras no espaço escolar a partir 

das avaliações externas estão, portanto, situados no jogo político no qual se entrecruzam 

relações assimétricas de poder que animam e constituem tal jogo. Mesmo que a política de 

regulação do trabalho docente, por meio de uma avaliação oficial e da produção de sentidos 

sobre ela, não ocorra de forma homogênea, é o que reverbera em possibilidades diversas de 

agência por parte dos sujeitos posicionados como docentes. 

A fala da professora Margarida mostra o sentido limitador da avaliação externa em 

relação ao trabalho docente. Ela diz: “as provas interferem e viram cobranças porque existe 

um trabalho com meta, elas acabam vindo para medir o que você como professor faz e o que 

você não faz.” Ou seja, de acordo com o que enunciou a professora Margarida as provas são 

um instrumento que tenta controlar as práticas docentes. Porém isto é uma tentativa 

impossível tendo em vista a possibilidade das recontextualizações. 

Neste contexto, cabe destacar que Lopes (2004) defende o conceito de 

recontextualização por hibridismo como importante para a pesquisa das políticas de 

currículo. Com esse conceito é possível marcar as reinterpretações como inerentes aos 

processos de circulação dos textos curriculares, articular a ação de vários contextos nessa 

interpretação, identificar as relações entre processos de reprodução e reinterpretação, os 

processos de resistência e mudança dos/as professores/as, para pensar a atuação dos/as 

docentes nas práticas pedagógicas. 

Apresentamos agora excertos de entrevistas de professoras que nos permitem observar 

as construções discursivas que atribuem significado às avaliações federais e municipais. 
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Nessas falas, as professoras não apóiam as avaliações externas e o discurso delas ora esvazia-

se, ora desliza. 

A professora Violeta, diz que as avaliações externas não atendem às diferenças, mas 

ainda assim acha que elas são uma coisa boa. Fala de diferença e significa avaliação com 

positividades, deslocando seu sentido quando menciona as “estatísticas do ranking, 

comparando escolas”. Na teoria do discurso de Laclau e Mouffe (2004) toda objetividade se 

constitui discursivamente na relação com as demandas e os antagonismos. Para a professora 

Violeta, a AMA assume sentidos de referência para o trabalho docente indicando o que todo/a 

aluno/a deve aprender.  

Vejamos, então, outras falas: 
 

Eu me sinto responsabilizada, né. É meu trabalho, né? E se meus alunos não 

forem bem nas avaliações, eu tenho que parar para ver o que eu não estou 

fazendo, né? O que eu não estou oferecendo ao meu aluno, para ele em prova 

não estar conseguindo alcançar os objetivos da prova, né? (Profª Violeta). 

 

Há testes que eu dou diferente, porque eles têm que consolidar. Como eu vou 

mandar um aluno para o 4º ano, por exemplo, sem saber ortografia, ali na 

Provinha não pede ortografia. Eu fico na dúvida, porque ora eu tenho que 

trabalhar o conteúdo do 3º ano e ora eu tenho que trabalhar o que vai cair na 

Provinha. É muito cansativo atender essa realidade. (Profª Rosa). 

 

O fato da prova ser de marcar não avalia muito, eu diria que se fosse escrita 

conseguiríamos saber melhor o que meu aluno sabe e consegue fazer, o que ele 

realmente aprendeu. E a prova AMA já tem um padrão e isso não é bom porque 

cada escola é de um jeito, trabalha conforme a sua realidade de seus alunos, faz 

o seu diagnóstico. E a Provinha só vem como burocracia da rede. (Profª Tulipa). 

 

Como se pôde observar, a avaliação assume nos discursos docentes sentidos diversos 

como aqueles de ordenação e controle, de escola de qualidade e cultura comum etc.  

Mas há que se ter em foco que nesses discursos as políticas de avaliação são significadas 

como distantes da “realidade” das escolas e do trabalho docente, já que os/as professores/as 

não participam dessa produção. Por outro lado, o sentido atribuído à produção de políticas 

desconsidera que a produção de significados no contexto da prática também se constitui como 

participação ao transbordar sentidos que se presentificam em contextos mais amplos. Em 

outras palavras, a recontextualização da política é também uma forma de produzi-la. 

Neste contexto, foi possível perceber também as tensões presentes no interior da própria 

cadeia de equivalências, o que significa dizer que o jogo político de inclusão ou exclusão de 

elementos dessa cadeia é permanente, sendo apenas contingencialmente suturado.  

Além disto, a análise empreendida permitiu também compreender que as subjetividades 

docentes são, ao mesmo tempo, mobilizadas e forjadas no processo político de atribuição de 

sentidos para o social. Assim, articulações discursivas semelhantes conduzem formas 

diferentes de agir no mundo. 
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Considerações Finais 
 

Pareceu-nos que no discurso das professoras o sentido de avaliação diagnóstica foi 

apresentado como algo privilegiado. Assim, torna-se importante identificar disputas para 

definir o que se entende por avaliação diagnóstica.  

De acordo com as falas das professoras, uma avaliação para ser diagnóstica precisa ser 

aplicada no início e ao final de cada processo educativo, identificar as ausências de 

aprendizagem e se realizar no intuito de dar um retorno a fim de que possam ser tomadas as 

medidas consideradas necessárias para melhorar o quadro diagnosticado. São estes, pois, os 

elementos que se articulam em uma cadeia definidora de avaliação diagnóstica como foi 

apresentado pelas professoras que foram entrevistadas.  

Ao explicitar seu entendimento de avaliação diagnóstica, a SEMED/Macaé se aproxima 

daquela feita pelas docentes entrevistadas, pois a Secretaria desenvolve uma avaliação tida 

como diagnóstica pelos técnicos, no caso da SEMED/Macaé, mas que não é vista dessa forma 

pelas professoras. Uma possível explicação para este antagonismo podem ser os fluxos de 

sentidos nos quais investe a Secretaria de Educação macaense que terminam por tornar esta 

avaliação municipal menos palatável para os sujeitos posicionados no contexto da prática. 

Diante do que foi aqui apresentado, concluímos que tanto a SEMED/Macaé quanto as 

docentes, embora com ênfases, deslocamentos e omissões diferentes, constituem discursos 

que se antagonizam, mas há sentidos hegemônicos para significar a AMA. Avaliação externa 

e avaliação diagnóstica são sentidos que se constituem nessas cadeias de equivalências, 

sendo, pois, a avaliação interna o exterior constitutivo delas no processo de significação. 

Nesse sentido, o antagonismo que possibilita a constituição do sentido diagnóstico na AMA 

é a não aprendizagem dos/as alunos/as, também expresso como significante privilegiado no 

texto da política. 

Enfim, as ambivalências dos sentidos de avaliação percebidas nesta pesquisa não são 

aqui entendidas como problemas de gestão a serem resolvidos, mas como expressões do jogo 

político, das disputas pela significação. 

Temos assim um discurso que foi se constituindo em torno de diferenças que marcam os 

interesses da SEMED/ Macaé com os resultados dos/as estudantes nas avaliações externas e 

as questões pedagógicas que estão no centro da atividade docente das professoras dos 

primeiros anos do Ensino Fundamental de Macaé.  
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