
Efeitos das avaliações em larga 

escala no ser e no fazer docentes. 

OBJETIVO 

 

•Analisar de que forma as avaliações em 

larga escala, afetam a constituição e a 

prática docente na contemporaneidade de 

forma a contribuir para a compreensão da 

realidade enfrentada pelo docente dentro 

desse contexto de avaliação escolar. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

a) indivíduo micro empresa de Sylvio Gadelha (2009): o individuo é incentivado a aprender sozinho 

e a empreender seus recursos em sua formação tornando-se empresário de si; (“produzidos por 
uma normatividade econômico-empresarial”. p.180) 

 
b) ambivalência de Zygmunt Bauman (1999): compreendida como a existência de diferentes 

possibilidades que, mesmo gerando, muitas vezes, insegurança, também pode ser propulsora de 

novas visões e práticas. (“é a possibilidade de conferir a um objeto ou evento mais de uma categoria” (p.9), “) 

METODOLOGIA 

 

• Pesquisa qualitativa: estudo exploratório. 

• Período: 2013 

• Registros de entrevistas com: 

   - coordenadora pedagógica; 

   - professora pedagoga; 

   - professora de matemática; 

   - professora de português. 

* Acompanhamento da aplicação das Avaliações em 

Larga Escala no ano de 2013. 

• Análises foram realizadas juntamente com a 

orientadora e bolsistas. 

CONSTATAÇÕES INICIAIS 

 

Os efeitos sobre a prática docente são os seguintes:  

a) os professores, ao mesmo tempo em que são pouco incluídos no processo avaliativo, também 

lhes é exigido o cumprimento de metas e objetivos estabelecidos pelos órgãos responsáveis 

pelo sistema educacional; 

b) sem efetiva participação no processo mencionado, aos professores é atribuída a 

responsabilidade para que os alunos alcancem o desempenho desejado; 

c) estimula-se que os professores sejam empreendedores de si, buscando as informações 

necessárias para compreender o resultado das avaliações por conta própria. 
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CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Escola municipal, localizada na região serrana do Rio 

Grande do Sul, participante das avaliações em larga 

escala (Prova Brasil e Provinha Brasil). 

Lúcia Vilma Lissarassa da Silva Carvalho PIBIC/CNPq – lucia.v@ibest.com.br  
Orientadora: Profa. Dra. Clarice Salete Traversini 
 

DIÁLOGO COM A PRODUÇÃO EXISTENTE 

 

• Nossa pesquisa dialoga com os estudos 

realizados por Anadon (2012), Dametto (2012) 

os quais mostram que a prática de avaliação 

em larga escala tem impacto tanto na 

subjetividade quanto na prática docente; e o 

trabalho de Esquinsani (2010), sobre a 

apropriação dos índices pela mídia que  

incentiva a pedagogia da competitividade. 
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