VARIAÇÕES NA COMPREENSÃO DE DESEMPENHOS ESCOLARES:
CONTEXTOS, PERCEPÇÕES DE PROFESSORES E DIRECIONAMENTOS
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RESUMO
Este texto objetivou discutir certas variações postas no processo de compreensão dos
resultados escolares de dois alunos, analisados como casos de baixos desempenhos escolares
quando cursavam parte do Ensino Fundamental I, destacando as percepções de professores
sobre os desempenhos deles, nomeadamente, frente as experiências de reprovações escolares.
Para isso, foi organizada uma pesquisa qualitativa, de caráter longitudinal, que acompanhou
dois alunos analisados, em 2009, como estudantes com baixo desempenhos escolares, quando
cursavam o segundo ano em uma escola municipal de Ensino Fundamental I, localizada num
bairro periférico no interior do estado de São Paulo. Em 2011 e 2012 os mesmos meninos
foram acompanhados quando cursaram o terceiro e/ou quarto ano. Como instrumentos de
coleta de dados foram empregados: entrevistas com os professores, familiares e alunos,
observações de reuniões de conselho de escola e de aulas regulares. Além disso, documentos
foram analisados (atividades dos alunos e Plano Gestor da unidade de ensino) e um
questionário de caracterização foi respondido pelos alunos que frequentavam as turmas
acompanhadas. Os eixos principais de análise dos dados se pautaram no contexto, nas
percepções sobre os desempenhos escolares dos alunos e nos direcionamentos escolares
dados aos estudantes. Foi possível concluir que se mostra necessário debater e explicitar os
critérios empregados na análise dos desempenhos escolares, reconhecendo a existência de
padrões próprios a cada professor, os quais, em uma conjuntura macrossocial e com
fundamentos na passagem do tempo, anunciaram que também existem padrões amplos, indo
além das singularidades de cada contexto e das particularidades dos avaliadores, sem negar a
existência delas, mas destacando a importância de estabelecer constantes discussões sobre o
tema.
Palavras-Chave: Avaliações de desempenhos escolares. Aprovação ou Reprovação Escolar.
Ensino Fundamental I.
1 INTRODUÇÃO
Este texto problematiza certas variações nas percepções de professores sobre
desempenhos escolares de estudantes, conforme os contextos de onde partem e com base em
critérios próprios para construção de análises.
Na conjuntura francesa, Dubet (2008) afirmou que os desempenhos dos alunos, muitas
vezes, estão associados ao contexto local da sala de aula, decorrem tanto de crenças e
julgamentos quanto da ciência para fixar uma norma padrão. Corroborando com isso, Lahire
(1997) expôs que a avaliação dos desempenhos escolares, feita pelo professor em sala de aula,
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é relativa a configuração do grupo que avalia, assim cada nota só teria sentido dentro do
contexto no qual foi constituída.
No que se refere aos critérios empregados por diferentes professores, Gatti (2003,
p.101) expôs que:
Fica evidente que uma grande variedade de formas de avaliação é usada, em que
pese a aparente uniformidade nas atribuições de notas. Evidencia-se nas pesquisas,
pelas falas dos docentes, que, para cada um deles, seus próprios procedimentos são
considerados, em geral, os melhores e mais justos para determinar as notas dos
alunos. Mas as aproximações a que procedem, as considerações que usam para
alterar padrões fixos, etc. precisariam merecer uma análise constante por parte dos
professores. Não se trata de eliminar esse grau de julgamento, mas torná-lo mais
explícito e analisável constantemente.

De tal modo, parte-se da hipótese de que existem variações nos critérios utilizados por
docentes para analisar os desempenhos escolares de estudantes, assim como singularidades
dos contextos escolares/turmas precisam ser considerados para compreender o ponto de
partida de tais ponderações; aspectos que rompem com a aparente uniformidade, citada por
Gatti (2003), que perpassa a atribuição de notas.
Neste cenário, este artigo traz reflexões oriundas de uma tese, Giraldi (2014), que
acompanhou trajetórias escolares de sujeitos matriculados em diferentes turmas de escolas
municipais de Ensino Fundamental I e II, nas quais tornou-se necessário considerar
particularidades envolvidas no processo de compreensão de resultados escolares, afinal havia
ciência de que nem sempre um conceito, obtido por um aluno, em determinado contexto
escolar, seria equivalente em outro; foi possível perceber que em algumas turmas/escolas
existia um rigor mais intenso do que em outras para atribuir notas ou para aprovar/reprovar
alunos.
Sendo assim, o contexto escolar frequentado por um estudante e as percepções pessoais
de professores sobre desempenhos escolares, poderiam atuar sobre alguns direcionamentos no
decorrer do processo de escolarização, existindo referências significativas, sobretudo, com
relação as reprovações escolares.
Sobre isto, Œuvard (2000) anunciou, com dados obtidos no contexto Francês, que os
alunos que reprovam um ano escolar apresentam probabilidade de serem retidos novamente
em outro ano escolar. Além disso, estudantes que nunca reprovaram teriam sete vezes mais
chances de chegar ao nível mais concorrido da escolarização francesa comparados aos que
foram retidos em algum momento da trajetória escolar.
Crahay (2007, p.185) também identificou, na literatura, influências da repetência
escolar à continuidade da escolarização e concluiu que: “O balanço das pesquisas disponíveis
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sobre os efeitos da repetência não tem ambiguidade: em regra geral, os alunos fracos que
repetem progridem menos que os outros alunos fracos que são promovidos. [...].”.
Diante dos contextos, das variações nas percepções de professores sobre os resultados
escolares de alunos e dos direcionamentos sequentes a esses aspectos; este texto objetivou
discutir certas variações postas no processo de compreensão dos resultados escolares de dois
alunos, analisados como casos de baixos desempenhos escolares quando cursavam parte do
Ensino Fundamental I, destacando as percepções de professores sobre os desempenhos deles,
nomeadamente, frente as experiências de reprovações escolares.
Esclarece-se que assim como exposto por Amaral (2010), esta pesquisa entende que as
trajetórias escolares são resultantes do estabelecimento de diversas relações. Portanto, as
experiências vivenciadas por estudantes na escola não irão, isoladamente, determinar os
rumos da vida dos jovens. Contudo, como anunciado por Œuvard (2000) e Crahay (2007)
estas experiências se mostram, estatisticamente, mais favoráveis ou menos à sequência
escolar, perante a isto, precisam ser pensadas de forma contextualizada, considerando, dentre
outros aspectos, variações nas análises de professores sobre os desempenhos escolares, o que
tornaria algumas questões explícitas, logo, mais debatidas.
Neste sentido, este artigo esteve preocupado em questionar a aparente uniformidade,
(GATTI, 2003), que perpassaria os resultados de apreciações docentes e a necessidade de
pensá-los, sopesando o contexto no qual eles seriam construídos.
2 METODOLOGIA
O presente texto foi organizado a partir de um estudo que pretendeu dar continuidade a
uma dissertação (GIRALDI, 2010) ao propor o acompanhamento das trajetórias e percursos
escolares dos mesmos estudantes encontrados naquela ocasião.
Trata-se dos resultados de uma pesquisa de doutoramento, (GIRALDI, 2014), mais
ampla, baseada em estudos de caso, numa perspectiva qualitativa, com um desenho
longitudinal de painel; definida assim por Hakim (1997) por acompanhar os mesmos sujeitos
durante um período de tempo e contar com sucessivas coletas de informações.
Para a constituição deste material, foram sistematizadas informações construídas em
uma Instituição de Ensino Fundamental I, junto a dois alunos, seus respectivos familiares e
onze professoras que ministraram aulas para os garotos no período acompanhado.
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Esses estudantes foram indicados no ano de 2009, Giraldi (2010), como casos de baixo
desempenho escolar, estudavam na mesma sala, numa turma de segundo ano2, mas, em
meados do ano letivo, passaram a frequentar períodos contrários. Baucis3 estava matriculado
de manhã e o Beleno, à tarde. Ambos foram reprovados ao final do segundo ano, em turmas
distintas.
Os garotos foram localizados novamente em 2011. Eles estudavam na mesma escola e
cursavam o terceiro ano, em turmas e períodos diferentes, o que se manteve ao longo do
processo de acompanhamento, o qual ocorreu até 2012. Em 2011, Beleno foi reprovado
novamente e cursou o terceiro ano mais uma vez em 2012, já Baucis foi aprovado e, por isto,
cursou o quarto ano escolar, em 2012.
O quadro que segue abaixo almeja apresentar características das professoras que
ministraram aulas aos alunos acompanhados e ilustrar a sequência de anos que eles foram
seguidos.
Quadro I: Professoras e turmas de Beleno e Baucis.
Ano

2009

Beleno
1. Responsável pela turma, professora
manhã 2º ano– 27 anos de idade e 6 anos
de experiência (mesma Beleno e Baucis)

Baucis
1. Responsável pela turma 2º ano– 27 anos de
idade e 6 anos de experiência (mesma Beleno e
Baucis)

2. Beleno mudou de turma - tarde 2º ano–
Professora 28 anos e 8 anos de experiência
3. Responsável pela turma 3º ano– 26 anos
de idade e 3 anos de experiência

4. Responsável pela turma 3º ano– 47 anos de
idade e 28 anos de experiência

5. Reforço - 32 anos de idade e 8 anos de
experiência

6. Reforço - 38 anos de idade e 1 ano de
experiência

7. Responsável pela turma 3º ano – 30
anos de idade e 6 anos de experiência

8. Responsável pela turma 4º ano, 1º sem. – 50
anos de idade e 25 anos de profissão (aposentou
em meados de 2012).

2011

2012

10. Reforço: 36 anos de idade e 10 anos de
experiência

9. Responsável pela turma 4º ano, 2º sem. – 38
anos de idade e 4 de experiência
Reforço – mesma do ano anterior e contou com
mais uma professora (11) 31 anos de idade e
com cinco anos de experiência

Fonte: Da própria autora.

Sobre os alunos e familiares que compuseram este estudo, esclarece-se que Baucis,
com nove anos de idade, morava com a mãe, numa casa anexa a dos avós. Ela era analfabeta e
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estava afastada do seu trabalho na zona rural, na coleta da laranja, pois esteve doente. O pai
de Baucis reconheceu a paternidade do garoto há alguns anos e passou então a pagar uma
pensão, irregular, à família. Beleno, também com nove anos de idade, morava com a mãe e
mais três irmãos, o pai trabalhava em outra cidade e estava em casa aos finais de semana,
quinzenalmente. Ele era pedreiro e a mãe dona de casa, ambos não completaram o Ensino
Fundamental I.
Os dados apresentados aqui foram construídos junto a uma escola de Ensino
Fundamental I, mantida com recursos municipais, localizada num bairro periférico da cidade.
Os instrumentos utilizados para construção das informações se constituíram por meio
de entrevistas com os professores, familiares e alunos4, observações reuniões de conselho de
escola5 e de aulas regulares6. Além disso, documentos foram analisados (atividades dos
alunos e Plano Gestor da unidade de ensino) e um questionário de caracterização foi
respondido pelos alunos que frequentavam as turmas acompanhadas. Torna-se ainda
importante pontuar que todos os procedimentos éticos foram seguidos.
Os dados foram analisados após inúmeras leituras das entrevistas transcritas, dos
diários de observações de aulas, dos questionários e dos documentos a que se teve acesso. A
partir disso, foi possível organizá-los seguindo dois eixos centrais: o contexto (características
e orientações da escola) e as percepções sobre os desempenhos escolares dos alunos
(perspectivas individuais), neste caso, houve uma atenção especial ao processo de análise de
professores sobre os resultados de aprendizagens apresentados pelos estudantes, o que
resultou nos direcionamentos escolares dados aos estudantes. Diante disso, o material foi
triangulado com o objetivo de identificar variações e padrões no processo de análise dos
desempenhos escolares.
3 DISCUSSÃO DOS DADOS
A princípio haverá a exposição de dados que se referem aos contextos, atribuindo
atenção especial as orientações dadas pela escola sobre o processo avaliativo, acrescida de
percepções de professores sobre o assunto. Na sequência, serão estabelecidas discussões
sobre direcionamentos institucionais à continuidade da escolarização dos garotos
acompanhados.
4
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diferentes, frequentadas por eles. Em cada ano houve a observação de 15 aulas por sala.
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Sendo assim, as turmas frequentadas por Baucis e Beleno, em 2011 e 2012, não se
mostraram

significativamente

distintas.

Ambas

atendiam

alunos

com

perfis

sociais/econômicos aproximados.
A turma frequentada por Baucis foi avaliada positivamente pelas professoras que
ministraram aulas para ele em ambos os anos acompanhados, mesma turma, sendo possível
identificar estudantes no grupo que se destacavam consideravelmente e outros que
demonstravam muitas dificuldades para aprender a ler e escrever. Enquanto diferencial, em
2011, foi identificado que se tratava de uma sala quieta, às vezes até apática, em que docente
recorrentemente pedia atenção aos alunos. Já em 2012, os estudantes se mostravam mais
participativos, respondiam com mais frequência questões postas e mantinham algumas
conversas entre os pares.
O grupo frequentado por Beleno foi analisado em 2011 de maneira positiva, neste ano,
os estudantes mantinham relações afetuosas com a docente, que era exigente com as
atividades apresentadas por eles, os quais costumavam responder perguntas, faziam
comentários sobre os conteúdos estudados e seguiam as regras instituídas no grupo. Ao final
deste ano, o Beleno foi reprovado, passando a compor outra turma de alunos em 2012, a
professora que foi responsável por eles a analisou como um grupo permeado por muitos
estudantes com dificuldades para aprender, indisciplinados e com recorrentes ausências, neste
ano, ela considerou não ser viável ensinar conteúdos, como o uso de aspas, à turma por
considerá-la “fraca”.
Com relação a organização da instituição escolar, tem-se que a leitura e análise do Plano
Gestor, da unidade de ensino acompanhada, indicou que o processo de avaliação da
aprendizagem era planejado em três momentos, o inicial, que era realizado no começo do ano,
o formativo, de caráter contínuo e o somatório que deveria pontuar se os objetivos propostos a
cada ano foram alcançados ou não. A avaliação ocorreria a qualquer momento com o intuito
de analisar a aprendizagem de determinado conteúdo ou ao final de cada bimestre.
Comentários realizados por professores em reuniões do conselho de escola anunciaram
a existência de alguns critérios utilizados para avaliar, dentre os quais pode ser citado a
composição das turmas: “Se eu dei quatro para ele, eu não posso dar quatro aqui, tem que ser
coerente né.” (Reunião do Conselho de Escola, período da manhã, 2012).
Outro critério empregado para atribuir notas e aprovar ou reprovar alunos se baseou na
idade dos estudantes: “Ele já tem 12 anos, eu vou deixar com cinco.” (Reunião do Conselho
de Escola, período da manhã, 2012).
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No que se refere, propriamente, a averiguação de aprendizagens de conteúdos
curriculares, a orientação geral dada pela escola, para sustentar as práticas avaliativas no
interior da sala de aula, pautou-se na perspectiva formativa, sendo definida dentro de uma
postura diária de acompanhamento do desempenho escolar. O que parecia ser seguido pelas
professoras:
[...] eu me baseio assim, nas atividades né, da sala de aula, às vezes, uma atividade
em dupla, se ele participou junto com o outro, como saiu né, se ele escreveu, se ele
foi o escriba ali da dupla, vou analisando e depois por fim a avaliação individual, é
um conjunto né, é um conjunto. Então, o interesse né, nas aulas, quando eu tava
explicando né, se ele participou da aula, tudo isso pra dar a média né. (Professora de
Baucis, 2012).

Entretanto, se mostrou complexo apreender os critérios empregados por cada docente
para analisar as provas realizadas pelos alunos, o que traz concordâncias com as
considerações de Gatti (2003) ao ressalvar o emprego de procedimentos próprios, a cada
professor, para atribuir conceitos numéricos, aos quais pesaria uma aparente uniformidade:
As professoras mostravam as avaliações dos alunos e falavam sobre as notas que
haviam dado. Algumas foram repreendidas pela nota baixa atribuída a alunos que
acertavam as atividades avaliativas: “Não é caso para quatro.” (Coordenadora).
“Não é uma criança de reforço.” (Coordenadora). “O quatro é para quem não sabe,
erra tudo!” (Coordenadora), “Vocês dão a nota que querem, se pegar um pai
entendido e ver isso aqui, você está enrolada!” (Diretora). “Fono não interfere na
nota, tem que ver o que ele acertou”. (Reunião do Conselho de Escola, período da
tarde, 2012).

A propósito, uma professora comentou sobre as variações das notas atribuídas aos
alunos frente aos documentos avaliativos:
[...] se você comparar minhas provas você vai falar: “Você é louca. Você deu seis
pro fulano que acertou quase tudo e deu dez pro ciclano que errou.” Mas aquele seis
que errou eu sei que ele pegou o domínio, eu sei que ele não conseguiu provar pra
mim no dia, mas eu sei que no dia-a-dia ele mostrou que sabe. [...]. (Professora de
Beleno, 2012).

Tais indicações remetem a critérios de avaliações pouco claros. Dados que corroboram
com os apresentados por Luz (2008) e Souza (2006) ao indicarem dificuldades no
reconhecimento dos discernimentos empregados por professores, de outras instituições de
ensino, fazendo-se presente percepções subjetivas, que iam além do que seria passível
registrar por meio de provas ou atividades em sala de aula.
No entanto, embora os critérios avaliativos empregados por professores para
implementar notas aos alunos e pensar nos direcionamentos dados a eles, como
encaminhamentos para aulas de reforço escolar ou aprovações e reprovações, tenham se
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mostrado pouco claros, também foi observado, por meio da passagem do tempo, que os
alunos acompanhados no estudo de Giraldi (2014), Baucis e Beleno, foram analisados por
diferentes professores de maneira estável, mesmo em turmas e por professores diferentes. O
que leva a questionar se as avaliações docentes seriam pautadas em critérios tão pessoais
quanto pareciam ser.
Neste sentido, Lahire (1997) esclareceu que os professores falam sobre sujeitos e
comportamentos reais, mas em alguns momentos, há o destaque de determinadas
características em detrimento de outras, conforme quem produz a análise. Além disso, este
mesmo autor percebeu que existiria mais estabilidades entre as análises de alunos, em
situações de fracasso/baixo desempenho escolar, do que os estudantes compreendidos como
casos de sucesso escolar. Assim, o autor concluiu que os alunos julgados com dificuldades de
aprendizagem no início do ano permaneceram nesta situação ao final, já os estudantes postos
como casos de sucesso escolar foram analisados com base em posições mais frágeis.
Diante do exposto, pode-se afirmar que os processos de análise dos desempenhos
escolares estavam atrelados a manutenções gerais nos julgamentos de diferentes professores
sobre um mesmo aluno, sobretudo os entendidos em situações de fracasso escolar, dentro de
um padrão de atitudes, ações e aprendizagens esperadas pela escola e professores, contudo,
também foram compostos por singularidades dos contextos em que foram produzidos e
contaram com variações nos critérios de apreciações.
Nesta conjuntura, argumenta-se que os dados apresentados aqui começaram a ser
sistematizados em 2009, Giraldi (2010), quando os alunos acompanhados, no início do
segundo ano, foram indicados pela professora responsável pela turma frequentada por eles,
como casos de baixo desempenho escolar, sob a justificativa de que os referidos estudantes
vivenciaram dificuldades na utilização e aprendizagem da leitura e escrita, acrescido de uma
intensa vontade, demonstrada por eles, de brincar e não estudar. Inclusive, Beleno foi
compreendido como faltoso e não memorizava a grafia das letras e dos números.
Após dois anos, em 2011, tanto Beleno quanto Baucis continuaram indicados como
alunos com baixo desempenho escolar por suas “novas” professoras. Reprovaram o segundo
ano (2009) e no terceiro ano (2010) eram ainda avaliados com base nas dificuldades do
emprego do código escrito, não dominavam plenamente a leitura e a escrita.
Essa informação pôde ser registrada no quadro abaixo, o qual registra a transcrição de
uma reescrita produzida pelos alunos no final do terceiro ano, o texto base foi: “Eta,
cachorrinho danado!”, de Pedro Bandeira:
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Quadro II: Reescrita de texto Beleno e Baucis.
Reescrita de Beleno

Reescrita de Baucis

BIGONO UM CACHORRINHO A LEGE E
BRINCA EU METINO O FUCINHO A
NOTE NÃO É SAMATE EULE PESAVA
O QUE TINA LA EU SIMA E TAMEZA
DA CAZINA, EO CEZA E AGE E
PUSAVA A TURMA E VINA TGUTO
CALAMSO CETADE CETOPE NINADO
PELABOSO PATOS E RULE BE FU
TEBENA, E SALATO E TIGELA E
FEGOJO.
E A MÃE PESAVA :
___ O QUE VOSE VEARORA?
NADA MEMÃE.

BIVO UM CASORINCHO DANADO
BEFUGOTERO E SECA SORINCHO MU
TOLECAU ELE QUE GOTA DE BRICA E
SE CASO LE TAVA BRINCAONA NA
CASA DE POSI QUEBRO O VAZO A
DONA FICO BRAVA COLO NA COLELA
COSEU UM CASORINCHO FEMIA E
LEDEU SUA COMIDA POBRA NACA
SUPONA VIU PEGO UM VASORA CORE
A TRA FEMIA DE VASORA TODI NA ILA
CUDI SUNAVI PECOLI NALA FEMIA.
FIM

Fonte: Atividades realizadas pelos alunos: Beleno e Baucis, em 2011.

Os textos apresentaram erros ortográficos, algumas palavras se tornaram
incompreensíveis, fora do contexto da leitura, e não utilizaram a pontuação de forma correta.
Beleno tentou utilizá-la, como indicou o emprego do travessão, mas mesmo assim o texto não
exibiu estrutura de paragrafação.
Inclusive, torna-se necessário ressaltar que Beleno teve mais atenção à proposta de
reescrever a estória, já Baucis recriou aspectos do enredo, por exemplo, citou a “vasora”, item
que não apareceu no texto original, mas foi inserido pelo aluno.
Gatti (2003) referencia a importância de haver um currículo integrado às diferentes
áreas de saber e a um ideal comum. No plano gestor, da Unidade de Ensino frequentada pelos
alunos, consta que ao final do segundo ano eles deveriam conseguir produzir um texto, o que
é diferente de reescrever, como foi proposto no terceiro ano. Conforme o documento, os
alunos conseguiriam identificar e utilizar substantivos, adjetivos, concordância verbal e
nominal, pontuação, ortografia, parágrafo, onomatopeia e separação de sílabas. Além de
produzir e revisar textos. Alguns dos objetivos presentes no plano gestor da instituição, como
adjetivos e concordâncias, estavam distantes do que foi apresentado ao final do terceiro ano
por Baucis e Beleno. A propósito, nas turmas acompanhadas, os conteúdos referenciados
como adequados para aquele ano também não se mostraram comuns a outros alunos dos
grupos. Assim, o Plano da unidade pareceu ser descontextualizado do que era cobrado como
aprendizagens nas salas de aulas.
De qualquer forma, as reescritas dos estudantes foram avaliadas por suas respectivas
professoras em 2011 elencando os seguintes critérios:
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Quadro III: Avaliação sobre as reescritas de Beleno e Baucis referente ao texto de Pedro
Bandeira.
Avaliação segundo a professora
responsável por Beleno
CRITÉRIOS
Atendeu a consigna
Utilizou a estrutura solicitada
Usou a linguagem adequada
Apresentou elementos de coesão
Escreveu com coerência
Pontuação
Ortografia
Escreveu com legibilidade
Usou adequadamente o espaço no
papel

Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avaliação segundo a professora
responsável por Baucis
CRITÉRIOS
Sim Não
Atendeu a consigna
X
Utilizou a estrutura solicitada
X
Usou a linguagem adequada
X
Apresentou elementos de coesão
Escreveu com coerência
Pontuação
X
Ortografia
X
Escreveu com legibilidade
X
Usou adequadamente o espaço no X
papel

Fonte: Atividades realizadas pelos alunos: Beleno e Baucis, em 2011.

Beleno foi reprovado e Baucis foi aprovado ao final de 2011. Reitera-se que a reescrita
de um texto não serve como fundamento à aprovação ou reprovação de um aluno, aliás, como
exposto pela professora de Beleno em 2012 e observado em Reuniões de Conselho de Escola,
as atividades realizadas pelos alunos nem sempre são coerentes com as notas ou percepções
de professores sobre o domínio de conteúdos. Contudo, chamou a atenção o fato de ser crível
identificar condições um pouco mais valorizadas na reescrita de Beleno, quando confrontadas
as duas produções, também seria importante considerar que existiu uma análise mais positiva
da professora deste menino frente as atividades produzidas. Pontua-se ainda que nenhuma das
reescritas expostas, atendera ao que fora proposto pelo Plano da unidade de ensino.
Além disso, não existiu significativas discrepâncias, nas falas das professoras que
atuaram junto as turmas de Beleno e Baucis, sobre os desempenhos apresentados por eles,
afinal, de forma geral, ambos apresentaram dificuldades no domínio da leitura e escrita.
Entretanto, não verbalizaram as mesmas atitudes para pensar nos direcionamentos dados aos
alunos.
A professora de Beleno expressou uma avaliação sobre as aprendizagens do aluno em
2011:
[...] ele tinha um quadrinho pra ele, aí ele veio ler a palavra legal, ele: ‘Tia, eu não tô
conseguindo saber o que tá escrito aqui. Ele lia lega, eu falei: ‘Não, como você
escreve gato?’ ‘Ah, o G e o A’, eu falei, ‘Então, é lega e o L tem o som de virar a
linguinha, legal.’ Ele tem dificuldade em sílaba composta, mas ele tá lendo bem, no
tempo dele, no ritmo dele, mas ele tá lendo. (Professora de Beleno, 2011).
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Neste mesmo ano, em 2011, a docente que ministrou aulas ao Beleno, no reforço
escolar, considerou que ele chegou abaixo da média dos estudantes atendidos por ela, apontou
que ele não sabia ler e era inseguro. Na percepção desta professora, ao final do ano, o garoto
ainda não sabia ler, porém “conseguia juntar as letrinhas” e havia entrado na média dos alunos
de sua idade que frequentava as aulas de reforço e cursava o terceiro ano.
Ainda em 2011, a professora responsável pela turma de Beleno acreditava que ele
estava apto a ser aprovado e iria apenas aguardar um parecer do Conselho de Escola com a
opinião das professoras que ministravam aulas para os quartos anos. Ressaltou que Beleno se
saia bem na matemática e que precisaria de atenção no próximo ano em Língua Portuguesa.
“Eu acredito que sim, pelo esforço dele, apesar de ficar algumas arestas pra cortar, mas eu
acho que ele tá, eu só quero ter a certeza no conselho, mas no que depender de mim vai ser
aprovado.” (Professora de Beleno, 2011).
Apesar deste posicionamento, Beleno foi reprovado ao final de 2011 e em 2012
precisou cursar novamente o terceiro ano. Neste ano, a professora responsável pela turma
frequentada por ele continuou a o analisar como um caso de baixo desempenho escolar, por
considerar que já havia sido reprovado duas vezes e por não identificar a capacidade de leitura
no aluno. “Depende da leitura, o principal ele não tem.” (Professora de Beleno, 2012). Esta
professora também notou que Beleno não havia demonstrado mudanças naquele ano, estava
estagnado, com as mesmas dificuldades descritas no ano anterior e concluiu que a reprova
vivenciada por ele foi um erro e que este aluno precisava fazer um tratamento com um
fonoaudiólogo7, porque embora falasse corretamente, ele costumava trocar letras ao escrever.
Inclusive, pontuou que Beleno estava desmotivado, não se sentia bem naquela sala e
“[...] por ter muita dificuldade, eu percebo que ele está desestimulado. Ele não tem mais
vontade, ele não tem audácia [...].” (Professora de Beleno, 2012).
Já em Baucis, embora não tenha existido uma ruptura com as percepções de que ele
seria um estudante com baixo desempenho, existiu, em 2011, a identificação de progressos
tênues no processo de aprendizagem da leitura e escrita. O que corrobora com as indicações
de Crahay (2007) ao anunciar que os alunos fracos que progridem, apresentam vantagens
frente aos estudantes fracos que são aprovados.
A professora que ministrou aulas a Baucis em 2011 revelou entender que este estudante
estava acomodado em dizer que não sabia, situação comum junto a outros alunos, porém

7

Esse posicionamento se mostrou comum entre as professoras dessa escola, que diante de casos de dificuldades
na leitura e escrita encaminhavam os alunos para atendimentos fonoaudiológicos.
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quando chegavam num terceiro ano, sem estar alfabetizado, acabava por ser tarde para
aprender.
[...] olha o mandioca, ele ainda não consegue escrever, olha é maodoca, oh farita,
gema, sal, ele ainda não consegue achar que tem poucas letras na palavra, [...] ele
mantém na frase, olha, tem criança que não mantém a mesma palavra, depois troca.
Aqui eles tinham que produzir uma resposta do bilhete, olha assim Baucis, vo lá,
você ta vendo o escrito dele como que é; não dá pra entender. Quando você dita
palavras soltas ele até que consegue fazer alguma coisa, quando ele tem que
produzir, aí já complica, você tá vendo como ele tá fraquinho ainda. O problema é
que ele se recusa a fazer a leitura, então você vê, eu já coloquei ele no reforço, vai
começar agora, então eu acredito que ele possa melhorar, mas ele é um aluno que já
estava no reforço, um aluno que tá sempre no reforço. (Professora de Baucis, 2011).

No final deste ano, a professora responsável pela turma de Baucis entendeu que ele
tinha aprendido a ler, mesmo ainda apresentando dificuldades e não fez alusão ao Conselho
ou às professoras que atuavam no quarto ano para verificar se o estudante seria aprovado ou
reprovado ao final do ano.
A docente que ministrou aulas para Baucis no reforço escolar reconheceu que o garoto
havia demonstrado avanços no processo de alfabetização, porém notava que o referido
estudante não expunha uma sequência lógica quando escrevia e que apenas sabia registrar
palavras com sílabas simples, sem usar as letras R, N, M, S, L.
Em 2012, a professora responsável pela turma de Baucis afirmou que o garoto
costumava apenas copiar as atividades dos amigos e somente as realizava quando ela ficava
ao seu lado. Ainda segundo o relato da docente, o menino lia e escrevia apenas palavras
simples ou textos breves de memória, sem a estrutura textual. Relatou que quando pedia para
os estudantes lerem, conforme as fileiras, o Baucis também lia quando chegava à sua vez, mas
escrever era mais difícil.
Embora não tenha sido identificado uma mudança significativa na análise realizada por
professores sobre o desempenho escolar de Beleno ou Baucis, vale a pena pontuar que a
professora, a mãe e o próprio Baucis diziam que ele havia aprendido a ler, já a mãe e irmã de
Beleno, o próprio garoto e a professora dele em 2012 não indicavam que o aluno sabia ler,
neste caso, prevaleceu apenas a noção que existia dificuldades no domínio do código escrito,
sendo identificado como um diferencial entre os dois estudantes a habilidade leitora do
Baucis.
De tal maneira, a aprovação ou reprovação dos estudantes acompanhados se baseou,
sobretudo, na habilidade leitora dos estudantes, construída com base nas percepções das
professoras, as quais não trouxeram diferenciações significativas para entender o que levaria
um aluno a ser retido e o outro aprovado. Justifica-se que a responsável pela turma de Beleno
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em 2011, no terceiro ano, disse que o aluno conseguia ler, já a responsável pelas atividades de
reforço concluiu que ele era capaz de “juntar letrinhas”. Neste mesmo ano, a professora que
ministrou aulas ao Baucis afirmou que o menino lia com dificuldades, concordando com a
responsável pelas aulas de reforço, a qual exemplificou que o garoto não conseguia discernir
palavras complexas. Logo, os discursos remetem à conclusão de que ambos apresentaram
dificuldades para ler, porém houve direcionamentos diferentes a eles que não se mostraram
objetivamente explícitos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo trouxe ao centro de suas problematizações os contextos escolares
atrelados às variações próprias a cada professor, postas na compreensão de desempenhos
escolares.
Nesta conjuntura, com base nos dados expostos por este artigo, foi possível concluir
que os alunos acompanhados, com desempenhos escolares aproximados (no caso,
identificados com dificuldades no domínio do código linguístico), podem receber
direcionamentos diferentes conforme os contextos e com base nas percepções de professores.
Primeiramente, é necessário esclarecer que não existiu significativas discrepâncias
entre as turmas frequentadas pelos alunos acompanhados, especialmente em 2011, quando
Beleno foi reprovado e Baucis aprovado. Entretanto, nas reuniões de Conselhos Escolares, no
período da tarde – horário das aulas de Beleno, foi anunciado pelas coordenadoras da
instituição mais questionamentos frente aos critérios empregados por professores para analisar
atividades de estudantes, neste caso, existiu um rigor mais intenso do que no período da
manhã para aprová-los.
A identificação de diferentes intensidades postas no processo de avaliação de
estudantes matriculados em uma mesma escola, em turmas e períodos diferentes, poderia ser
minimizada por meio de um plano de atuação em comum. Contudo, pontua-se que na
instituição escolar acompanhada notou-se que o Plano Gestor não trazia respaldo ao que era
exigido enquanto conteúdo curricular, a ser apreendido pelos alunos no cotidiano, o que
poderia ser mais debatido, para tentar ponderar variações contextuais e pessoais dos critérios
empregados para avaliar, deixando-os mais claros, sem a pretensão de neutralizá-los, apenas
repensá-los com fundamentos explícitos.
Atrelado a tais questões, também foi possível notar que uma professora, a de Beleno,
referenciou que iria conversar com os docentes que atuavam no ano sequente, para pensar na
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aprovação do estudante. Já a professora que atuou junto a turma de Baucis não consultou
outros docentes, o que remeteria ao emprego de critérios diferenciados para aprovar ou não
um estudante.
Apesar dessas diferenças, as reescritas produzidas pelos dois alunos não anunciaram
distinções que remetessem a direcionamentos distintos. Entretanto, as análises realizadas por
elas foram diferenciadas: a responsável pela turma de Baucis fez uma análise negativa da
produção do aluno, contrário a docente que atuou junto ao grupo frequentado por Beleno, que
entendeu a reescrita de maneira positiva, aspectos que também não justificam a reprovação
vivenciada por Beleno e a aprovação de Baucis. Sendo que professoras, desta instituição,
reconheceram que muitas avaliações escritas não justificavam conceitos atribuídos a alunos.
Não obstante, também foi possível perceber que as percepções dos professores sobre
um mesmo aluno, de um ano a outro, não se mostraram significativamente diferenciadas, com
base em mudanças de turmas ou períodos escolares. Por outro lado, como anunciado
anteriormente, não se pode negar que as professoras de Baucis e Beleno, embora
reconhecessem as dificuldades apresentadas pelos meninos no processo de aprendizagem da
leitura e escrita, utilizaram maneiras diferentes para pensar nos direcionamentos dados a eles.
Portanto, se mostrou necessário debater e explicitar os critérios empregados na análise
dos desempenhos escolares, reconhecendo a existência de padrões próprios a cada professor,
os quais, em uma conjuntura macrossocial e com fundamentos na passagem do tempo,
anunciaram que também existem padrões amplos, indo além das singularidades de cada
contexto e das particularidades dos avaliadores, sem negar a existência delas, mas destacando
a importância de estabelecer constantes discussões sobre o tema.
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