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Tornamo-nos ontologicamente inseguros: sem 

saber se estamos fazendo o suficiente, fazendo 

a coisa certa, fazendo tanto quanto os outros, 

fazendo tão bem quanto os outros, numa busca 

constante de aperfeiçoamento, de ser melhor, de 

ser excelente, de uma outra maneira de tornar-

se ou de esforçar-se para ser o melhor, a 

infindável procura da perfeição. (BALL, 2005). 
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RESUMO 

Dissertação de mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

   

O TRABALHO DOS PROFESSORES NA ESCOLA E A BUSCA POR 
EXCELÊNCIA: UM ESTUDO SOBRE MECANISMOS DE AVALIAÇÃO 

AUTORA: ISABEL DAIANE WEBER MACHRY RODRIGUES 

ORIENTADORA: LILIANA SOARES FERREIRA 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 24 de Julho de 2013. 

 

A educação brasileira, em especial no âmbito escolar, passa por diferentes 
processos de avaliação, principalmente através de provas realizadas com 
estudantes dos diferentes níveis de ensino. Em decorrência, há a crença que a 
excelência é obtida à medida que os objetivos e critérios de avaliação são 
contemplados. Entretanto, os mecanismos de avaliação estão imbricados por 
ideologias que os orientam e organizam e que podem gerar um mascaramento do 
real, legitimando certas relações como verdadeiras. Em meio a esta realidade, o 
trabalho dos professores passa a ser um dos principais fatores para reproduzir 
relações ou para promover transformações. Por sua vez, a busca por excelência no 
trabalho dos professores orienta-se pelos sentidos que estes profissionais atribuem 
ao que consideram excelência. Portanto, este estudo, de abordagem qualitativa, 
aprofunda reflexões sobre estas questões a partir dos discursos de seis professores. 
Tem-se como contexto o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa 
Maria, renomado na região por seu desempenho em processos avaliativos, em 
especial o Exame Nacional do Ensino Médio. Optou-se por entrevistar professores 
deste Colégio para conhecer os sentidos que produzem sobre excelência no 
trabalho, considerando sua relação com os mecanismos de avaliação externa. Na 
primeira etapa de produção de dados houve a aplicação de questionário e, após a 
análise dos dados produzidos, as considerações foram levadas para discussão em 
um grupo de interlocução. A interlocução permitiu aos sujeitos rever, analisar e 
reelaborar o próprio discurso. O processo de análise dos dados fundamentou-se na 
proposta de Análise de Conteúdo, enquanto que a perspectiva teórica para a 
produção como um todo é dialética. Deste modo, o estudo proporcionou, além de 
aprofundamentos no conhecimento científico, possibilidades de transformação da 
práxis pedagógica e a participação dos professores no (re)conhecimento do conceito 
de excelência a partir das influências de mecanismos de avaliação externa.  Em 
meio às diversas exigências desses mecanismos os professores encontram 
maneiras de preservar seus anseios pela educação integral de seres humanos, 
desenvolvendo seu trabalho como profissionais autênticos.  
 

Palavras-chave: Professores. Trabalho. Excelência. Avaliação. Educação.  
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 ABSTRACT 

MASTER’S DISSERTATION 

POSTGRADUATION PROGRAM IN EDUCATION 

FEDERAL UNIVERSITY OF SANTA MARIA 

   

 
TEACHER’S WORK IN THE SCHOOL AND SEARCHING FOR EXCELLENCE: A 

STUDY ABOUT THE EVALUATION MECHANISMS  
 

AUTHOR: ISABEL DAIANE WEBER MACHRY RODRIGUES 

ADVISER: LILIANA SOARES FERREIRA 

Date and Place of Defense: Santa Maria, July 24th, 2013. 

     
 
Brazilian education, especially in the school context, is going through different 
evaluation processes, mainly through tests done with students from different learning 
levels. As a result, there is a belief that excellence is obtained when the evaluation 
goals and criteria are achieved. However, the evaluation mechanisms are enmeshed 
with ideologies which orientate and organize them and which can generate a blinding 
of real, legitimizing certain relations as true. In the process of this reality, teachers’ 
work becomes one of the main factors to reproduce relations or to promote 
transformations. In this sense, searching for excellence in the teachers’ work is 
guided by the senses these professionals give to what they consider as excellence. 
Therefore, this study, with a qualitative approach, examines deeply the reflections 
about these issues from the speech of six teachers. The context is Politécnico School 
of Federal University of Santa Maria, which is renowned in the regions for its 
performance in evaluation processes, especially Highschool National Examination. It 
was an option to interview teachers from this school in order to know the senses they 
produce about excellence at work, considering their relation with the evaluation 
mechanisms. In the first part of data production there was a questionnaire and, after 
the analysis, the considerations were taken for discussion in an interlocution group. 
The interlocution permitted the subjects to review, analyse and reformulate their own 
speech. The data analysis process was supported in a proposal of Content Analysis, 
whilst the theoretical perspective for the production as a whole is dialectics. Thereby, 
besides deepening the scientific knowledge, the study provided possibilities to 
transform the pedagogical praxis and the teachers’ participation into the (re)cognition 
of the excellence concept from evaluation mechanisms influence. In the midst of 
several requirements from the mechanisms, teachers find ways of preserving their 
desires of a human being full education, developing their work as authentic 
professionals. 
 
Key-words: Teachers. Work. Excellence. Evaluation. Education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Uma das preocupações em relação à educação é sobre como saber se os 

objetivos e metas traçadas neste campo estão sendo atingidas. As propostas, 

programas, sistemas, instituições de ensino e mesmo os sujeitos destes processos 

são submetidos então a diferentes mecanismos de avaliação. Na avaliação, os 

critérios escolhidos e os objetivos propostos formam a base para se emitir 

julgamentos. Um exemplo de avaliação de estudantes é o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), o qual é elaborado e implementado com fins específicos. Os 

resultados podem, inclusive, proporcionar ingresso na educação superior. Neste 

estudo, parte-se do pressuposto que os critérios e objetivos dos mecanismos de 

avaliação estão implicados no trabalho dos professores1 à medida que orientam o 

sistema educacional, pois, mais implícita ou explicitamente, indicam o que é 

esperado da relação entre professores e estudantes, ou seja, da aula, que é uma 

produção característica do trabalho dos professores.  

De modo geral, o foco principal dos mecanismos de avaliação são os 

estudantes. No entanto, suas vivências na produção de conhecimentos são 

resultantes, não só, mas principalmente, da interação com os professores em aula, 

tendo assim relações entre o seu desempenho nessas avaliações e o trabalho dos 

professores. Desse modo, a concepção de excelência imbricada nos mecanismos 

de avaliação pode passar a incutir sentidos na concepção que os professores têm 

de excelência em seu trabalho. Portanto, pensando nos professores como sujeitos 

do processo educativo e que os mecanismos de avaliação têm uma relação direta 

em seu trabalho na busca pelo que é considerado excelência, propôs-se a seguinte 

problemática para investigação: Que sentidos os discursos dos professores do 

Colégio Politécnico evidenciam sobre a busca por excelência no trabalho 

pedagógico, considerando a influência de mecanismos de avaliação marcados 

por perspectivas ideológicas do sistema educacional?  

Tem-se por objetivo geral realizar uma investigação sobre os sentidos que 

são evidenciados no discurso dos professores sobre a busca por excelência no seu 

                                                 
1
 O termo professores foi escolhido visando respeitar as questões de gênero. Refere-se à professora e ao 

professor.  
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trabalho, levando em conta as influências dos mecanismos de avaliação. Para isso, 

os objetivos específicos são: 

a)  Analisar os discursos de excelência no trabalho dos professores; 

b) Entender as influências dos mecanismos de avaliação externa no trabalho e na 

busca por excelência; 

c) Conhecer os impactos sobre o trabalho dos professores dos mecanismos 

avaliativos dos quais participa o Ensino Médio do Colégio politécnico de Santa 

Maria. 

 
Tal estudo se justifica sob dois aspectos principais: o primeiro sob uma 

perspectiva mais pessoal relacionada à trajetória acadêmica e profissional e o 

segundo sob uma perspectiva coletiva, de acordo com o compromisso social de ser 

pedagoga e professora no contexto contemporâneo, pensando alternativas e 

proposições que contribuam para a educação e para o entendimento do trabalho dos 

professores. Primeiramente, pauta-se este estudo na trajetória profissional e nos 

anseios por pesquisas que aprofundem a ampliem a compreensão sobre o trabalho 

de professores e como realizá-lo da melhor maneira possível. Esse anseio reporta à 

ocasião do Trabalho de Conclusão de Curso2, no qual já havia uma preocupação em 

aprofundar os estudos sobre “bons professores”3 a partir das representações que 

eram elaboradas e guiavam o trabalho pedagógico de acadêmicas do Curso de 

Pedagogia no momento do estágio curricular obrigatório. Também, na Monografia4 

de Especialização em Gestão Educacional, houve a preocupação em aprofundar 

estudos sobre o trabalho dos professores nos contextos de gestão, enfatizando a 

pertença profissional5 dos professores iniciantes no trabalho na escola. 

Complementarmente, os estudos evidenciaram anseios mais particulares – embora 

profissionais e possivelmente comuns aos professores – de entender o trabalho dos 

professores. Para tanto, incluíram-se reflexões sobre como os sujeitos se constituem 

                                                 
2
 Representações sobre “bons professores” no discurso de acadêmicas do 7º e 8º semestre do curso de Pedagogia 

– MACHRY, 2008. 
3
 A expressão entre aspas evidencia um pressuposto teórico de que o “bom” é relativo, o que é bom para um 

pode não ser para outro.  
4
 O trabalho de professoras iniciantes na escola: relações entre gestão escolar e pertença profissional – 

MACHRY RODRIGUES, 2012. 
5
 Sucintamente, “a pertença profissional abrange o sentido que o sujeito atribui ao seu trabalho em relação com o 

grupo na vivência profissional” (MACHRY RODRIGUES, 2012, p.24). Esta elaboração está referenciada na 

origem da expressão que é uma elaboração de Amaral (2010) In: AMARAL, C. L. C. À procura de pertença 

profissional: as interfaces do trabalho nos discursos de egressos (as) do curso de letras- inglês da Universidade 

Federal de Santa Maria. Dissertação de Mestrado, Santa Maria: UFSM, 2010. 
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professores, no sentido da pertença profissional, e sobre a percepção de “bom 

professor/professora” que, geralmente, precede o trabalho pedagógico e a 

elaboração da pertença. Desse modo, contempla-se uma dimensão maior de 

entendimento ao estudar a busca por excelência no trabalho de professores que já 

possuem o sentimento de pertença profissional interligado a um grupo e contexto 

específico e que, justamente este contexto, proporciona sentidos de excelência num 

movimento de contradições por causa do desempenho e índices atribuídos à 

instituição por mecanismos de avaliação externa. 

No segundo aspecto, o coletivo, pensa-se nas contribuições possíveis aos 

professores e a todos aqueles envolvidos por seu trabalho. Neste estudo, nota-se 

avanços ao contemplar a busca por excelência no trabalho dos professores 

relacionada a aspectos externos, os mecanismos de avaliação. Passou-se do estudo 

das percepções dos sujeitos e suas concepções sobre si mesmos, tanto no 

desenvolvimento da pertença, quanto na representação de “bons professores”, para 

então abarcar outros aspectos inerentes ao trabalho dos professores pertencentes a 

um contexto global. Desse modo, o estudo focaliza esse momento histórico da 

sociedade em que tem sido cada vez mais evidente a preocupação com a busca por 

excelência, expressa em metas e mecanismos de avaliação que influenciam 

diretamente no sistema educacional.  Esta realidade está presente no cotidiano dos 

professores que vivenciam em seu trabalho a pressão para atingir metas externas a 

fim de garantir financiamento, manter ou conquistar reputação para a escola, ter 

reconhecimento próprio através da meritocracia, que dá uma ênfase no sujeito 

individualizado premiando por mérito para determinada posição ou privilégios, entre 

outros motivos. Tais elementos integram contextos de relações humanas 

essencialmente; logo, há a preocupação com as consequências que essa ênfase no 

desempenho pode gerar quando os resultados expressos em índices e números 

assumem maior importância que os próprios sujeitos.  

Desse modo, a valorização de expressões quantitativas de processos 

subjetivos pode produzir um mascaramento do real, legitimando certos valores como 

verdadeiros e corretos. E, na educação, mesmo que, a princípio, os índices de 

desempenho sejam contrários ao que os professores acreditam e defendem, podem 

acabar naturalizando-os pela constância a que são expostos a eles. É a maneira 
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pela qual as ideologias6, ou melhor, certas ideologias acabam predominando. 

Portanto, tal estudo contribui para identificar e pensar sobre as implicações de 

mecanismos de avaliação externa não somente no trabalho dos professores, mas na 

educação como um todo, convidando à reflexão sobre os critérios que têm 

predominado nessas avaliações, e que sugerem mais explícita ou implicitamente 

aquilo que é esperado e considerado excelência no sistema educacional e no 

desempenho dos sujeitos que dele participam.  

Com vistas a apresentar questionamentos, reflexões e constatações com 

base nos dados produzidos e analisados durante o estudo, e que atendem à 

problemática inicial; foram organizadas algumas etapas e objetivos que serão 

expressos nos capítulos seguintes. O primeiro capítulo apresenta as delimitações 

metodológicas, as escolhas teóricas que deram movimento e forma ao estudo e que 

permitiram explicitar o lugar do qual se desenvolveu a pesquisa. Inclui as opções de 

técnicas e métodos considerados mais adequados para alcançar os objetivos 

propostos, inclusive favorecendo a produção e análise dos dados. O tratamento dos 

dados, no que se refere à organização e sistematização, orienta-se pela proposta de 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). 

No segundo capítulo, apresenta-se o contexto que caracteriza o recorte do 

estudo. Tem-se como referência o Projeto Pedagógico do Colégio Politécnico, que 

evidenciou as intenções e expectativas da instituição quanto aos mecanismos de 

avaliação externa de que participam as turmas de Ensino Médio. Além disso, para 

adentrar a realidade, duas estratégias metodológicas contribuíram: o questionário 

inicial e o grupo de interlocução, que geraram os discursos dos professores para 

análise. Também indicaram os mecanismos de avaliação dos quais participam os 

estudantes. A partir daí, introduziu-se a discussão sobre as implicações que os 

mecanismos de avaliação externa têm no trabalho dos professores, considerando a 

busca por excelência.  

Assim, do terceiro ao quinto capítulo, há uma discussão mais consistente e 

centrada no aporte teórico permeado pelos discursos dos interlocutores sobre o 

                                                 
6
 Assume-se a compreensão de ideologia elaborada por Marx, conforme apresentada em Marx e Engels (2007) e 

em Löwy(1993), que significa uma falsa consciência do real, e é relevante na pesquisa para entender os 

processos pelos quais certos valores são naturalizados e tidos como legítimos no trabalho dos professores quando 

influenciado por mecanismos de avaliação. 
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trabalho dos professores, os mecanismos de avaliação e a busca por excelência. 

Esses capítulos focalizam as categorias principais do estudo, trabalho e educação, 

perpassadas pelo conceito de excelência tendo em vista as ideologias presentes nos 

mecanismos de avaliação. Entretanto, tal discussão integra todo o texto, já que, o 

presente estudo se propõe a uma análise baseada no materialismo dialético7, isto é, 

parte do real, do material em busca de compreender os sujeitos em suas relações, 

considerando as contradições que vivenciam. Nesse sentido, a compreensão se 

vincula ao real, e vice-versa. Por isso, entende-se que é pela práxis8, ou seja, a 

atividade humana prático-crítica, que tanto quem pesquisa quanto quem participa 

encontra meios de transformação de sua realidade. Tais avanços se evidenciam 

também na produção textual à medida que o estudo se desenvolve, e são 

retomados no último capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Materialismo dialético é uma elaboração marxista que se amplia e se diferencia da dialética de Hegel. 

afirmando que “é o real reproduzido e interpretado no plano ideal” (NETTO, 2011, p.41). Os autores Löwy 

(1993) e Goldmann (1979) também contribuem para entender esta proposta conforme é apresentado no primeiro 

capítulo. 
8
 O termo práxis designa a compreensão de teoria e prática como elementos interligados. Apesar de ter sido 

utilizado por diferentes autores, optou-se pela significação que Marx (2010) apresenta para práxis como 

atividade humana prático-crítica que nasce da relação do ser humano com a natureza e adquire sentido à medida 

que se modifica. Segundo este viés, não é possível haver a separação entre o que os sujeitos pensam e fazem, 

pois são características essencialmente humanas e inerentes a qualquer ação do ser. 
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1 DESCRIÇÕES METODOLÓGICAS DO ESTUDO 

 

A produção, sistematização e socialização do conhecimento são partes 

importantes da pesquisa científica porque auxiliam na compreensão de 

acontecimentos e suas causas. Ao delinear os limites da pesquisa e focalizar na 

problematização, é possível e necessário traçar um caminho a ser percorrido para 

atingir os objetivos. No campo educacional, tem-se adotado uma abordagem 

qualitativa nos encaminhamentos metodológicos por tratar de fenômenos humanos e 

sociais. Como a problemática investigada possui um foco específico, caracteriza-se 

por ser um estudo, no qual a produção e análise de dados acontecem com a 

preocupação de considerar os sujeitos reais em situações reais. A organização 

orienta-se pela proposta de Análise de Conteúdo, mas o estudo como um todo 

segue uma perspectiva de análise dialética que objetiva adentrar o real, entendê-lo e 

possibilitar aos sujeitos realizar transformações por meio de sua práxis. 

1.1 A pesquisa qualitativa em educação 

Detalhando a escolha pela pesquisa qualitativa, esclarece-se que o crescente 

interesse por esta abordagem gerou a revisão e reflexão sobre os momentos da 

pesquisa, métodos e técnicas de investigação. De acordo com Weller & Paff (2010), 

estão sendo elaboradas novas perspectivas de análise de dados qualitativos em 

educação. Pode-se dizer que as abordagens qualitativas se desenvolveram num 

processo internacional, pois os debates e reflexões, especialmente do século XX, 

tiveram reconhecimento e visibilidade, servindo de referência para o 

desenvolvimento de novas abordagens. Nesse processo, a cooperação entre 

pesquisadores em eventos, associações e revistas contribuiu significativamente para 

a socialização de trabalhos sobre pesquisa qualitativa (WELLER & PAFF, 2010).  

Os governos também tiveram influência sobre o tipo de abordagem 

predominante em cada momento. Por exemplo, no Brasil, a repressão do período 

ditatorial proporcionou maior ênfase para as pesquisas quantitativas. Somente com 

a mudança causada pelos movimentos emergentes pela democratização foi que a 

pesquisa qualitativa ganhou destaque na área da educação como alternativa para o 

paradigma até então dominante. Esse período também contou com a influência de 

publicações de cientistas britânicos e norte-americanos (WELLER & PAFF, 2010). 
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Com a expansão dos métodos qualitativos no Brasil, ficou marcada a 

dicotomia entre qualitativo e quantitativo, frequentemente encarados como opostos. 

Embora houvesse desafios no próprio entendimento do significado das abordagens, 

aconteceram avanços significativos devido à ênfase na abordagem qualitativa, no 

sentido de proporcionar melhor compreensão dos processos escolares, abrindo 

assim um conjunto de possibilidades.  

O entendimento da pesquisa qualitativa permite que haja maior consistência 

em seu desenvolvimento, pois o que determina se uma pesquisa é qualitativa não é 

apenas a ausência dos dados quantitativos expressos em gráficos, tabelas, ou 

qualquer outra forma numérica. Pelo contrário, muitas vezes, os dados podem estar 

associados e sistematizados numericamente. Nesta abordagem, também é 

necessário manter critérios de cientificidade que abrangem a escolha de técnicas e 

métodos específicos, entre outros aspectos, com o diferencial no tratamento dos 

dados, já que estão relacionados à subjetividade dos sujeitos envolvidos e são 

tratados considerando sua não neutralidade. 

Apesar de haver ainda desafios de compreensão e implementação da 

abordagem qualitativa, tem-se avançado significativamente no sentido de perceber e 

analisar os seres humanos em suas relações, entre si, com a sociedade e com a 

natureza. Pesquisar é um percurso instigante de perguntas que se sucedem na 

busca por melhor compreensão, por produção de conhecimento. Conhecimento este 

que, neste estudo, é resultante das vivências e das relações dos sujeitos de 

pesquisa, contextualizados social e historicamente.  

Pensando nesses fatores da abordagem qualitativa é que se desenvolveu 

este estudo com professores sobre a busca por excelência no trabalho. Os dados 

quantitativos contribuem para traduzir em número certos aspectos da realidade e 

são úteis para descrever a pesquisa e seu contexto. Por outro lado, os dados 

qualitativos permitem considerar as características de subjetividade tanto de 

pesquisadores quanto interlocutores, possui uma compreensão mais abrangente e 

flexível de questões inerentes às relações humanas. Inclui a discussão sobre as 

perspectivas ideológicas que orientam os mecanismos de avaliação e sua influência 

no conceito de excelência no trabalho de professores, como o estudo propôs. Ao 

analisar os discursos dos sujeitos e suas condições de produção, além do que pode 
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ser quantificado, busca-se entender o processo que possibilitou a produção 

discursiva e os dados analisados. Deste modo, entender a realidade e o contexto de 

vivência cotidiana dos interlocutores e suas percepções sobre eles é fundamental 

para entender estes sujeitos.  

1.2 O materialismo dialético 

Combinada à escolha pela pesquisa qualitativa para apreender a realidade 

investigada no processo de análise, considera-se a perspectiva do materialismo 

dialético, o qual entende os sujeitos como seres reais, em situações reais 

localizadas historicamente. A opção por esta perspectiva indica um modo de 

entender a realidade e produzir conhecimentos sobre ela. De acordo com Kosik 

(1976, p.54), “a realidade em certo sentido não existe a não ser no conjunto de fatos, 

como totalidade hierarquizada e articulada de fatos”, os fatos são decifrados pelo 

método científico e assim, por meio de sucessivas abstrações do real chega-se ao 

concreto, possibilidade esta contemplada apenas no materialismo dialético.  

De acordo com Löwy (1993), para uma análise dialética, três elementos são 

essenciais: a totalidade, a contradição e o entendimento de que nada é absoluto em 

termos de produção humana. Sobre a noção de totalidade, entende-se que há uma 

relação entre os elementos e o todo, entre o particular e o geral, portanto, entender 

os sujeitos em suas interações e em seus discursos implica considerar estas 

relações, pois:  

[...] a dialética olha o conhecimento não como uma acumulação 
acidental de conceitos, não como destacados, isolados e 
independentes uns dos outros, mas como um todo unido, coerente, 
onde os conceitos estão organicamente ligados entre si, dependem 
uns dos outros e se condicionam reciprocamente (SCHAEFER, 1985, 
p.25).  

Isto é, a produção de conhecimentos de um estudo que se orienta pela 

dialética está condicionada aos fatores que o constituem e organizam.  Kosik (1976) 

corrobora com a percepção do caráter totalizante do conhecimento e, para ele, cada 

fenômeno existe graças ao seu contrário. Introduzindo o conceito de contradição e o 

movimento que gera para a criação da história. Segundo o autor, a realidade não 

existe independente dos seres humanos. Esse pressuposto pretende acabar com a 

pseudoconcreticidade definida como “a existência autônoma dos produtos do 
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homem e a redução do homem ao nível da práxis utilitária” (KOSIK, 1976, p.24). 

Nesse sentido, torna-se ainda mais oportuno a opção teórica deste estudo, pois “o 

pensamento dialético destrói a pseudoconcreticidade” (KOSIK, 1976, p. 20). Ou seja, 

permite uma análise crítica dos dados coletados, considerando as relações e 

interdependência dos sujeitos, suas condições de produção discursiva e o contexto 

sócio-histórico que integram . Desse modo, é possível: 

[...] compreender o sentido objetivo da coisa se o homem cria para si mesmo 
um sentido correspondente. Estes mesmos sentidos, por meio dos quais o 
homem descobre a realidade e o sentido dela, coisa, são um produto 
histórico-social” (KOSIK, 1976, p.29) 

Assim, os modos de percepção, o ver e o sentir de cada sujeito, se 

relacionam com as vivências, as memórias e experiências da pessoa e cada coisa 

possui o sentido que o sujeito criou para ela. Portanto, nenhum sistema de ensino ou 

mecanismo de avaliação pode existir por si mesmo. O trabalho que os professores 

realizam possui também um sentido que cada professor cria para si mesmo, e são 

esses sentidos produtos de sua constituição histórico-social. Complementarmente, 

Kosik explica que: 

[...] totalidade significa: realidade como um todo estruturado, dialético, no qual 
ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a 
ser racionalmente compreendido. Acumular todos os fatos não significa ainda 
conhecer a realidade; e todos os fatos(reunidos em conjunto) não constituem, 
ainda, a totalidade. [...] Sem a compreensão de que a realidade é totalidade 
concreta – que se transforma em estrutura siginificativa para cada fato ou 
conjunto de fatos – o conhecimento da realidade concreta não passa de 
mística, ou a coisa incognoscível em si. (KOSIK, 1976, p.44).  

Então, só é possível compreender uma realidade quando entendida como 

totalidade. Na contemporaneidade, a totalidade é o sistema capitalista que, 

influenciado pelas políticas neoliberais e pela globalização, tem inserido conceitos 

de excelência através da ideologia dominante, segundo a qual a competitividade e o 

individualismo destacam-se. E é nesse contexto que os professores realizam seu 

trabalho e (re)produzem conceitos. As partes/elementos que integram este todo, no 

contexto específico de estudo, são: as Políticas Públicas Educacionais, em especial 

aquelas que preveem e normatizam mecanismos de avaliação; e o trabalho dos 

professores na escola, perpassados por suas relações com os estudantes e a 

comunidade escolar como um todo. 
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Professores, portanto, como sujeitos sociais são integrantes do todo no 

sistema educativo, apesar de vivenciarem um cotidiano escolar particular, 

influenciam e são influenciados pelo todo. O sistema capitalista, que se consolidou 

sob uma lógica individualista e competitiva, introduziu um conceito de excelência 

relacionado ao ser melhor que. Assim, há uma busca constante por superar outros, 

ser e fazer melhor que outros ao invés de procurar superar-se e pensar no bem 

comum. 

Pode-se dizer que, neste contexto de trabalho dos professores, faz-se 

presente um movimento de contradições internas da realidade (LÖWY, 1993, p. 16). 

Não significa uma simples oposição, mas uma forma de se relacionar dependente 

para garantir a própria existência. Isto é, “sem a contradição, as totalidades seriam 

totalidades inertes, mortas” (NETTO, 2011, p.57), portanto, existe uma relação 

recíproca. Há sempre um enfrentamento conflituoso entre concepções e crenças dos 

grupos sociais o que gera esse movimento. Nesse enfrentamento, alguns interesses 

podem predominar sobre outros, mas não se eternizar, pois: 

A hipótese fundamental da dialética é de que não existe nada eterno, nada 
fixo, nada absoluto. Não existem ideias, princípios, categorias, entidades 
absolutas, estabelecidas de uma vez por todas. Tudo o que existe na vida 
humana e social está em perpétua transformação, tudo é perecível, tudo está 
sujeito ao fluxo da história. (LÖWY, 1993, p.14). 

Assim, nem a própria análise dialética pode contar com princípios ou normas 

estanques. De acordo com Netto (2011), a tentativa de tornar a dialética aplicável às 

pesquisas faria com que “o conhecimento da realidade não demandaria os sempre 

árduos esforços investigativos” (NETTO, 2011, p. 13). Além disso, tentativas desse 

gênero geraram concepções reducionistas da teoria marxista, pois, de acordo com a 

perspectiva de análise dialética, o pesquisador busca ir além da aparência, busca 

apreender a essência entendendo que a “verdade científica” é sempre paradoxal. 

Segundo o autor “a teoria é o movimento real do objeto transposto para o cérebro do 

pesquisador – é o real produzido e interpretado no plano ideal” (NETTO, 2011, p.21). 

Nesse sentido, a teoria é a reprodução do objeto em seu movimento real para o 

plano do pensamento. Essa reprodução exige um pesquisador ativo, com 

criatividade e imaginação, com conhecimentos e habilidades para criticar e rever. As 

produções teórico-metodológicas provenientes do método dialético são “produto de 
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uma longa elaboração teórico-científica amadurecida no curso de sucessivas 

aproximações ao seu objeto” (NETTO, 2011, p.28).  

Desse modo, o entendimento de excelência no trabalho dos professores e a 

sua busca em processos avaliativos podem ter sentidos diferenciados, e nenhum é 

permanente. Estão, também, sujeitos a transformação, a qual se acredita que 

acontece pelo trabalho. É através do trabalho dos sujeitos que eles se constituem, 

“[...] só criando, transformando o mundo o homem faz o mundo e se faz a si mesmo” 

(VÁZQUEZ, 1977, p.248). Por isso, focalizar o trabalho dos professores corrobora 

com sua importância, como um dos fatores para manutenção ou transformação dos 

processos educativos, assertivo a concepção dialética. 

Nessa perspectiva, interessam os sentidos produzidos e localizados 

historicamente, e não isolados. São os seres humanos que produzem esses 

sentidos e os mantêm em suas vivências. Portanto, mesmo quando entrevistados 

individualmente, os interlocutores são compreendidos em relação com o todo, do 

lugar do qual produzem sentidos, marcados por características que os compõem 

segundo sua historicidade. 

Enfim, o percurso traçado para estudo permite que haja uma aproximação 

criteriosa do objeto de pesquisa. Pela abordagem qualitativa, percebe-se a 

subjetividade dos sujeitos e processos dos quais participam, numa perspectiva 

histórico-dialética. Através da produção de dados e a subsequente análise, 

apresentam-se então as constatações suscetíveis de acompanhamento e 

entendimento. Os aspectos teóricos e metodológicos evidenciam as escolhas que 

orientam o estudo num compromisso não só com os participantes da pesquisa 

enquanto sujeitos sociais, como também o compromisso social da pesquisa em 

educação com o real na busca por transformações que possam contribuir com o 

trabalho dos professores e o processo educativo como um todo.  

Dando prosseguimento, foi necessário selecionar procedimentos e técnicas 

que proporcionassem a produção e análise dos dados que, de acordo com as 

condições sócio-históricas dos sujeitos e características do momento de pesquisa e 

interação, possibilitassem aprofundamentos significativos no entendimento das 
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categorias de estudo: trabalho dos professores, excelência, e mecanismos de 

avaliação.  

1.3 Procedimentos e técnicas para produção e análise de dados 

A produção dos dados é considerada uma das etapas essenciais do estudo e 

determinante no processo de produção do conhecimento científico.  Entende-se que 

tal produção ocorre na relação com os interlocutores e seus discursos. Neste 

estudo, os professores são os sujeitos que vivenciam o processo investigado sobre 

a busca por excelência no trabalho, considerando sua relação com os mecanismos 

de avaliação. Os dois momentos de produção de dados são: o questionário e o 

grupo de interlocução, já a análise, segue a orientação da proposta de Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2011). 

Na interação inicial, através dos questionários, o “objetivo básico é entender e 

compreender o significado que os entrevistados atribuem a questões e situações [...] 

com base nas suposições e conjecturas do pesquisador” (MARTINS, 2006, p.27). As 

questões são orientadoras e ajudam a focalizar no problema da pesquisa, pois neste 

estudo as questões estão “ancoradas no referencial que está dando suporte teórico 

ao estudo” (MARTINS, 2006, p.27). Embora, possa-se perder a espontaneidade da 

fala, o exercício da escrita possui evidências da riqueza da reflexão, envolve um 

pensar mais criterioso para, então, registrar através da escrita. Ambas as técnicas 

de coleta de dados podem envolver o risco de o interlocutor se preocupar com o que 

o outro quer ler/ouvir, por isso foi realizada uma conversa inicial, mais informal, 

esclarecendo os intentos da pesquisa com o propósito de ajudar os interlocutores a 

sentirem-se um pouco mais a vontade. O quadro permanente de professores da 

instituição atualmente conta com nove9, profissionais Seis professores foram 

contatados e se dispuseram a participar preenchendo o questionário.. Esta foi a 

primeira etapa. 

Em um segundo momento, com o grupo de interlocução, oportunizou-se aos 

professores participarem na produção dos conhecimentos e dos sentidos sobre o 

próprio discurso. O grupo de interlocução foi instigado por questões provenientes 

                                                 
9
 Na época dos contatos houve incompatibilidade de horários devido ao período trabalho, reuniões e início de 

férias tanto da pesquisadora quanto dos professores, assim optou-se por realizar o estudo com os professores 

contatados para contemplar os prazos e as etapas de pesquisa. 
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das constatações iniciais, baseadas na análise dos discursos dos questionários. 

Logo após uma reunião pedagógica, em encontro previamente agendado, reuniram-

se, em uma das salas de reunião do Colégio Politécnico, todos os professores que 

participaram da pesquisa e a pesquisadora, totalizando sete pessoas. Com o apoio 

de recurso audiovisual, logo após uma breve explanação sobre o estudo e as 

questões principais que motivaram sua realização, iniciou-se a apresentação das 

análises dos questionários. A cada questão, retomava-se a pergunta e as respostas 

dos questionários, seguidas das constatações iniciais e uma pergunta motivadora. 

Procurou-se criar um espaço propício à discussão e à interação entre pesquisadora 

e interlocutores, e estes entre si.  

Este momento foi essencial para elaborar as conclusões e contribuições da 

pesquisa, ainda que provisórias e condicionadas ao momento de estudo, e 

especialmente para os professores, que participaram não somente como 

interlocutores da pesquisa, mas como sujeitos de seu trabalho, e da busca por 

excelência nele. O grupo de interlocução se diferencia de outras propostas porque 

não é um momento de “coleta” de dados e, sim, uma maneira sistemática de dar 

retorno aos participantes lhes permitindo acompanhar e participar também dos 

encaminhamentos. O grupo de interlocução pode ser entendido como: 

[...] uma maneira de redimensionar diferentemente a pesquisa. Extraindo-lhe 
aparência de ser mero aproveitar-se do discurso da interlocutora e com a 
pesquisa se beneficiar, sem contribuir e sem socializar os resultados. Além do 
mais, é um encaminhamento da pesquisa capaz de torna-la atividade que 
congrega os sujeitos envolvidos, tendo a linguagem como ambiente da 
produção coletiva dos sentidos e do contínuo redimensionamento da ação, 
visando a encontrar respostas ao problema. (FERREIRA, 2006, p.38). 

Nesse sentido, o grupo de interlocução consiste num encontro para discussão 

e interação em que são socializados os resultados do estudo, discutidos e ampliados 

os conceitos que possam precisar de esclarecimentos. Através do grupo de 

interlocução, proporciona-se um espaço de reflexão conjunta, por meio do diálogo, 

da socialização e do estabelecimento de parcerias, em um espaço-tempo em que 

novas possibilidades podem surgir para o trabalho dos professores em relação com 

mecanismos de avaliação, seus critérios e características, assim como o modo de 

ser professor/professora e de se relacionar com o grupo. 
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Os dois momentos de produção de dados, inicialmente a partir do 

questionário e, posteriormente, a partir do grupo de interlocução, foram subsidiados 

por técnicas da análise referentes à proposta de Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2011).  

A Análise de Conteúdo surgiu nos Estados Unidos no início do século XX, 

expandiu-se por diferentes países, ampliando sua conceituação e aperfeiçoando 

suas técnicas. Ainda que tenha passado por reformulações, continua tendo como 

principal referência as etapas estabelecidas por Bardin (2011) no livro Análise de 

Conteúdo, que teve sua primeira edição em 1970 e, conforme a autora, acompanhou 

o desenvolvimento das ciências humanas e sociais. Na Análise de Conteúdo, há 

uma preocupação com o conteúdo presente em cada discurso e pode ser definida 

como: 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção nestas 
mensagens. (BARDIN, 2011, p.42).  

Implica uma maneira mais objetiva e sistemática no tratamento de dados, 

permite ampliar a produção de conhecimento acerca do tema e também oportuniza 

maiores discussões e encaminhamentos. É adequadamente aplicada ao estudo, 

podendo atender tanto a fins exploratórios quanto aos de verificação.    

A Análise de Conteúdo envolve basicamente as seguintes fases no 

tratamento dos dados: “pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados 

e informações” (BARDIN, 2011, p.102). A primeira fase é caracterizada pela 

organização do material, formulação de hipóteses com base na leitura flutuante, que 

é uma leitura inicial. Seguindo a abordagem qualitativa do estudo, a análise 

considera que a ausência e a presença de cada categoria podem dar indícios de 

concepções ideológicas inerentes que na exploração do material se revelam e 

propiciam outras possibilidades de interpretação. A repetição e a ênfase da palavra 

na frase podem denotar importância para o interlocutor ou, sua ausência, algum 

bloqueio ou forma de evitar que também induz a certas inferências.  
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No segundo momento, as regras de codificação por categorias contribuem na 

exploração do material delimitando o campo semântico e as relações entre elas. É 

na exploração do material que os critérios de análise ficam mais evidentes e ajudam 

a descrever os sentidos presentes nos discursos. É o momento mais trabalhoso 

também, no qual são destacadas as categorias conjunta e separadamente, 

analisadas comparativamente na busca por contradições expressas em dicotomias. 

Categorizar é estabelecer uma ordem, segundo certos critérios que classificam e 

dão sentido, “permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos 

da mensagem” (BARDIN, 2011, p. 43). As categorias escolhidas a priori para este 

estudo são: trabalho dos professores, mecanismos de avaliação e excelência. É a 

partir delas que foi elaborado o questionário e que se sucedeu o grupo de 

interlocução, também com base nessas categorias que foram analisados os 

discursos.  

Na fase final, de tratamento dos dados e informações, é que se apresentam a 

originalidade de interpretação dos processos anteriores, as descobertas teóricas e 

possibilidades de encaminhamentos. Já estando todo o material de análise 

classificado e organizado, cabe a esta fase fazer algumas perguntas referentes às 

condições de produção do discurso como: “O que está dizendo esta pessoa 

realmente? Como isso é dito? Que poderia ela ter dito diferente? O que ela não diz? 

O que diz sem o dizer? Como as palavras e frases encadeiam-se entre si? Qual é a 

lógica discursiva do conjunto?” (BARDIN, 2011, p.98). 

Os estudos com análise de conteúdo exigem dos pesquisadores estar sempre 

buscando um texto atrás do outro, procurando desvendar o que não está aparente, 

realizando inferências para ir além da primeira leitura na tentativa de esclarecer 

causas da produção e as consequências que a mensagem pode provocar.  

O fato de a análise de conteúdo possuir aplicabilidade ampla na análise das 

comunicações possibilita que cada pesquisador dê o direcionamento mais 

apropriado ao seu estudo. Nesse processo, são elaboradas hipóteses que servem 

de diretrizes e integram o estudo como questões ou afirmações provisórias que, 

após uma análise sistemática, são confirmadas ou refutadas. Neste estudo, optou-se 

por ambas as possibilidades já que as hipóteses integram a pesquisa sob forma de 
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questões e também contêm alguns pressupostos teóricos, adaptando-se também 

aos sujeitos e ao contexto em que se desenvolve o estudo. 

Até o momento, pode-se sistematicamente organizar as orientações 

metodológicas do estudo conforme a Ilustração 1. 

 
Ilustração 1 – Movimento metodológico do estudo. Fonte: RODRIGUES; FERREIRA, 2013. 
 
 

 Nota-se que a abordagem qualitativa introduz o estudo que passa, então, a 

ser orientado pela perspectiva dialética no seu conjunto, assim como pelo referencial 

teórico. Para que se efetive a investigação, há uma “engrenagem” que depende de 

três elementos para dar movimento: a produção e sistematização do conhecimento, 

a produção e análise de dados. E, de acordo com o tratamento dado pelas técnicas 

e procedimentos, o estudo prepara-se para processo final de socialização, primeiro 

com o próprio grupo de professores participantes na interlocução, depois com todos 

que desejarem e puderem tomar parte como leitores.  

 

1.4 Sujeitos e contexto de estudo 

Desde o início da pesquisa, já se tinha claro que os sujeitos seriam 

professores. Primeiro, porque o caráter intencional do processo educativo é 
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característico ao trabalho pedagógico que os professores realizam. Depois, porque 

comumente se referencia o trabalho dos professores como elemento principal para 

se obter índices de excelência, ainda que seja avaliado o desempenho dos 

estudantes. Considerando este último aspecto, não poderiam ser quaisquer 

professores. O estudo exigiria professores que vivenciassem a pressão de 

mecanismos de avaliação e, para encontrar estes sujeitos, era necessário encontrar 

também o contexto mais adequado. 

Sabe-se que os últimos anos na Educação Básica podem ser decisivos para o 

ingresso dos estudantes na educação superior, pela preparação para o vestibular, e 

também é o momento em que muitos realizam o Exame Nacional do Ensino Médio, 

entre outros casos mais específicos. Então, as avaliações passam a fazer parte das 

metas dos estudantes e sua preparação frequentemente envolve os professores e 

as instituições que oferecem esse nível de ensino. 

Professores e estudantes têm um momento principal de interação que é a 

aula. É nela que ocorre a produção de conhecimentos mediada pelo trabalho dos 

professores, produção esta permeada por sentidos e significados inerentes as 

vivências dos sujeitos que delas participam. Tais sentidos contribuem para a 

elaboração ou afirmação de concepções, inclusive a de excelência. E, apesar de a 

aula ocorrer num momento e local específicos, relaciona-se com o social porque o 

constitui e os sujeitos que a realizam são os mesmos que integram o social. As 

produções resultantes do trabalho dos professores com os estudantes pertencem a 

um conjunto maior denominado sociedade, havendo uma relação entre partes e o 

todo. Diante destas relações, é que se realiza o estudo, pois focaliza uma situação 

específica sem deixar de considerar sua relação com o todo.  

Portanto, a escolha em convidar professores para serem interlocutores, 

sujeitos da pesquisa, considera o seu trabalho e todos os sentidos que podem ser 

produzidos a partir dele. Concebe que os professores, como mediadores do 

processo de produção de conhecimento, estão em evidência no processo 

educacional, sendo ativos na realidade a qual pertencem e, por isso, em condições 

de, por meio de sua práxis, promover as mudanças que se acharem necessárias.  
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Na delimitação do contexto, as escolhas exigiram uma organização mais 

criteriosa antes de qualquer decisão. O planejamento implicou a escolha de uma 

instituição que pudesse evidenciar excelência sob diferentes perspectivas e que, 

ainda assim, os professores tivessem condições de se posicionar em contraposição, 

em aceitação, ou pela realização de um trabalho que alcançou coerência na 

conciliação destas perspectivas, sendo tal possibilidade analisada no decorrer do 

estudo.  

Deste modo, para a realização do estudo, foi contatado o Colégio Politécnico 

da Universidade Federal de Santa Maria, o qual oportuniza o Ensino Médio além de 

cursos técnicos e tecnólogos em diferentes áreas. O critério para seleção é a 

posição destacada que o Colégio tem ocupado na Região pela colocação que 

obteve no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos últimos anos. Conforme 

divulgação10 nos meios de comunicação locais e regionais, a escola obteve 1º lugar 

em Santa Maria, 1º lugar entre as escolas públicas federais no Rio Grande do Sul e 

2º lugar geral no Estado no ENEM de 2009 e de 2010, 3º lugar em 2011. Além disso, 

possui altos índices de procura, sendo necessário um processo seletivo como forma 

de ingresso. Com a ressalva de que, para o estudo, não são, necessariamente, 

estes índices que determinam a excelência, pretendeu-se saber o que é a 

excelência de acordo com os sentidos que lhe são atribuídos pelos interlocutores de 

pesquisa que realizam seu trabalho neste contexto. Assim, o fato de o Colégio ter 

esta posição destacada na Região em mecanismos de avaliação pode influenciar 

sobremaneira os discursos dos professores, os quais precisaram se posicionar 

reflexivamente frente a esses dados. Por isso, a problemática abrange as relações 

ideológicas que permeiam a educação, pois permite saber como os sujeitos, com 

suas crenças e valores próprios, interagem com questões externas e 

predeterminadas, como assumem ou negam os critérios que constituem os 

mecanismos de avaliação. 

De acordo com Ball (2005), frente às exigências por desempenho, os 

professores podem cair em algo que ele chama de performatividade, que é quando 

os sujeitos passam a fazer aquilo que é esperado sem levar em conta seus próprios 

anseios, aquilo que os fez professores, e isso gera o que o autor chama de prática 
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 Apêndice E. 



32 

 

inautêntica. Por outro lado, é possível haver outro grupo, denominado profissionais 

autênticos (BALL, 2005), que aprenderam a conviver com a ambivalência entre as 

exigências externas e os anseios que os tornaram professores. Então, ouvir 

profissionais autênticos e entender como eles lidam com estas contradições 

inerentes ao trabalho, no que se refere à busca por excelência, pode favorecer os 

demais profissionais, de modo que possam encontrar satisfação em seu trabalho, 

que possam ser autênticos consigo mesmos e com aqueles que interagem, que 

possam realizar um trabalho mais significativo por seus aspectos humanos do que 

por ser mais um índice em um gráfico de desempenho. Inicialmente, assumiu-se 

como pressuposto que a interlocução e sua devida análise permitiriam identificar 

esses dois grupos de profissionais, sem refutar a possibilidade de ser apenas um, ou 

até um terceiro que necessitasse de nova definição.  

A partir das vivências dos professores, também foi possível identificar e 

analisar quais sentidos os sujeitos de pesquisa elaboram sobre a excelência tendo 

em vista as implicações dos mecanismos de avaliação em seu trabalho. Concorda-

se que, pela especificidade do procedimento de estudo, aplicam-se as 

características também próprias de um Estudo de Caso, no qual:  

[...] análises e reflexões estão presentes durante os vários estágios da 
pesquisa, particularmente quando do levantamento das informações, em 
situações em que os resultados parciais sugerem alterações, correções de 
rumo, bem como exigem consultas adicionais a outras obras de referências 
bibliográficas. (MARTINS, 2006, p.10). 

Assim, foi possível tratar da especificidade do problema sem limitá-lo às 

considerações iniciais, sendo todo processo permeado pela produção do 

conhecimento científico. Ou seja, foi possível fazer os ajustes necessários para o 

enriquecimento da pesquisa no seu processo. Nesse sentido, um estudo com estas 

características é, também, uma estratégia para controlar as potencialidades teóricas 

que surgem, já que uma mesma questão pode gerar várias possibilidades de 

interpretação e encaminhamentos relacionados a outras temáticas. Desse modo, 

para levar a efeito tal estudo, foi necessário combinar a investigação empírica com 

uma sustentação teórica consistente, analisando e descrevendo uma multiplicidade 

de dimensões que envolvem o caso em questão. Também, foi necessário um 

planejamento detalhado que pudesse favorecer os estágios de análise e reflexão na 

pesquisa (MARTINS, 2006). 
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Em suma, pretendeu-se saber, através das evidências discursivas, o que os 

professores entendem sobre a busca por excelência em seu trabalho, considerando 

os mecanismos de avaliação. A originalidade do estudo, e da teoria a ser 

desenvolvida a partir dele, está na percepção de excelência no trabalho dos 

professores a partir do movimento de contradições entre os princípios e critérios 

estabelecidos por estes sujeitos e os que são estabelecidos pelos mecanismos de 

avaliação, de acordo com a perspectiva ideológica dominante.  Compreender tais 

relações permite avanços na busca por autenticidade, pois refletir e organizar 

discursivamente os sentidos e concepções por si só já garante um movimento crítico 

aos professores, permitindo rever sua prática seja para transformá-la ou afirmá-la.  

A fim de contribuir nesse processo, a referenciação teórica é essencial para a 

realização da pesquisa, conforme explicitado nos próximos capítulos, sendo o 

seguinte, o mais específico do cotidiano investigado. Através de informações do 

Projeto Pedagógico, complementarmente aos discursos, foi possível situar e 

sistematizar características do Colégio Politécnico da UFSM.  
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2 CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO ESCOLAR  

Com o intuito de investigar a excelência no trabalho dos professores, tornou-

se necessário encontrar uma instituição que apresentasse uma realidade de 

excelência, que, pelo menos, tivesse alguns indícios em seu contexto relacionado ao 

desempenho em avaliações. Sabendo que o conceito de excelência é relativo e por 

isso variável, o critério de escolha passou a ser qualquer reconhecimento externo 

que remetesse à escola uma imagem de excelência. Havendo a necessidade de 

delimitar ainda mais o recorte para o estudo, pensou-se que, no contexto brasileiro, 

o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é específico para esta etapa da 

educação e oferece crescente aumento de oportunidades acadêmicas e 

profissionais. Portanto, o Enem passou a ser um balizador na escolha da instituição.  

Acrescentando a isso a proximidade e possibilidade de contato, chegou-se ao 

Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. 

Além do Ensino Médio, o Colégio Politécnico integra outros cursos e espaços 

educacionais. De acordo com o seu Projeto Pedagógico (2013), o Colégio “atua na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação Profissional Tecnológica 

de Graduação, Formação Inicial e Continuada e na Educação Básica, ministrando o 

Ensino Médio”.  

As informações do Projeto Pedagógico (2013) incluem ainda dados históricos, 

segundo os quais a criação do Colégio ocorreu por Decreto Lei Federal nº 3864, de 

24 de janeiro de 1961, tendo, inicialmente o nome de Escola Agrotécnica de Santa 

Maria. Desde aquela época, passou por reorganizações determinadas por outros 

decretos: em 1962, é criado Curso Colegial Agrícola de Santa Maria; em 1968, 

transfere-se o Colégio para a Universidade Federal de Santa Maria; em 1969, a 

orientação didático-pedagógica passa a ser exercida pela UFSM e também os 

recursos humanos são transferidos para o Quadro Único de Pessoal da 

Universidade; em 1982, é aprovado o Regimento e a grade curricular do curso 

Técnico em Agropecuária e a regularidade de estudos levados a efeito para o curso 

de Agropecuária. Além disso, houve outras resoluções para regulação dos cursos 

oferecidos pela instituição, em 2006, através da resolução 01/06, a UFSM alterou a 

denominação do Colégio Agrícola de Santa Maria para Colégio Politécnico da 

Universidade Federal de Santa Maria, conforme é conhecido atualmente. 
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Portanto, desde a sua criação, o Colégio se caracterizou por oferecer a 

Educação Profissional voltada para os setores primários da economia.  O fato de o 

colégio oferecer Educação Profissional torna o estudo bastante peculiar já que não é 

somente e simplesmente uma realidade de Ensino Médio. As políticas e 

financiamentos relacionados à Educação Profissional fazem parte do contexto e, 

ainda que não estejam diretamente ligados ao Ensino Médio, influenciam 

sobremaneira na vivência profissional dos professores participantes da pesquisa.  

No contexto brasileiro dos últimos anos/tempos, tem havido crescente ênfase 

na formação técnica. As escolas técnicas surgiram no intuito de qualificar 

profissionalmente os trabalhadores, mostrando sua relação com o contexto social no 

qual está inserida, confirmando o pressuposto de que “escola refletiu sempre o seu 

tempo e não podia deixar de refleti-lo; sempre esteve a serviço das necessidades de 

um regime social determinado e, se não fosse capaz disso, teria sido eliminada 

como um corpo estranho e inútil” (PISTRACK, 2000, p.29). Assim, o fato de o Ensino 

Médio ser realizado num colégio que possui a Educação Profissional também 

caracteriza e aproxima o cotidiano escolar e o mundo do trabalho, sua lógica e seus 

interesses.  

Em 1909, foram criadas 19 escolas de Aprendizes e Artífices, dando início a 

Educação Profissional no Brasil. Essas escolas vieram a dar origem aos Centros 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica (CEFETs). Com o 

desenvolvimento das novas tecnologias a partir de 1980, estabeleceu-se um 

contexto econômico que tornou necessária a diversificação dos cursos e programas 

oferecidos. De acordo com as informações do portal da rede federal, ela se propôs a 

qualificar profissionalmente as pessoas para os diversos setores da economia em 

colaboração com o setor produtivo. Até 2002, haviam sido construídas 140 escolas 

e, entre 2003 e 2010, o Ministério da Educação construiu 214 em cumprimento do 

plano de expansão da rede federal de educação profissional, além das escolas que 

foram federalizadas. No site, encontra-se a informação de que: 

O MEC está investindo mais de R$ 1,1 bilhão na expansão da educação 
profissional. Atualmente, são 354 unidades e mais de 400 mil vagas em todo 
o país. Com outras 208 novas escolas previstas para serem entregues até o 
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final de 2014 serão 562 unidades que, em pleno funcionamento, gerarão 600 

mil vagas. (PORTAL DA REDE FEDERAL
11

).  

Assim, vê-se que os investimentos têm sido significativos e que, o Colégio 

Politécnico, vinculado à rede federal, faz parte destes investimentos. Ainda que não 

seja diretamente destinado ao Ensino Médio, é a mesma instituição que recebe 

melhorias na infraestrutura a fim de oferecer mais vagas.  Algumas transformações 

que ocorreram na escola, correspondendo ao contexto sócio-histórico, tiveram 

implicações também no trabalho dos professores, resumidamente pode-se dizer 

que: 

No Brasil, neste século especialmente, a escola passou por uma série de 
modificações que refizeram o seu perfil em termos de estrutura e 
organização. Apesar dessas modificações nem sempre mostrarem-se 
aparentes, substancialmente a escola transitou de um modelo tradicional, 
que se caracterizava pela autonomia do professor em relação ao ensino e à 
organização escolar e por processos burocráticos praticamente inexistentes, 
para um modelo técnico-burocrático, caracterizado pela redução da 
autonomia do professor em relação ao ensino e à organização da escola – 
divisão de tarefas, formas de controle, hierarquização – enfim, por uma 
marca burocrática muito acentuada. (HYPOLITO, 1991, p.4). 

Percebe-se que a autonomia, um dos elementos principais do trabalho dos 

professores, foi e continua a ser influenciada pela estrutura e organização escolar. 

Associado a isso, as possibilidades e condições de trabalho dos professores e, 

consequentemente, os resultados da educação sofrem mudanças que nem sempre 

são as melhores. Além da burocratização, outros aspectos foram sendo introduzidos 

pelas mudanças que ocorreram, especialmente pelo modelo econômico do sistema 

capitalista. Para elucidar os princípios do capitalismo, Marx (2008) o define como: 

atividade dirigida com o fim de criar valores-de-uso, de apropriar os 
elementos naturais às  necessidades humanas é condição natural eterna da 
vida humana, sem depender, portanto, de qualquer forma dessa vida, sendo 
antes comum a todas as suas formas sociais. Não foi, por isso, necessário 
tratar do trabalhador em sua relação com outros trabalhadores. Bastaram o 
homem e seu trabalho de um lado. A natureza e seus elementos materiais, 
do outro. (MARX, 2008, p. 218). 

Essa separação entre as pessoas e sua produção consolida a “lógica 

desumanizadora do capital” que prioriza o individualismo, o lucro e incentiva a 

competição (MÉSZAROS, 2005). Assim, a educação ao se adaptar a essa lógica 

corrobora com relações que focalizam no seu ‘produto’, que frequentemente tem 

                                                 
11

 Disponível em: 

http://redefederal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=79  
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sido mensurado por gráficos de desempenho de estudantes e de instituições. Os 

resultados são conceitos de excelência que se disseminam ideologicamente 

alimentando o ciclo dos mecanismos de avaliação de desempenho expressos em 

rankings.   

Como reflexo das condições criadas pelo capitalismo, uma instituição que 

alcança destaque consequentemente tem maior procura e se vê obrigada a 

estabelecer mecanismos de seleção para contemplar a defasagem demanda/vagas. 

Correspondendo a essa realidade, o Colégio Politécnico estabeleceu um processo 

seletivo como forma de ingresso no Ensino Médio. O quadro abaixo representa as 

relações de candidato e vaga dos últimos anos. 

ANO DE INGRESSO Nº DE VAGAS Nº DE INSCRITOS CANDIDATO/ VAGA 

2005 70 361 5,3 

2006 70 346 4,9 

2007 30 426 14,2 

2008 35 371 10,6 

2009 35 444 12,7 

2010 35 533 15,2 

2011 35 590 16,9 

2012 35 715 20,4 

2013 35 665 19 

FONTE: POLITÉCNICO, 2013. 

Percebe-se a crescente procura e o processo de inclusão/exclusão que se 

estabelece entre os candidatos que entram na competição por cada vaga. Um dos 

motivos de tantos estudantes desejarem ingressar no Colégio, conforme as 

evidências levam a crer, é o destaque de desempenho no Exame Nacional do 

Ensino Médio. Por dois anos consecutivos, 2009 e 2010, o Colégio Politécnico de 

Santa Maria obteve a 1ª posição em Santa Maria e entre as escolas vinculadas à 

rede federal no Rio Grande do Sul, além de ocupar a 2ª posição geral no estado. Em 

2011, ocupou a 3º posição e alcançou em 2012, 144º lugar geral no país. Em nota à 

imprensa, o Ministro da Educação, Aloísio Mercadante, ressaltou que o resultado 

não significa que está se elencando as melhores escolas, já que, como avaliação de 
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desempenho de estudantes, o Enem seria um parâmetro insuficiente para avaliação 

de instituições (A razão, 2012). Obviamente não é esta a intenção do Enem, embora 

tais resultados exerçam influência sobre o imaginário popular, de estudantes e 

professores também. Se, por um lado, os resultados naturalmente implicam uma 

percepção de excelência para a instituição. Por outro, revelam os efeitos dos 

mecanismos de avaliação ao introduzir ideologias e perspectivas relativas à lógica 

predominante. 

As informações que remetem representatividade à instituição são, de fato, 

provenientes do desempenho dos estudantes no momento da avaliação, no caso do 

Enem. Entretanto, para que os estudantes tenham condições de participarem e se 

destacarem, outros fatores estão envolvidos. Os objetivos da instituição e o trabalho 

dos professores contribuem no processo educacional dos estudantes. O destaque 

que os estudantes do Colégio Politécnico têm tido, e consequentemente atribuído a 

sua instituição, corresponde, também, à visão do colégio de “ser reconhecido como 

referência em ensino médio” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2013, p. 41).  Isso 

evidencia que, frente a qualquer resultado, é preciso considerar que há um 

planejamento e uma série de elementos que influenciam e determinam a situação a 

posteriori. Desse modo, uma instituição produz sua historicidade num conjunto de 

fatores e relações com o contexto social, nenhum desempenho ou índice se 

encontra como dado isolado. Há evidências disso no objetivo que a instituição se 

propõe a atingir com o Ensino Médio que oferece: 

Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, garantir a preparação básica para o trabalho e a cidadania, 
desenvolver os meios para continuar aprendendo, aprimorar o estudante 
como pessoa humana, desenvolver a compreensão dos fundamentos 
científicos e tecnológicos dos processos produtivos e habilitar para a 
continuidade de estudos. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2013). 

Assim, percebe-se que, além do reconhecimento social como instituição, há a 

preocupação em atender as necessidades dos estudantes de forma integral no 

processo educativo. No Projeto Pedagógico (2013) do Colégio Politécnico, consta 

que a sua missão é promover formação integral do cidadão. Assim, a instituição tem 

se organizado e planejado para corresponder ao contexto social no qual está imersa. 

Em suma, o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, 

como é conhecido atualmente, teve um histórico marcado por mudanças na sua 
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estrutura organizacional e em seus objetivos. A participação da instituição no Exame 

Nacional do Ensino Médio teve resultados favoráveis à elaboração de uma 

concepção de excelência voltada para o desempenho. Também, refletiu o modelo 

econômico e social que se instaurou no Brasil e, nos últimos anos, tem promovido 

mudanças substanciais na educação, através da disseminação de ideologias de 

excelência e no trabalho pedagógico com o processo de burocratização e na 

interferência na autonomia dos professores. Relacionado a essas vivências, o 

Projeto Pedagógico (2013) do Colégio contribuiu para a compreensão de que os 

resultados obtidos pela instituição passaram por planejamento, que integram o 

conjunto de intencionalidades que a instituição se propõe como espaço educativo 

que corresponde ao contexto de sua época.   

Nos próximos capítulos, são apresentadas as referências que fazem parte da 

revisão de literatura necessária para a sustentação teórica do estudo e das análises 

realizadas. Buscaram-se aportes teóricos sobre a categoria trabalho dos 

professores, apresentando e dando continuidade à discussão sobre a categoria, 

buscando entender qual é o trabalho dos professores e que sentidos estes 

profissionais atribuem ao seu trabalho; sobre a questão da avaliação, com uma 

discussão mais voltada para seus critérios do que sua pertinência, explanando os 

mecanismos de avaliação considerados no estudo e que estão em voga; e sobre a 

excelência, inclui-se a discussão sobre o termo qualidade, mais comumente utilizado 

para se referir ao processo educacional, justifica-se a escolha pelo termo excelência 

e o significado que tem no estudo, além de problematizar as fontes de exigência por 

excelência no trabalho dos professores.  
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3 O TRABALHO DOS PROFESSORES 

  

Uma das questões que instigou este estudo é sobre como o trabalho dos 

professores tem sido influenciado pelos mecanismos de avaliação na busca por 

excelência. Para tanto, propôs-se investigar os discursos de professores sobre 

trabalho, mecanismos de avaliação e excelência, de acordo com as relações que se 

estabelecem entre eles. Seis professores participaram do estudo como 

interlocutores, sendo todos vinculados a uma mesma instituição que participa e 

obtém destaque em processos de avaliação. O Colégio Politécnico da UFSM é 

renomado na região pelos índices de desempenho de seus estudantes e, embora 

participe de vários processos de avaliação, neste estudo interessa, como recorte 

investigativo, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Pensa-se que, num 

contexto em que os estudantes buscam a preparação para mecanismos de 

avaliação a que são submetidos, o trabalho dos professores pode ter alguns 

direcionamentos, possivelmente organizando o seu trabalho pedagógico para 

atender as necessidades do contexto e de seus estudantes. De qualquer forma, a 

interação destes sujeitos em aula, ou seja, o trabalho que os professores realizam é 

central para a elaboração de sentidos sobre os mecanismos de avaliação, sobre 

seus critérios e, principalmente, o que, de fato, pode significar excelência para cada 

sujeito. Nesse sentido, é apresentada uma discussão sobre o trabalho dos 

professores, apresentando discussões atuais sobre esta categoria, relacionando ao 

contexto de pesquisa e a produção de dados com os interlocutores.  

3.1 Trabalho: concepção e contexto 

As percepções que os professores têm sobre o que se espera de seu trabalho 

influencia na forma como eles passam a realizá-lo, isto é, o entendimento sobre ser 

professor e qual trabalho lhe caracteriza está permeado pelas produções e 

expectativas individuais e sociais. Nos contextos atuais de educação, há uma ênfase 

em processos avaliativos. Sempre que se preveem reformas educacionais, os 

professores estão no centro das atenções como responsáveis pela mudança nos 

contextos de reforma, responsáveis pelo desempenho de estudantes, da escola e do 
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sistema (OLIVEIRA, 2004). Desse modo, a esfera de ação dos professores 

concentra-se no trabalho que realizam. 

Assume-se aqui a concepção que Marx (2008) apresenta, segundo a qual, o 

trabalho é ação no meio visando a alcançar objetivos determinados. Pessanha 

(1994) concorda com esta argumentação e afirma ainda que, para compreender a 

história dos seres humanos, a categoria trabalho é fundamental, é através do 

trabalho que o sujeito produz a própria existência.  

Em Os sentidos do trabalho, Antunes (2009) apresenta, sob a dimensão 

contemporânea, o argumento da centralidade do trabalho e seus múltiplos sentidos. 

Para ele, “o sistema de metabolismo social do capital nasceu como resultado da 

divisão social que operou a subordinação estrutural do trabalho ao capital” 

(ANTUNES, 2009, p.19). Nesse sistema, é que o capitalismo passa a extrair riqueza 

por meio da exploração da força de trabalho alheia (PESSANHA, 1994). Os 

professores estão sujeitos a esses processos de divisão social do trabalho e de 

exploração, em que “as funções produtivas e de controle do processo de trabalho 

social são radicalmente separadas entre aqueles que produzem e aqueles que 

controlam” (ANTUNES, 2009, p.22). Assim, cada trabalhador passa a ocupar um 

lugar social, ao que Marx e Engels (2007) apresentam argumentos que apontam o 

princípio da desigualdade na divisão em classe social.  

Para Antunes (2009), os professores se inserem no que ele denomina de a 

classe-que-vive-do-trabalho. A expressão pretende dar “contemporaneidade e 

amplitude ao ser social que trabalha” (ANTUNES, 2009, p, 101), se refere àqueles 

que vendem sua força de trabalho, mas que detêm um papel de centralidade na 

classe trabalhadora por serem trabalhadores produtivos, mas que não se restringem 

ao trabalho manual nem produzem mais-valia necessariamente. E também àqueles 

que são considerados trabalhadores improdutivos, pois seu trabalho cria valor de 

uso, ou seja, é necessário, mas não cria valor de troca, não movimenta o capital. 

Portanto, ao empregar a expressão “classe-que-vive-do-trabalho”, o autor amplia 

sua abrangência para se referir aos trabalhadores de forma geral.  

Assim, os professores como trabalhadores produzem sentidos sobre o 

trabalho que realizam que é necessário, embora não crie valor de troca 
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movimentando o capital. Um dos impasses no grupo de interlocução incluiu essa 

relação entre produtividade e improdutividade, não necessariamente voltada para a 

movimentação do capital, mas pelo material e abstrato no trabalho dos professores. 

Essas percepções contribuem para os sentidos que o trabalho tem para os 

professores. 

3.2 Os sentidos de trabalho para os professores 

Diante da organização social por classes, que considera o trabalho realizado, 

os professores têm dificuldade para definirem o lugar que ocupam. Seu trabalho é 

produtivo, no sentido do conhecimento produzido em aula, mas é improdutivo no 

sentido capitalista. Assim, assumirem-se como trabalhadores da educação ainda é 

um desafio para os professores: 

A identificação como trabalhadores os remetem à condição economicamente 
determinada de que estão inseridos em relações objetivas e são contratados 
para executarem suas atividades ao longo de uma jornada, de forma 
subordinada, recebem um salário e que de seu trabalho é retirado mais-valor. 
(OLIVEIRA, 2008, p.31). 

Por isso, é muito mais fácil apegar-se ao subterfúgio de vocação, que, de 

certa forma, nega as exigências externas fazendo parecer uma doação de si e seu 

trabalho, atendendo a um apelo aparentemente livre das regulações do sistema 

econômico. Por outro lado, muitos professores preferem encarar a realidade e 

buscar transformá-la. As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pela luta por 

profissionalização e reconhecimento dos direitos e deveres dos professores. Essa 

luta continua através de greves, protestos, entre outras formas de resistência que 

esses sujeitos têm encontrado. No entanto, sabe-se que a transformação da 

realidade social é um processo complexo, vai acontecendo gradativamente diante do 

movimento de contradições de interesses: 

As lutas pelo poder realizam-se de formas complexas com divisões e alianças 
das classes e suas frações e em cuja dinâmica os profissionais podem 
inclusive constituir-se como uma força de apoio às classes dominantes ou às 
classes subalternas. Não se trata de uma opção pessoal, mas de uma 
articulação organizada e  complexa que implica concepções teóricas e 
políticas e processos mobilizadores de energias e recursos. (FALEIROS, 
2001, p.8). 

Sendo assim, torna-se necessária a formulação de estratégias de ação que, 

na luta de classes, possam contribuir para a redistribuição do poder. Apesar de, 
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independente das mudanças, continuar a haver confronto de interesses, são 

importantes os avanços alcançados a fim de favorecer a educação e atender da 

forma mais igualitária possível as necessidades sociais.  

No contexto escolar, o trabalho dos professores assume um caráter mais 

específico e é entendido como gestão do pedagógico. De acordo com Ferreira 

(2007), “o trabalho de professoras e professores é o fazer pedagógico, e ao realizá-

lo, acontece a gestão”. Entende-se que a gestão do pedagógico envolve todo o 

trabalho dos professores, seu modo de fazer orientado por sua perspectiva política, 

no sentido que o pedagógico em si já é político por ser marcadamente intencional. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelos professores, está a produção da aula, a 

elaboração e implementação do projeto pedagógico, entre outras, as quais implicam 

a gestão. Apesar de as atividades, que integram o trabalho dos professores, serem 

apenas uma parte do todo das relações estabelecidas no cotidiano escolar e na 

sociedade; entende-se que, ao compreendê-las, é possível relacioná-las e avançar 

na compreensão da realidade social. 

Após o contato com os professores convidados a participar do estudo e as 

explicações referentes à pesquisa, logo em seguida à aceitação do Termo de 

Consentimento12; iniciaram-se a entrega e o preenchimento dos questionários. Cada 

professor e professora respondeu individualmente. No questionário13 a primeira 

pergunta se referia ao trabalho dos professores. Na leitura flutuante, que é o 

primeiro contato com o discurso e constitui a primeira fase da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2011), foi possível realizar algumas constatações iniciais quanto a essa 

categoria de estudo. Cada professor/professora descreveu o seu trabalho se 

baseando no componente curricular que exerce e o trabalho pedagógico necessário 

para desenvolvê-lo, apresentando as especificidades de sua área sucintamente, 

conforme se pode observar na Tabela 1: 

 

 

 

                                                 
12

 Encontra-se no Apêndice B. 
13

 Encontra-se no Apêndice A. 
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Tabela 1 – Discursos sobre a categoria trabalho 

Interlocutora 1 Aulas, reuniões, participação em reuniões comissões (como Avaliação 
Institucional, elaboração de material didático, organização de eventos 
(mostra, gincana, festas)); 

Interlocutor 2 Professor de todas as turmas de ensino médio e uma turma de curso 
técnico pós-médio em Agroindústria. Também atuo como coordenador 
adjunto do curso de Ensino Médio. 

Interlocutora 3 Atualmente coordeno o ensino médio e leciono biologia na 1ª, 2ª e 3ª 
séries. Também trabalho na competência de nutrição no curso técnico de 
agroindústria. 

Interlocutora 4 Trabalho com matemática, cada avaliação (teste ou prova) os alunos tem 
que entregar um trabalho sobre questões referentes ao conteúdo da 
avaliação feita por eu [mim]. 

Interlocutora 5 Sou professora de Língua Portuguesa; sou privilegiada por trabalhar com 
linguagem, expressão, discussão de ideias e pontos de vistas distintos. 
Linguagem é poder e passar isso para os alunos e proporcionam  
crescimento na área é realizador. 

Interlocutora 6 Vivenciar com os educandos e educadores a construção-discussão-
problematização do que chamamos de conhecimento. Sensibilizar o jovem 
a sentir que o saber, conhecer, o perceber o sentido da “informação do 
saber, do conhecimento” é importante para sua vida como pessoa e como 
um futuro profissional e não somente para um  momento, o da avaliação 
e/ou uma seleção. 

FONTE:  RODRIGUES; FERREIRA, 2013. 

 

Todas as atividades citadas envolvem intencionalidade, caracterizam-se como 

constituintes do trabalho pedagógico. Os discursos corroboram com o entendimento 

de que o trabalho que os professores realizam acontece num contexto educativo e, 

portanto, inclui a aula e seus conhecimentos específicos, desde a preparação até o 

seu momento efetivo na interação com os estudantes e inclui outros momentos 

como as reuniões, comissões, eventos, aspectos administrativos, conforme citado 

pelos interlocutores. 

Adiantando o processo de exploração do material, os grifos da pesquisadora 

nos discursos da Tabela 1 auxiliam na etapa da análise que requer um 

desvelamento de sentidos em torno da categoria dominante. O próximo passo foi 

organizar uma ilustração que apresenta essa relação dos discursos com a categoria 

dominante, conforme a representação da Ilustração 2.  
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Ilustração 2 – Elementos da categoria trabalho. Fonte: RODRIGUES; FERREIRA, 2013. 

Obviamente não se espera que, em um único momento, os sujeitos deem 

conta de todas as possibilidades teóricas que envolvem uma categoria tão complexa 

quanto o trabalho dos professores. Entretanto, a ausência ou presença de certos 

elementos permite algumas inferências. Nota-se que nenhum dos professores citou 

aspectos referentes ao planejamento. A ausência desse aspecto tão característico 

do trabalho pedagógico levou a algumas reflexões sobre as percepções de trabalho 

a partir do que pode ser mensurável em relação ao que envolve a subjetividade dos 

sujeitos, portanto, não pode ser medido, ainda que seja trabalho. Essa reflexão foi 

levada ao grupo de interlocução que reagiu se centrando mais na discussão sobre 

os elementos que constituem o seu trabalho, mais especificamente no ser 

professor(a). 

Prontamente, os professores incluíram o planejar como subentendido ao ser 

professor, sendo indireta e aparentemente refutada a hipótese inicial de separação 

entre o trabalho mensurável e o trabalho realizado no campo das ideias. Após a 

revisão dos próprios discursos, decidiram incluir, além do planejamento, as 

atividades extracurriculares (como gincanas) e a avaliação. Também, um dos 

argumentos apresentados na fala da Interlocutora 6 é de que o planejar já está 

incutido, perpassa o ser professor(a), assim como os demais elementos citados se 

relacionam com o “saber ser e saber fazer” (INTERLOCUTORA 6). Nesse sentido, 

para o grupo, ser professor(a) inclui todas as características. 
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Complementarmente, nota-se que, embora os elementos citados no 

questionário sejam da ordem da ação prática propriamente, mais urgentes e 

característicos do cotidiano escolar; também envolvem decisões no campo do 

pensamento e das opções teóricas, caracterizando assim a práxis. De acordo com 

Vázquez (1977, p.3), a práxis é a atividade material do homem que transforma o 

mundo natural e social para fazer dele um mundo humano. O termo foi originalmente 

empregado pelos gregos para designar a ação propriamente dita, posteriormente 

assumiu novo significado. Para o autor, “a práxis é categoria central da filosofia que 

se concebe ela mesma não só como interpretação do mundo, mas também como 

guia de sua transformação” (VÁZQUEZ, 1977, p.5). Assim, a práxis contempla a 

teoria e a prática, mas o faz de maneira indissociável e complementar. 

Assim, é através dessas atividades do cotidiano escolar, que constituem o 

trabalho pedagógico, que se realiza a práxis, no sentido atribuído pelo autor, como 

meio de transformação. A práxis pode estar orientada pelos anseios e crenças de 

cada professor(a), e também pode estar orientada por concepções ideológicas 

predominantes. Ainda no grupo de interlocução, uma das professoras 

(INTERLOCUTORA 1) explica esta relação, ao afirmar e confirmar que suas 

concepções e as do grupo estão pautadas no que já vivenciaram no concreto e no 

plano das ideias em relação à educação, ao próprio trabalho e à área de 

conhecimento com a qual trabalham.  

Portanto, é através da práxis pedagógica que os professores podem adentrar 

o real com condições de interferir nele e transformá-lo, e isso se dá superando a 

consciência imediata, superficial, intuitiva sobre os fatos sociais. De acordo com o 

autor:  

Nunca se enfrenta um fato puro; ele está integrado numa determinada 
perspectiva ideológica, porque ele mesmo – com sua cotidianidade histórica e 
socialmente condicionada – encontra-se em certa situação histórica e social e 
engendra essa perspectiva. (VAZQUEZ, 1977, p.9) 

Dessa maneira, o trabalho dos professores é um dos fatores essenciais para 

a transformação social, embora não o único. No contexto contemporâneo das 

complexas relações entre poder e saber, é possível entender o potencial da práxis e, 

através dela, promover a transformação, situada social e historicamente. Lembrando 

que o trabalho dos professores é caracteristicamente intencional e que, por isso, é 
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fundamental entender que ideologias estão o orientando, predominantemente, na 

busca pelo que os professores consideram excelência. 

Já que o estudo propôs um caminho teórico metodológico bem delimitado, 

durante o grupo de interlocução, uma das professoras (INTERLOCUTORA 6) 

solicitou esclarecimentos sobre a opção teórica da pesquisa e manifestou sua 

opinião, já que, em suas vivências de também pesquisadora, teve escolhas e 

autores diferentes para embasar seu modo de pesquisar e analisar. A categoria 

trabalho e sua relação com o ser professor necessitava de esclarecimentos. Feita a 

justificativa, num diálogo teórico sobre as possibilidades e pressupostos 

sinteticamente apresentados, inclusive com o auxílio da Interlocutora 1 que 

compartilha tais escolhas; esclareceu-se que trabalho, na concepção do estudo, é o 

que constitui os professores, no sentido ontológico do ser.  

A discussão prosseguiu, voltando-se para a cobrança que os estudantes 

fazem para que as aulas sejam “tipo cursinho” (INTERLOCUTORA 5). A exigência 

por produtividade no trabalho, então, foi entendida como proveniente dos estudantes 

e pais devido ao pensamento de que o Colégio deve atender às suas expectativas 

de preparação para os mecanismos de avaliação externos à escola, ainda que o 

trabalho dos professores não seja exclusivamente pautado nessas expectativas. A 

Interlocutora 5 afirmou não ficar procurando questões de vestibular todo o tempo, 

logo em seguida, assumiu uma certa corresponsabilidade com os estudantes nessa 

preparação para mecanismos de avaliação dizendo que talvez devesse atender um 

pouco mais à expectativa dos estudantes. O Interlocutor 2 também se manifestou 

confirmando que “a cobrança deles é muito forte”, os estudantes acompanham o 

programa e ficam exigindo que o professor realize suas aulas de acordo com o 

conteúdo. Esse mesmo professor relata uma conversa que teve com um estudante 

naquele dia. Ao introduzir um conteúdo, foi questionado sobre o porquê de ter 

escolhido e estar trabalhando aquele conteúdo específico, já que no cursinho o 

estudante não tinha visto e precisava saber se apareceria no PS. O Processo 

Seletivo Seriado (PS) da Universidade Federal de Santa Maria é dividido em três 

anos de acordo com um programa que prevê conteúdos para cada um dos anos do 

Ensino Médio. Cada ano, ou parte do processo, recebe a denominação de PS1, PS2 

e PS3, respectivamente às três séries do Ensino Médio. O Colégio Politécnico segue 
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o programa referência do PS, por isso os estudantes acompanham e “cobram”, 

como os professores afirmam. Além disso, considerando que o PS é possível de ser 

realizado por todos os estudantes ao final de cada ano, cada qual em sua etapa e 

com resultado cumulativo para a possível aprovação no final e ingresso no Ensino 

Superior e que o Enem é realizado por aqueles que estão no 3º ano; entende-se 

porque algumas turmas estão mais preocupadas com o PS.  

Diante dessa situação, em que o estudante “acompanha” o programa, 

percebe-se que a autonomia do professor, além de limitada pelo programa, passa a 

ser questionada pelos próprios estudantes que se colocam no lugar de fiscais do 

trabalho dos professores, induzindo, através de suas expectativas e cobranças, uma 

certa maneira de ser excelente. Desse modo, qualquer desvio do esperado nesses 

critérios gera este tipo de questionamento e, pode-se até dizer, confrontamento em 

busca de uma recolocação no padrão esperado. 

De qualquer forma, percebe-se que se instaurou uma concepção de 

educação e de excelência na instituição muito característica de sua historicidade e 

relacionada ao desempenho dos estudantes em mecanismos de avaliação nos anos 

anteriores. Os professores afirmam ter um modo diferente de perceber o ensino 

oferecido pelo colégio, mas admitem que as pessoas, especialmente, pais e alunos 

atuais e em potencial, não conseguem visualizar seu trabalho de professores 

incluindo atividades de formação cidadã.  O grupo, como um todo, fez questão de 

reforçar que seu trabalho e seu objetivo estão além da preparação para mecanismos 

de avaliação e que se preocupa com a formação integral do ser humano. Um dos 

motivos é a visão que eles têm: “porque de quarenta, uns vinte vão passar”. Eles 

têm ciência dos índices de reprovação nos processos seletivos e, embora os 

estudantes focalizem na aprovação, precisam estar preparados para pensar em 

outras alternativas, caso ela não aconteça.  

3.3 Relações entre trabalho e avaliação 

No questionário, quando indagados sobre as relações entre o seu trabalho e 

os mecanismos de avaliação – embora as afirmações da questão anterior na 

sequência do questionário propositadamente incluíssem os mecanismos de 

avaliação externos à escola –, os professores apresentaram a avaliação como um 
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meio, um instrumento técnico para desenvolver o próprio trabalho e elaborar um 

parecer dele, inclusive pela verificação da aprendizagem dos estudantes, não 

evidenciando qualquer relação explícita com os mecanismos de avaliação externos 

à escola – com exceção da Interlocutora 1. É possível observar na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Discursos sobre as relações trabalho e mecanismos de avaliação 

Interlocutora 1  Sem dúvida, as formas de avaliação mais formais, como testes e provas, por exemplo 

passam a ser influenciados a respeito do formato de questões. Isso não é de todo 

ruim, pois provas como o ENEM, passaram a contemplar conteúdos contextualizados 

e interdisciplinares influenciando positivamente as didáticas. 
Interlocutor 2 Os mecanismos de avaliação utilizados contemplam questões em que os alunos 

devem ter uma clara compreensão dos assuntos estudados para resolverem.  
Interlocutora 3 Pelos mecanismos de avaliação posso constatar se o conhecimento está sendo 

construído dentro do que foi abordado na biologia. Se isso está acontecendo e se 

realmente há um crescimento gradativo deste conhecimento.   
Interlocutora 4 Através dos mecanismos conclui-se se os alunos estão aprendendo os referidos 

conteúdos, quando chega-se a conclusão que não aprendeu, o conteúdo é retomado e 

também atende-se alunos nos horários extras.  
Interlocutora 5 A avaliação é um termômetro que serve para percebermos o quanto a tua prática 

serve para modificar a si mesmo e ao outro (aluno-estudante).  
Interlocutora 6 Acredito que não podemos esquecer que eles existem e fazem parte do cotidiano de 

todos, todavia somos educadores e inicialmente precisamos pensar a Educação e em 

educação e exercê-la eticamente. Se prender aos mecanismos de avaliação 

ocasionará um engessamento tanto do educador como do educando.  
FONTE: RODRIGUES; FERREIRA, 2013. 

 
 

Nessa parte, a Interlocutora 1 foi mais enfática e específica na relação entre o 

trabalho e os mecanismos de avaliação, apresentando, inclusive, as características 

que considera estarem “influenciando positivamente as didáticas”. De modo geral, 

na Leitura Flutuante, nota-se que os interlocutores relacionaram a questão com a 

coerência de seu trabalho e seu método de avaliação. Mostra que o pensamento se 

volta ao que está na sua esfera de ação, aquilo que podem fazer. Mesmo que as 

questões usadas em mecanismos de avaliação externos sejam seguidas como 

referência na elaboração de questões de avaliações internas, existe a preocupação 

de evitar “se prender” aos modelos externos para não “engessar” o trabalho.  

Freitas (1995), ao realizar estudos sobre o trabalho de avaliar dos professores 

em A crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática, introduz um par 

dialético objetivos/avaliação. Para o autor, a avaliação tem sido um meio de controle 

das ações da escola, e a discussão apenas do conteúdo/método não proporciona a 
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compreensão necessária das relações de dependência entre essas categorias, 

abrindo espaço para a “disputa pelo controle técnico/político da escola” (FREITAS, 

1995, p. 143). Além disso, “o exame da avaliação permite desvelar os objetivos reais 

da escola e não somente os proclamados” (FREITAS, 1995, p. 144). Então, quando 

os interlocutores afirmam a necessidade de evitar “engessar” seu trabalho quando 

se trata de mecanismos externos de avaliação, demonstram que há uma percepção 

de objetivos diferenciados e que não correspondem aos almejados pelos 

professores. Ainda que Freitas (1995) trate da avaliação realizada na escola pelos 

professores especificamente, suas contribuições são significativas para o 

entendimento das contradições inerentes ao trabalho e ao objetivo/avaliação num 

contexto mais amplo que inclui os mecanismos de avaliação como o ENEM, por 

exemplo. 

Afirmando seus objetivos de trabalho, os professores introduziram a sua 

concepção do processo educativo como meio para a “formação integral” dos 

estudantes, indo além dos mecanismos de avaliação. Justificaram assim seus 

discursos no questionário. Então, como provocação – preparada anteriormente ao 

grupo de interlocução, e definitivamente adequada ao momento da discussão –, 

foram apresentados os slides que representavam a avaliação evidenciada pelo 

grupo em seus discursos e a avaliação que efetivamente acontece através do Enem, 

do Vestibular, do PS entre outros mecanismos, que fazem uma avaliação seletiva e 

classificatória.  

Para a primeira concepção de avaliação, como recurso visual, foi utilizada a 

representação de uma escada, propiciando a ideia de crescimento gradual dos 

estudantes que passam de um patamar a outro em seu desenvolvimento. Para a 

segunda, a representação da avaliação através de um funil, que, a partir de um 

grande grupo, permite que apenas alguns, os que atendem aos critérios, obtenham 

êxito e aprovação. Diante de tal provocação ao relacionar ambas as avaliações, a 

Interlocutora 6 utilizou expressão “pé no chão” para explicar a reação provocada 

pela relação entre elas.  

Para os professores, o seu trabalho inclui a preparação para os mecanismos 

e, mais do que isso, sendo enfaticamente repetido pelo grupo “o nosso trabalho é 

além”. Há uma preocupação evidente de manter o “pé no chão”, estando consciente 
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do que os estudantes “vão encontrar aqui fora” (INTERLOCUTORA 6). Esse 

trabalho de professores, que é um trabalho essencialmente humano, gera um 

sentimento de responsabilidade para com o outro, expresso no grupo, juntamente 

com um sentimento de incompletude. Como que num desabafo, outra professora 

complementa que tem a sensação de estar sempre “correndo atrás” 

(INTERLOCUTORA 5), como se estivesse faltando tempo para tudo que se deseja 

fazer. 

Essa descrição, dada pela professora, corrobora com a argumentação sobre 

a intensificação do trabalho, até mesmo num processo de autorresponsabilização. O 

desejo de realizar seu trabalho de modo que atenda às necessidades dos 

estudantes e contemple os anseios e objetivos do professor/professora acarretam 

em novas responsabilidades. Processo esse que não ocorre simplesmente por 

“culpa” dos professores, há um sistema estruturado socialmente que induz os 

professores a terem uma percepção de cobrança e responsabilização de si mesmo 

no trabalho, concorda-se que: 

[..] mudanças na organização do processo de trabalho da escola, de natureza 
pós-fordista, não somente interferem nos corpos, mas também, e talvez 
principalmente, no emocional, fazendo processos de intensificação se 
internalizarem e se transformarem em processos de auto-intensificação. 
(HYPÓLITO, 2008, p, 2). 

De acordo com o autor, o trabalho no contexto do capitalismo passou por 

mudanças proporcionadas pela globalização e neoliberalismo. Somam-se às 

inovações tecnológicas novas formas de organização do trabalho, geradas pela crise 

do modelo fordista (HYPÓLITO, 2008). As novas formas de organização do trabalho 

de modo geral: “grupos semiautônomos, toyotismo, just in time, e outras 

modalidades denominadas pós-fordistas” (HYPÓLITO, 2008, p.2) e no ambiente 

escolar é a Gerência da Qualidade Total (GQT) que, de acordo com o autor, integra 

o projeto neoliberal para a educação. Conforme o modelo gerencialista, os sujeitos 

passam a ser vistos como consumidores, responsáveis pela própria formação e 

empregabilidade, tendo que realizar uma auto-administração na realização de seu 

trabalho, o que gera processos cada vez mais intensos ocorrendo a auto-

intensificação (HYPÓLITO, 2008).  
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Então, quando a Interlocutora 5 afirma ter a sensação de estar sempre 

faltando tempo para se realizar tudo que gostaria, está se evidenciando um processo 

de auto-intensificação baseado no projeto neoliberal para a educação. Os 

professores, além de terem cobranças externas, pelas necessidades de seus 

estudantes e do contexto educativo que vivenciam; passam a cobrar a si mesmos, 

sempre refletindo se estão fazendo o suficiente ou tanto quanto deveria. Talvez em 

nenhuma outra profissão o modelo de gerencialismo tenha efeitos tão acentuados 

quanto para com os professores, pois seu trabalho naturalmente exige reflexão e 

autoanálise. Assim, de certo modo, acaba ocorrendo o consentimento voluntário dos 

professores para a intensificação do seu trabalho, não só pelas exigências 

administrativas e burocráticas, mas pelo sentimento de que ser professor exigiria de 

si essa constante busca por excelência.  

O modelo gerencialista da educação também se fez presente nos discursos 

para as políticas educacionais entre os ingleses. Stephen Ball (2005) elaborou sua 

crítica a este modelo e apresentou a forte cobrança em torno da performatividade no 

trabalho dos professores através dessas políticas que é centrada em resultados de 

desempenhos quantificáveis.   

Esclarecendo as percepções do grupo que levaram os discursos do 

questionário a centrar-se na avaliação realizada pelos próprios professores, a 

Interlocutora 1 afirma que existe uma preocupação mais ampla em seu trabalho e 

que o desempenho dos estudantes, definido consensualmente pelo grupo, é uma 

consequência do trabalho realizado e não uma causa.   

As relações possíveis pelos discursos foram organizadas na Ilustração 3 e 

estão de acordo com as respostas do questionário. 
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Ilustração 3 – Elementos da relação trabalho e avaliação. Fonte: RODRIGUES; FERREIRA, 2013. 

 Nota-se que, de certa forma, já está expressa a concepção do grupo na 

relação indissociável do par dialético objetivos/avaliação. Evidencia a necessidade 

de afirmar os sentidos do trabalho na produção do conhecimento, na aprendizagem, 

na seleção e assuntos/conteúdos e isso culminaria no tipo de questões que, embora 

possam ter como base mecanismos externos de avaliação, não se restringem a 

eles. 

Assim, foi possível constatar, quanto à categoria de estudo trabalho, que o ser 

professor envolve todos os outros aspectos inerentes ao trabalho para o grupo de 

interlocutores, ou seja, o trabalho constitui o professor/professora. Ainda que os 

aspectos cotidianos sejam mais urgentes no trabalho dos professores, eles 

mobilizam a práxis, permitindo aos professores elaborações provenientes de suas 

vivências teóricas e a realização de um trabalho coerente a sua constituição 

profissional. Um dos desafios enfrentados pelos professores do Colégio Politécnico 

é a cobrança que os estudantes fazem na preparação para mecanismos de 

avaliação. Cobrança essa, de certa forma legítima, devido à historicidade do 

Colégio, que já teve estudantes com desempenhos considerados excelentes em 

mecanismos de avaliação anteriores. Também, os efeitos dos discursos sobre o 

modelo de educação gerencialista são evidenciados na auto-intensificação, fazendo 

com que os professores, que já possuem características reflexivas no trabalho que 
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realizam, tenham o sentimento de estar sempre faltando tempo para se fazer tudo o 

que deseja ou pensa ser necessário.  

Na sequência, aprofunda-se a discussão sobre os mecanismos de avaliação 

e a busca por excelência, considerando a relação conflituosa das ideologias na 

sociedade e suas influências sobre o trabalho dos professores.  O capítulo seguinte 

contém os principais mecanismos de avaliação dos quais participam os estudantes 

do Colégio Politécnico. Nota-se que, neste contexto, há maneiras peculiares dos 

mecanismos influenciarem o trabalho dos professores. Não pela aceitação tácita, 

mas pela maneira com que influenciam a relação de professores e estudantes. 
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4 MECANISMOS DE AVALIAÇÃO 

 

Na educação brasileira, tornou-se comum ver noticiado ou publicado em 

veículos de comunicação de massa a premiação de escolas e professores 

responsáveis pelo desempenho dos estudantes em certas avaliações. Na maioria 

das vezes, isso acontece sem o devido questionamento e, o que é mais complicado, 

tendo o financiamento da educação pública frequentemente ligado aos resultados de 

desempenho. Tal constatação leva à reflexão sobre como estes mecanismos de 

avaliação estão firmando conceitos de excelência na educação, e como estão 

influenciando e, até mesmo, direcionando o trabalho dos professores que, de 

alguma forma, precisam atender a demanda auxiliando estudantes e instituições a 

corresponder aos critérios de avaliação. Neste capítulo, apresenta-se uma discussão 

sobre os sentidos de avaliação e como seus critérios lhe atribuem função social 

especifica nos contextos escolares. A partir da discussão teórica, combinada com a 

análise dos discursos dos professores, é possível perceber alguns desses sentidos 

da avaliação.   

4.1 O que é avaliação? 

Avaliar está presente no cotidiano informal, como forma de emitir julgamentos, 

e no ambiente formal escolar, assume princípios, objetivos e critérios implícitos e 

explícitos que refletem valores e normas sociais (CHEUIRI, 2008). Embora natural 

ao comportamento humano, a avaliação não existe nem pode existir por si mesma, 

há sempre intencionalidades imbricadas, concepções pedagógicas que a orientam e 

sustém. Os mecanismos de avaliação podem ser diversos: provas, testes, 

vestibulares, processos seletivos, atividades classificatórias, entre outros. Nesse 

sentido, pode-se dizer que avaliação é todo processo que envolve critérios e 

organização, que é reconhecido como meio para se avaliar e obter resultados. Como 

enfoque, a avaliação pode abranger sujeitos, sistemas e programas, além de 

obviamente, haver a avaliação informal, aquela que não está normatizada e 

expressa em lugares determinados e, ainda assim, continua influenciando relações e 

oportunidades. Neste estudo, cabe tratar mais especificamente da avaliação que se 

convencionou chamar de formal, a avaliação que pode ser quantificada através de 

mecanismos específicos. 
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Retomando a historicidade dos processos de avaliação, inicialmente o 

enfoque, tanto dos estudos, como da avaliação em si, era mais restrito, pois se 

voltava para a avaliação da aprendizagem escolar. Nesse sentido, a avaliação 

permitia uma impressão ingênua de que seu interesse estaria apenas na 

aprendizagem dos estudantes. Entretanto, o critério de seleção dos conhecimentos 

que compõem a base curricular, as opções pelos métodos e técnicas de ensino que 

compõem o período anterior, o de preparação, e o momento específico da avaliação 

demonstram que o processo é carregado de intencionalidades. Isso porque cada 

escolha possui orientações teóricas que selecionam e priorizam certos 

conhecimentos, certas metodologias, certas técnicas e critérios.  

Pensando no processo de elaboração do currículo, a partir das ideias de 

Goodson (1995), o documento formal para a apresentação dos conhecimentos que 

são e serão trabalhados nas instituições de ensino e que “legitima uma 

escolarização” é o currículo. A partir dele, faz-se avaliações de aprendizagem que se 

supõe ter seguido o curso traçado pelo currículo. O autor alerta que “devemos nos 

acautelar contra toda a avaliação que apresente semelhante situação como “normal” 

ou “determinada” (GOODSON, 1995, p.42)”. Tanto o currículo quanto a avaliação 

passam por um processo de construção social, ainda que se refiram à 

aprendizagem, as escolhas são intencionais e refletem orientações teóricas mais 

amplas. Os conhecimentos mudam, eles estão num movimento de (re)elaborações 

suscetíveis ao pensamento criador humano e podem ser priorizados em detrimento 

de outros. 

Portanto, como forma de emitir julgamentos com base em certos critérios, a 

avaliação é uma criação humana com bases sócio-históricas que podem e são 

passíveis de transformações. 

4.2 Constituição histórica da avaliação 

Revisando os dados históricos, percebe-se que houve diferentes concepções 

de avaliação e cada concepção traduziu-se em determinada prática pedagógica: ora 

se tinha a ênfase nos aspectos de aprendizagem, ora a avaliação era regulação, 

medição de desempenho, até se chegar a uma tentativa de avaliação para 

qualificação. 
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Os estudos de Luckesi (2003) possibilitam diferenciar algumas perspectivas 

ideológicas que predominaram no conceito de avaliação. Segundo o autor, os 

exames e provas escolares a partir do século XVI, na Pedagogia Tradicional, tinham 

por pressuposto “examinar para avaliar”. Embora tal perspectiva tivesse origem nas 

atividades pedagógicas realizadas pelos padres jesuítas, consolidou-se com a 

ascensão da burguesia que recorria aos estudos para conquistar posição social. 

Características que remetem ao sistema de meritocracia, que utiliza os exames 

como recurso classificatório. 

No início do século XX, passa a predominar o pressuposto de “medir para 

avaliar” (LUCKESI, 2003). Tiveram início, nos Estados Unidos, os estudos sobre 

testes educacionais, que vieram a servir de base para estudos posteriores da teoria 

comportamentalista. Nessa época, a psicologia exerceu influência sobre a 

educação, surgiram os conhecidos testes de QI (Quociente de Inteligência), nos 

quais se usavam escalas de medida que garantiam certa confiabilidade aos 

resultados, fazendo com que estudantes e professores se apegassem aos 

parâmetros dos testes que lhe pareciam logicamente aceitáveis e neutros.  

Um terceiro pressuposto mais recente, apresentado por Luckesi (2003), é 

“avaliar para classificar ou para regular”. Nesse ponto, Perrenoud14 (1999) contribui 

quando esclarece que a avaliação propicia a criação de hierarquias de excelência: 

A avaliação é tradicionalmente associada, na escola, à criação de hierarquias 
de excelência. Os alunos são comparados e depois classificados em virtude 
de uma norma de excelência, definida em absoluto ou encarnada pelo 
professor e pelos melhores alunos. (PERRENOUD, 1999, p. 11). 

Quando se aceita a classificação que se enquadra na norma de excelência, 

mantém-se a hierarquia. Esse tipo de avaliação é mais voltada para o controle das 

atividades, para determinar quem pode ou não ir para os níveis seguintes. A ênfase 

não está na produção dos conhecimentos em si, mas nas normas de excelência e 

nas atividades que se enquadram nela. 

                                                 
14

 Perrenoud (1999) realiza seus estudos numa linha voltada ao pragmatismo, que se diferencia 
substancialmente da proposição do materialismo dialético. Todavia, reconhece-se sua contribuição 
para este estudo com a expressão “hierarquias de excelência” que ajuda a entender um dos 
possíveis efeitos da avaliação não só no cotidiano escolar, como na sociedade. A avaliação separa e 
hierarquiza, num processo de inclusão/exclusão de pessoas que são mensuradas por seu 
desempenho em critérios previamente escolhidos para atender a interesses específicos..   
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Por último, Luckesi apresenta o pressuposto “avaliar para qualificar”. Neste, 

há uma preocupação maior com o processo. Rompe a primazia do resultado. Gatti 

(2003) ajuda a diferenciar medir de avaliar no sentido de qualificar:  

É preciso ter presente, também, que medir é diferente de avaliar. Ao 
medirmos um fenômeno por intermédio de uma escala, de provas, de testes, 
de instrumentos calibrados ou por uma classificação ou categorização, 
apenas estamos levantando dados sobre uma grandeza do fenômeno. (...) 
Mas, a partir das medidas, para termos uma avaliação é preciso que se 
construa o significado dessas grandezas em relação ao que está sendo 
analisado quando considerado com um todo, em suas relações com outros 
fenômenos, suas características historicamente consideradas, o contexto de 
sua manifestação, dentro dos objetivos e metas definidos para o processo de 
avaliação, considerando os valores sociais envolvidos. (GATTI, 2003, p. 110). 

 Assim, a avaliação que busca a qualificação se opõe à lógica quantitativa e ao 

processo de inclusão/exclusão aceito e justificado pela avaliação classificatória. 

Qualificar, neste sentido, significa melhorar a partir dos dados da avaliação, que 

servirão de base para um planejamento do trabalho pedagógico, considerando os 

limites e possibilidades envolvidos. 

Em Avaliação: construindo o campo e a crítica, Luiz Carlos Freitas (2002) 

organiza uma série de artigos provenientes das reflexões de estudiosos e 

discussões realizadas em encontros de um Seminário fechado para os principais 

estudiosos brasileiros na área de avaliação. Tem por objetivo esclarecer e pontuar 

algumas questões centrais na área, tendo em vista o crescente enfoque devido à 

emergência do “Estado avaliador” (FREITAS, 2002, p7). Nos últimos anos, é 

atribuída ao Estado, por meio das ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação, 

a responsabilização por mecanismos de avaliação como o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).   

Com todas as mudanças nos processos avaliativos, a participação mais ativa 

do Estado na elaboração de mecanismos de avaliação, as normas de seleção e 

classificação que foram criadas, houve alguns pontos positivos e outros negativos. 

Em um dos primeiros artigos que compõem o livro, o autor acrescenta as novas 

características dos mecanismos de avaliação: 

De um lado, os instrumentos de testes, provas e exames trouxeram mais 
precisão e força operacional ao sistema de medidas e de seleção. Por outro, 
determinaram uma concepção e uma prática pedagógica que consistem 
basicamente na formulação dos deveres ou exercícios escolares e controle 
através dos testes. (FREITAS, 2002, p19). 
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Todo este empenho em avaliar acrescentou técnicas mais precisas para a 

seleção e, consequentemente, esse controle que a avaliação exerce contribui para a 

afirmação de hierarquias, nas quais os títulos e diplomas se tornam símbolos de 

legitimação de valores e privilégios sociais. Desse modo, não há como considerar a 

avaliação como neutra ou ingênua, ela é medida de seleção “um instrumento técnico 

para efeito político de organização hierárquica” (FREITAS, 2002, p.20). 

O autor também contextualiza suas considerações resgatando concepções 

históricas da avaliação. De acordo com Sobrinho (In: FREITAS, 2002), na época 

medieval, os testes orais predominavam e a educação jesuítica foi um exemplo 

clássico através das competições orais, que eram o mecanismo de avaliação 

adotado.  Somente nos séculos XIX e XX, é que as provas e testes ganham 

destaque com a função de medir a inteligência e o desempenho. Eram quantitativos 

e tinham foco na aprendizagem conforme a crença positivista da época. Mais tarde, 

nos Estados Unidos, quando começa a preocupação com a avaliação de estudantes 

oriundos de famílias pobres e marginalizadas surgiu uma proposta mais qualitativa 

para avaliação que conflitou com a proposta quantitativa. A partir daí, inicia-se o 

embate entre os grupos de qualitativistas e quantitativistas na avaliação.  

Atualmente, além das divergências entre avaliação qualitativa e quantitativa, 

também há a interferência de organismos transnacionais na imposição de modelos 

de avaliação (FREITAS, 2002, p 33). As “ajudas” financeiras para o desenvolvimento 

de países mais pobres vêm condicionadas à aceitação de mecanismos de avaliação. 

Para o autor, “de diferentes formas e por distintos agentes, a cultura da avaliação 

ganhou grande desenvolvimento nas instâncias políticas e econômicas dos países e 

dos organismos internacionais europeus” (FREITAS, 2002, p. 34). 

Os principais organismos que atuam mundialmente são a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco Mundial, os quais 

representam “dois importantíssimos fatores exógenos, que não se limitam a financiar 

e cobrar avaliações, mas também intervém significativamente na imposição 

ideológica e na criação de competências segundo seus interesses e ideologias” 

(FREITAS, p.34, 2002). 
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Para Vianna (In: FREITAS, 2002), houve uma evolução ao se pensar na 

avaliação para verificar a eficiência de professores, currículos, programas e 

sistemas. Ou seja, conquistou-se uma maneira ampla de perceber o processo 

educacional e avaliá-lo, já que, nos anos 1990, as atividades de avaliação 

educacional tomavam como base apenas o rendimento escolar. Por outro lado, a 

sociedade contemporânea apresenta características próprias do seu tempo e 

espaço. Vem se complexificando e desafiando professores, não só por todos os 

fatores que compõem o processo educacional e que passaram a ser considerados 

na avaliação, mas também pela própria aprendizagem que se modificou: 

A avaliação cognitiva é complexa e a sua complexidade vem aumentando na 
medida em que a psicologia cognitiva apresenta novos desafios, 
desvendando a multiplicidade de estratégias que levam a criança a diferentes 
tipos de aprendizagem. (FREITAS, 2002, p. 75). 

Tem-se, então, atualmente, uma preocupação muito maior com os métodos 

de ensino também, os quais procuram contemplar as diferenças e necessidades 

individuais no processo de aprendizagem. Implica um conhecimento mais 

aprofundado da realidade, de suas condições, do percurso anterior e das 

possibilidades. Entretanto, diante de todos estes elementos, Freitas (2005) ressalta 

a importância de não se perder de vista as relações entre eles. O autor, inclusive, 

critica a preocupação excessiva em conteúdo/método, quando se deveria estar 

considerando todo o processo, especialmente os objetivos/avaliação.  

Lüdke (In: FREITAS, 2002, p.89) contribui para a discussão com um texto que 

trata da avaliação escolar. A autora cita Bourdieu para lembrar que o tema envolve 

também fatores políticos, sociais e epistemológicos, denotando complexidade para 

discuti-lo.  A autora aponta uma falha: 

Temos sido muito capazes de denunciar e de criticar o papel da avaliação e 
as práticas avaliativas vigentes em nosso sistema de ensino, mas não temos 
sido suficientemente eficientes na proposição de recursos alternativos que 
possam neutralizar os efeitos negativos, que tão bem denunciamos, e 
favorecer os efeitos positivos nos quais acreditamos. (LUDKE in FREITAS, 
2002, p.95). 

O grande desafio do momento não é identificar o quão equivocados estão os 

mecanismos de avaliação, embora seja necessário também, mas o objetivo maior é 

propor, é transformar, promover as mudanças, defendendo os princípios e 

concepções mais adequados à cada realidade. Sabe-se que a avaliação tem sua 
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importância no desenvolvimento de sujeitos e/ou programas, desde que bem 

estruturada e aplicada. Em outras palavras: 

Não se desconhece que, sem a avaliação, fica-se desprovido de evidências 
que permitam monitorar e interferir precocemente nas condições que 
prejudicam ou potencializam a obtenção dos objetivos educacionais 
pretendidos (SORDI; LUDKE, 2009, p.314). 

Neste estudo, não se está questionando a importância da avaliação, isto já é 

tido como pressuposto. O que se deseja, então, é refletir sobre os critérios de 

avaliação e que conseqüências eles poderão ter sobre a educação de modo geral, 

como instituição social que produz e reproduz relações de poder e, mais 

especificamente, sobre o trabalho dos professores. No trabalho, os professores e 

estudantes podem acabar naturalizando juízos e valores externos que regem suas 

relações e, assim, “ficam dependentes não contestando a lógica interna que os 

expropria da participação em um processo no qual deveriam, no mínimo, 

desenvolver ações de co-responsabilidade” (SORDI & LUDKE, 2009, p. 314). Isto é, 

já que as avaliações lhes dizem respeito, é necessário que os sujeitos estejam 

envolvidos, agindo e interferindo nesses critérios e na busca por melhorias, em vez 

de somente ter uma posição passiva e submissa, na qual valorizam os resultados 

em detrimento do processo. Analisar as determinações sociais é importante para se 

posicionar e ter condições de evitar que “como frutos de uma educação alienante, os 

sujeitos da educação e a coletividade de um modo geral, seguem convivendo com 

os projetos sem, contudo, identificar as lógicas neles implícitas (SILVA & SORDI, 

2006, p.5). 

Na educação brasileira, os mecanismos de avaliação têm como foco principal 

estudantes e instituições, embora já vislumbre possibilidade de avaliação dos 

professores por meio de um exame nacional de ingresso na carreira docente. Em 

outros países, já existem mecanismos de avaliação para o trabalho dos professores 

estabelecidos há mais tempo. Por exemplo, em Portugal, Curado (2002), que 

organizou seu trabalho de doutoramento na forma de um livro, compartilha seus 

estudos sobre políticas de avaliação de professores. Ela afirma que tal procedimento 

teve início na Inglaterra, no fim do século XIX, como tentativa nacional de avaliar e 

recompensar professores de acordo com seu desempenho. Em Portugal, contexto 

do estudo, essas políticas de avaliação fazem parte da realidade do país desde 
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1990. Nos Estados Unidos, também há uma forma de avaliação de desempenho dos 

professores conhecida como certificação. Apple (2006) comentou sobre a 

certificação dos professores e os riscos que implica. Para ele: 

[...] ou teremos um modelo de certificação dificilmente exeqüível e baseado, 
como sempre, em testes do tipo papel e lápis, ou teremos duas classes de 
professores – uma menor; vista como sendo de elite e talentosa, e uma 
consideravelmente maior (composta pela grande maioria dos professores), 
vista como sem talento e menos merecedora de respeito, de salários 
melhores e de apoio. Isto pode configurar-se num verdadeiro desastre, 
consideradas as condições de trabalho dos professores na maioria dos 
distritos escolares das áreas mais pobres. (APPLE, 2006, p. 264).  

Ou seja, facilmente se pode cair em julgamentos que classificam e dividem os 

professores e, em vez de contribuir para a melhoria de seu trabalho e das condições 

para realizá-lo, apenas os afastam cada vez mais do padrão elaborado e tido como 

excelência, que passa a ser ocupado por uma minoria elitizada. 

No Brasil, a discussão sobre processos de avaliação para os professores, 

atualmente, está voltada para a proposta de exame nacional único para o ingresso 

na carreira docente. Tal medida, embora ainda não tenha sido aprovada, já aponta 

para novas formas de regulação do trabalho dos professores. Mediante a 

possibilidade de outras formas de avaliação do trabalho dos professores, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) também tem 

se dedicado a estudos sobre políticas de avaliação de professores em países 

desenvolvidos para que assim possa trazer algum modelo ou, pelo menos, 

referência para a implantação desse tipo de avaliação no Brasil. Esses indicativos 

mostram que a avaliação está se firmando cada vez mais como mecanismo de 

regulação que, possivelmente, em breve se estenderá mais especificamente aos 

professores. A avaliação de professores pode introduzir mais enfaticamente 

princípios ideológicos para a educação.  

Sem subestimar ou ignorar as experiências positivas em outros países, cabe 

lembrar que o Brasil possui uma realidade específica, e mais ainda, cada região e 

mesmo escola é diferenciada. O fato de ter sido bem sucedido em outro lugar não 

traz garantias de que possa dar certo aqui. É necessário ter cautela ao se propor 

Políticas Públicas da educação. Obviamente, tais esforços também demonstram a 

preocupação com os processos avaliativos e os meios de se alcançar excelência.  É 

necessário pensar, propor e implementar programas e estratégias, mas sem 
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esquecer que existem orientações ideológicas, interesses e intencionalidades que 

orientam qualquer proposta. 

Desde a sua criação, em 1930, o Ministério da Educação, embora atendesse 

outras áreas conjuntamente com a educação até 1995, sempre teve por objetivo 

planejar e elaborar um programa político educacional para o Brasil. Em 1932, com o 

Manifesto da Educação Nova, elaborado por Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira 

entre outros, houve uma proposição ampla e sistematizada para a educação 

brasileira prevendo educação pública obrigatória, gratuita e laica. Houve outras 

reformulações posteriormente e, até 1960, manteve a característica de 

centralização. Uma abertura para a autonomia dos órgãos estaduais e municipais 

aconteceu em 1961, com a primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB/61). Em 1968, a 

discussão esteve voltada para o ensino superior. E, em 1996, a LDB passou por 

uma ampla reforma que tratou de aspectos como educação infantil, recursos de 

financiamento, formação dos profissionais da educação básica. Esta última continua 

em vigor atualmente, a LDB 9493/1996. 

Para obter êxito em seus objetivos, o Ministério da Educação incluiu outros 

recursos como o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), a partir daí 

definindo as prioridades de investimento. Aliado a isso, o MEC preparou 

mecanismos de avaliação que lhe proporcionariam acompanhar as metas e redefinir 

rumos, como os programas que compõem o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) e o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes). A 

Prova Brasil e o Exame Nacional do Ensino Médio são alguns dos mecanismos 

utilizados. De acordo com Vianna (In: FREITAS, 2002, p. 64), a avaliação “no 

contexto educacional brasileiro é quase sempre promovida por órgãos 

governamentais” em nível federal ou estadual (ministério da educação ou Secretaria 

de Educação). 

Percebe-se, assim, que os mecanismos de avaliação passaram por 

mudanças tanto na concepção quanto em sua organização. Embora tenham 

aspectos positivos também exigem cautela. Os avanços no entendimento e na 

maneira de se realizar avaliações proporcionaram outras possibilidades de 

acompanhamento e diagnóstico do processo educativo, a tempo de se interferir nas 

potencialidades e dificuldades, seja de aprendizagem, seja de desenvolvimento de 
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programas. Por outro lado, os mecanismos de avaliação também exigem atenção e 

reflexão sobre seus objetivos e critérios, que podem ter consequências negativas 

como reguladores no processo de hierarquização através de padrões de excelência 

aceitos ideologicamente. No cotidiano escolar, esta relação pode ficar mais evidente 

nos rankings de escolas e estudantes que passam por mecanismos de avaliação. 

4.3 Mecanismos de avaliação na escola – da realidade escolar aos 

rankings  

Os mecanismos de avaliação, como processos de julgamento e consequente 

classificação com base em critérios determinados, podem favorecer a busca por 

excelência. Porém, podem também possibilitar processos de exclusão. Esses 

mecanismos estão permeados por ideologias que regem a relação entre saber e 

poder, sendo determinantes na manutenção ou transformação das relações sociais.  

Para Hypólito (2008), os critérios adotados para melhorar a educação 

baseados no modelo do gerencialismo são vistos como alternativas para “o sistema 

escolar público acusado de ser absolutamente ineficiente e [...] incapaz de 

solucionar os impasses da educação” criando assim “a necessidade de implantação 

de um modelo baseado naquilo que é “eficiente” e obtém “sucesso”: o mercado” 

(HYPÓLITO, 2008).  

Atualmente, no Brasil, estão em vigor mecanismos de avaliação promovidos 

pelo Ministério da Educação e agrupados por nível de escolarização: para a 

educação Básica, o Saeb, o Enem, a Prova e a Provinha Brasil, e o ENCCEJA; para 

a Educação Superior, o Sinaes, o ENADE e a Avaliação Institucional.  

Tratando especificamente das avaliações destinadas à Educação Básica, de 

acordo com as informações do portal do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) encontra-se subdivido a fim de atender aos diferentes níveis de 

ensino de modo a submetê-los as políticas de avaliação. Conforme declara o Inep, 

“são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Inep/MEC, 

que objetivam avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional 

brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos” (portal 

Inep).  



65 

 

Compõem o Saeb as avaliações complementares chamadas de: Avaliação 

Nacional da Educação Básica (ANEB), direcionada para estudantes das redes 

públicas e privadas do país das diferentes áreas que estejam matriculados no 5º e 9º 

anos do ensino fundamental e também no 3º ano do ensino médio; e Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), que é aplicada a estudantes de 5º e 9º 

anos do ensino fundamental público. Tira-se um estrato, que recebe o nome de 

Prova Brasil e os resultados, por escola, são utilizados no cálculo do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). São avaliados, a cada dois anos, os 

conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática. A Provinha Brasil segue as 

mesmas áreas de conhecimento, mas focaliza o período de alfabetização, sendo 

realizada com as turmas de 2º ano no início e no fim do ano. 

Refere-se ainda à Educação Básica, o Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), destinado a pessoas que não 

concluíram seus estudos na idade escolar adequada e desejam obter a certificação 

dos conhecimentos adquiridos; e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

De acordo com informações disponíveis no site do INEP, o ENEM, criado em 

1998, é concebido como uma ferramenta de avaliação da qualidade do ensino de 

escolas públicas e privadas do Brasil e tem por objetivo propor melhorias estruturais 

na educação brasileira. Além disso, atualmente os resultados do Enem têm maior 

importância porque podem servir para ingresso na educação superior. 

A participação dos estudantes no ENEM é opcional. Então, para que pudesse 

ser feita a classificação das escolas, foi considerada a taxa de participação dos 

estudantes, e dividida em grupos. O primeiro grupo, de escolas com taxa de 

participação superior a 75%; o segundo, com taxa de participação entre 50% e 75%; 

o terceiro, com taxa de participação entre 25% e 50%; e o quarto grupo de escolas 

com até 25% de taxa de participação de estudantes no ENEM. 

Este foi o mecanismo de avaliação tomado como critério para a escolha da 

instituição a ser estudada nesta pesquisa. Entretanto, sabe-se que o Colégio 

Politécnico participa de outros processos avaliativos, inclusive os internos. De 

acordo com o Projeto Pedagógico (2013), a avaliação é entendida como um 

processo contínuo de acompanhamento do desempenho dos estudantes, todavia, 
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prevalece o resultado final. Ao encontro, “a avaliação como prática de investigação 

diagnóstica, contínua, cumulativa, sistemática e compartilhada, destina-se a verificar 

se houve aprendizagem, e a apontar caminhos para o processo educativo” 

(PROJETO PEDAGÓGICO, 2013, p. 53). Os processos avaliativos, no cotidiano 

escolar, expressam objetivos da instituição e suas concepções de educação. O 

trabalho realizado pelos professores, nesta esfera de ação, ainda preserva certa 

autonomia, sendo elaborado de acordo com o contexto. 

Embora o Colégio Politécnico de Santa Maria apresente ainda outras 

conquistas, o desempenho destacado que tem obtido no Exame Nacional do Ensino 

Médio já indica um contexto em que há uma certa concepção de excelência. Ainda 

que, conforme apresentado no capítulo anterior, não seja o objetivo dos professores 

este tipo de reconhecimento, nem a sua percepção de excelência, é visto pelos 

interlocutores como uma consequência de seu trabalho. Além do Enem, os 

professores entrevistados apontaram outros mecanismos de avaliação para os quais 

preparam seus estudantes.              

No questionário, a categoria avaliação ofereceu opções de marcação para os 

professores. Os interlocutores marcaram todas as opções de mecanismos de 

avaliação, com exceção de apenas uma interlocutora. As opções eram: provas e 

testes da escola, Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), olimpíadas de qualquer 

área de conhecimento, vestibular, PEIES15 ou PS16 1, 2 e 3; por último a opção 

outro, que permitia aos participantes incluírem algum mecanismo que não estivesse 

contemplado anteriormente. Três interlocutores marcaram esta opção indicando 

outros mecanismos de avaliação. A quantificação das marcações está expressa no 

gráfico a seguir: 

 

 

                                                 
15

 PEIES significa Programa de Ingresso ao Ensino Superior - é um sistema de vestibular seriado que 
foi utilizado pela Universidade Federal de Santa Maria desde 1995. 
16

 PS significa Processo Seletivo Seriado, utilizado pela Universidade Federal de Santa Maria a partir 
de 2010, semelhante ao PEIES. Entretanto, permite aos estudantes realizarem as provas no final de 
cada ano sem necessariamente estarem matriculados no 1º ano para realizar a 1ª prova, no 2º para a 
2ª, no 3º para a 3ª, como era anteriormente. 
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Preparação para mecanismos de avaliação 

Ilustração 4  – Gráfico quantitativo de mecanismos de avaliação. Fonte: RODRIGUES; FERREIRA, 
2013. 

 
 

Dentre as indicações para a opção outros, um dos interlocutores incluiu como 

mecanismo de avaliação a elaboração e apresentação de trabalhos científicos. 

Porém, ainda que a questão esteja focalizando na categoria mecanismos de 

avaliação, os três interlocutores citaram objetivos do seu trabalho como professores 

que são: a “preparação e orientação para as avaliações”, para o “exercício da 

cidadania”, para “uso/aplicação do que constrói na escola” na sua vivência. Estes 

objetivos, embora apenas se relacionem indiretamente à questão proposta no 

questionário, conduzem às reflexões sobre os aspectos que constituem os 

mecanismos de avaliação. A avaliação ocorre porque houve uma intenção, um 

objetivo para sua realização. A partir de então é que se escolhem critérios e meios 

para alcançar os objetivos. 

Aspectos como o exercício da cidadania integram a vivência cotidiana e a 

historicidade dos sujeitos. E isso tem implicações na vida toda, não há como ter um 

“controle” escolar. Por isso, a preocupação com a cidadania, entre outros aspectos, 

evidencia o caráter humano da escola, pois: 

a escola não pode, como faz a empresa, rejeitar a “matéria-prima defeituosa”. 
Esta como subsistema social, tendo a sociedade como “fornecedora” da 
“matéria-prima aluno”, não pode rejeitar aqueles que não se enquadram 
dentro de determinadas “especificações técnicas”. Pelo menos não pode 
fazê-lo abertamente. Deve dissimular esse papel seletivo ao longo dos anos 
escolares, fazendo o aluno crer que seu fracasso é culpa dele mesmo. 
(FREITAS, 2005, p. 252).  
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Isto é, o processo educacional envolve relações diferenciadas da empresa e 

não permitem, ainda que aparentemente, essa rejeição criteriosa. Como espaço 

comum de interação humana, a escola possibilita os processos de inclusão/exclusão 

pelo modo de realizar a avaliação e pelo trabalho pedagógico que nela é realizado.  

Os mecanismos de avaliação trazem contribuições como metodologias de 

diagnóstico, mas também exigem cautela como meios de disseminação de 

ideologias que primam por certos critérios e valores como corretos. 

Sistematicamente organizados, são estes os mecanismos de avaliação dos quais 

participam os estudantes de Ensino Médio do Colégio Politécnico da UFSM: 

  
Ilustração 4 – Elementos da categoria mecanismos de avaliação. Fonte: RODRIGUES; FERREIRA, 

2013. 

 

O Ensino Médio proporciona condições para preparação para esses 

mecanismos de avaliação, busca a excelência nesses aspectos de preparação. 

Então, tão logo se adentra em questões mais complexas no discurso sobre a função 

social da escola para o exercício da cidadania, conforme citado pela Interlocutora 5 

na opção ‘outros mecanismos’; percebe-se aprofundar cada vez mais em 

concepções ideológicas da realidade, do social e da educação. 

Portanto, percebe-se que a avaliação envolve múltiplos aspectos. Em sua 

essência, avaliar é emitir julgamentos de acordo com critérios predeterminados para 
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saber se os objetivos propostos foram alcançados. Como o trabalho é com o 

conhecimento, obviamente há a preparação para exames que avaliam o 

conhecimento previamente selecionado e que tem função social, como garantir uma 

posição, uma vaga, uma certificação. E a certificação é requisito para muitas das 

oportunidades de ingresso no ensino superior ou no mundo do trabalho. 

Admitiu-se pelo grupo que, ter reconhecimento pelos índices de desempenho 

dos estudantes do Colégio Politécnico, atribui satisfação ao trabalho, no que 

definiram como uma visão externa. Embora, seja visto pelo grupo como uma 

consequência de um trabalho muito mais amplo. Dentre os fatores propulsores do 

trabalho realizado pelos professores, a interlocutora 5 acrescenta a afirmação do 

grupo no contexto da Educação Técnica. A permanência do Ensino Médio no 

Colégio Politécnico ocorreu e ocorre mediante a resolução de alguns impasses. A 

Interlocutora 5 citou alguns desafios, da época em que o Ensino Médio era 

integrado, levando a instituição a tomar uma decisão: permanecer com o Ensino 

Médio apenas e não mais oferecer de modo integrado aos cursos técnicos, ou 

oferecer apenas cursos técnicos. Após o grupo de professores se manifestar 

favorável à permanência do Ensino Médio, sentiram-se também responsáveis por 

demonstrar que a escolha foi a mais acertada, mesmo sendo num contexto 

predominantemente técnico, contando inclusive com a mesma fonte de 

financiamento a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec).  

A professora conclui que, a partir daí, organizou-se uma forma de resistência 

que ganhou força e uniu o grupo. Dicotomizou a relação entre Ensino Médio e 

Ensino Técnico e, como resistência, acabou como fator de motivação para o 

trabalho. A Interlocutora 6, em concordância, destaca ainda que a visão elaborada 

pelo grupo é diferenciada por toda a vivência que o grupo tem no Colégio, e 

considera difícil qualquer outro, que não tenha vivenciado o processo, compreender 

suas elaborações 

Nas etapas da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) dos questionários, de 

fato, a primeira impressão remeteu a lacunas de sentidos e entendimento das 

relações entre os mecanismos de avaliação na elaboração da concepção de 

excelência e na relação com o trabalho dos professores. Com o grupo de 

interlocução, contudo, outras possibilidades surgiram. Primeiro, os discursos 
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focalizaram mais os objetivos da avaliação do que a avaliação em si porque há uma 

constituição histórica de afirmação desses sujeitos no contexto escolar que 

trabalham. Há também uma visão externa, atribuída essencialmente pelos 

estudantes e pais, de que o trabalho pedagógico realizado é “tipo cursinho”, ou seja, 

totalmente voltado para a preparação para mecanismos de avaliação. A maneira de 

os estudantes perceberem e elaborarem expectativas sobre o Colégio Politécnico, 

também desafia os professores na afirmação de seu trabalho. E por último, as 

influências dos mecanismos de avaliação no trabalho dos professores geram uma 

necessidade de afirmação de outros aspectos, mais humanos, que costumam ser 

esquecidos nos processos classificatórios. 

No estudo percebeu-se que, embora externamente haja predominância de 

modelos de avaliação, os professores procuram preservar sua autonomia centrando-

se no trabalho pedagógico que realizam no seu contexto específico de atuação. 

Nesse aspecto, o grupo de interlocução confirmou as constatações iniciais 

que surgiram na etapa de análise referente à exploração do material dos 

questionários. Os professores enfatizaram repetidamente, fortalecendo o sentimento 

de pertença ao grupo e participação na elaboração da concepção do trabalho 

pedagógico como prioritariamente voltado para a preocupação com o ser humano. 

Convencionou-se falar de formação integral do estudante como objetivo maior do 

trabalho e das avaliações realizadas pelos professores. Também como forma de 

resistência aos mecanismos de avaliação externos a escola, procurando fazer com 

que seu trabalho seja para, e visto para, além de processos restritivos e 

classificatórios. 

Cabe destacar, novamente, que está claro o entendimento da necessidade de 

processos avaliativos, que visem ao estabelecimento de metas e análise de suas 

condições de realização e eficiência em fazê-lo. Muitas escolas e professores têm 

conseguido alcançar excelência em processos avaliativos que participam e é 

interessante entender que fatores têm garantido seu sucesso, já que podem 

contribuir para a melhoria do processo educacional nas demais escolas e no sistema 

como um todo. Entretanto, são estas as metas reais da escola? Que influência tem a 

busca por excelência em metas externas para estudantes e professores? Como os 
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professores realizam uma práxis pedagógica autêntica diante de exigências 

externas? 

De acordo com Ball (2005), o trabalho que os professores realizam com os 

estudantes lhe atribui responsabilidade. O autor afirma que, nessas condições, “ao 

profissional cabe a responsabilidade por seu desempenho, mas não o julgamento 

sobre se esse desempenho é ‘correto’ ou ‘apropriado’” (BALL, 2005). E pode-se 

acrescentar ainda que a responsabilidade se estende ao desempenho dos 

estudantes, o qual também possui um julgamento externo. Com exceção das 

avaliações correspondentes à disciplina ministrada, na qual ainda é preservada, de 

certo modo, a autonomia e autoridade dos professores para elaborarem 

mecanismos de avaliação através de critérios estabelecidos por eles mesmos e, em 

alguns casos, pela instituição representada pelo coletivo de professores, que busca 

coerência pedagógica e organizacional no seu grupo.  

De qualquer forma, em ambos os casos, corre-se o risco de predominarem 

“pedagogias invisíveis de gerenciamento” que buscam “incutir a performatividade na 

alma do trabalhador” (BALL, 2005). Ou seja, a complexidade humana fica reduzida a 

números representativos de desempenho em uma tabela ou gráfico. Passa-se a 

valorizar a produtividade em detrimento do humano. Não é por acaso que muitos 

professores podem se identificar com a afirmação de que: 

Tornamo-nos ontologicamente inseguros: sem saber se estamos fazendo o 
suficiente, fazendo a coisa certa, fazendo tanto quanto os outros, fazendo tão 
bem quanto os outros, numa busca constante de aperfeiçoamento, de ser 
melhor, de ser excelente, de uma outra maneira de tornar-se ou de esforçar-
se para ser o melhor, a infindável procura da perfeição. (BALL, 2005). 

 Realizada dessa forma, a busca por excelência pode ser um processo 

angustiante, fazendo com que os professores confundam o seu trabalho com 

desempenho, e abram mão de seus próprios objetivos e sentidos de trabalho, em 

função da impressão que desejam causar. Neste ponto, ficam mais evidentes os 

conflitos gerados por diferentes posicionamentos e crenças, em especial, pelas 

ideologias que são aceitas como verdadeiras no trabalho dos professores. 

O trabalho dos professores tem sido apontado como um dos fatores 

essenciais em termos de implementação de projetos e transformações no sistema 
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educacional. São também, por vezes, responsabilizados pelo desempenho dos 

estudantes nesse processo. O seu trabalho apresenta-se complexo por suas 

características de relações humanas em produção do conhecimento, e passa 

também a ser intensificado, no sentido de proporcionar condições de desempenho – 

de excelente desempenho – aos estudantes e a escola em processos avaliativos, 

isso quando não são os professores mesmos que estão sujeitos a avaliação. Deste 

modo, afirma-se que os mecanismos de avaliação implicam no trabalho dos 

professores e que a determinação de critérios e condições de avaliação está 

permeada de ideologias, produzidas socialmente e que possuem fins determinados, 

inclusive de manutenção e reprodução de poder.  

No próximo capítulo, há um aprofundamento e esclarecimento sobre o 

tratamento que a categoria excelência recebe no estudo e os conceitos de 

excelência dos interlocutores e, por fim, como pode ser internalizado o sentimento 

de busca por excelência a partir de fontes de exigência. 
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5 A BUSCA POR EXCELÊNCIA 

 

A busca por excelência é um desafio capaz de proporcionar satisfação 

quando alcançado e, por outro lado, grande frustração quando se torna distante da 

realidade do sujeito. Pela capacidade crítica que os seres humanos possuem, 

podem perceber os outros, a si mesmos e sua condição na busca daquilo que 

consideram excelência. Por outro lado, a organização social encontrou maneiras de 

regulação de sujeitos, processos e sistemas por meio de mecanismos de avaliação 

formais. Em ambos os casos, a avaliação têm o objetivo de emitir um julgamento de 

acordo com critérios pré-estabelecidos e atender a estes critérios é o que garante a 

excelência. Entretanto, tais determinações expressam certas intencionalidades e a 

primazia de certos aspectos em detrimento de outros. Mesmo que aceitos e 

naturalizados socialmente, os mecanismos de avaliação continuam sendo resultado 

da produção humana, portanto, orientados por uma ideologia dominante e passíveis 

de transformação. 

Comumente, é citado o termo qualidade para se referir ao que, neste estudo, 

chama-se de excelência. Inicialmente, recorrer ao termo qualidade parecia um 

recurso de significância consensual, especialmente quanto aos desejos para a 

educação. Entretanto, com outras possibilidades de entendimento que surgiram 

como da qualidade total, não só houve a difusão de ideias sobre a qualidade, como 

dos questionamentos sobre ela. Assim, optou-se por excelência numa tentativa de 

expressar, de certa forma, uma das abordagens da qualidade, mas centralizando o 

foco do estudo na problemática proposta sobre as relações entre trabalho dos 

professores e mecanismos de avaliação. Então, não se discute a qualidade dos 

mecanismos de avaliação ou a qualidade que estes possam oferecer/enfatizar. 

Apenas se admite ser uma forma de excelência alcançar os objetivos através do 

desempenho nestes mecanismos. 

Neste estudo, o termo excelência designa a condição de ser excelente, 

alcançando o melhor desempenho possível ou, pelo menos, necessário para se ter 

destaque naquilo que faz, seja em um processo avaliativo específico, seja no 

trabalho cotidiano. Entende-se também que a excelência é um desejo humano 

natural, tanto pela satisfação pessoal que pode proporcionar, como pelo 
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reconhecimento social que gera. Deste modo, a busca por excelência é uma das 

intenções do sujeito que trabalha e deseja satisfazer-se em seu trabalho por ter 

alcançado determinados objetivos, elaborados individual ou coletivamente. Contudo, 

excelência envolve critérios que vão determinar o que é aceitável ou não, o que 

merece destaque, o que corresponde plenamente aos objetivos. Assim, na seleção 

destes critérios de excelência há orientações ideológicas que os orientam, existem 

fontes de exigência que fazem o papel de reguladoras e avaliadoras. É na avaliação 

que se inicia a desigualdade. A diferenciação entre as características, necessidades 

e avanços e o que se faz com tais informações gera oportunidades de inclusão ou 

de exclusão. 

5.1 Critérios de excelência: concepções ideológicas 

O termo excelência não apresenta qualquer grifo neste estudo, pois, ainda 

que seu significado e os sentidos que lhe são atribuídos sejam tão variáveis, 

entende-se que tem a ver com objetivos alcançados com êxito, com avanços e 

conquistas que são reguladas por mecanismos de avaliação que vão determinar se 

a excelência foi alcançada ou não. 

Ter por objetivo ser melhor, no sentido de alcançar um patamar superior ao 

que se estava, além de ser um desafio, é satisfatório e possível a qualquer 

realidade. Por outro lado, ser excelente, de acordo com padrões e critérios externos, 

pressupõe uma relação de inclusão/exclusão, já que ao usar a comparação e 

classificação para elencar, não há espaço para todos serem excelentes. Cada 

sujeito ou instituição é excelente porque alguém não está sendo ou é menos. 

Padrões de excelência, lógicas que excluem e que rotulam inibem o potencial, 

reprimem o vir a ser que é constante no ser humano.  

Em educação, o que não se aprendeu ainda, o que está em ignorância hoje, 

pode se tornar conhecimento adquirido amanhã, e melhor ainda, conhecimento 

reinventado, recriado, elaborado em conexão com as vivências e conhecimentos 

anteriores de cada sujeito, o que torna o conhecimento produzido único. Da mesma 

maneira em procedimentos e atitudes, embora em princípio seja a mesma ação, 

cada individuo dá o seu toque particular, tornando a ação única. Como pode então 

haver comparação entre ações e conhecimentos únicos? Mas também, qual a saída 

para uma avaliação mais justa, mais proveitosa e que possibilite desenvolvimento, 

superação? Como estabelecer os critérios de avaliação que garantem o mínimo 
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necessário de cada área de conhecimento, de cada nível de ensino, entre outros? 

Qual é esse mínimo? 

Sempre que são estabelecidos critérios para se emitir julgamentos de uma 

realidade ou processo há um conflito de interesses e a predominância de certas 

prioridades. Portanto, o que é elaborado socialmente nessa relação passa a ser 

implementado e sua reprodução possibilita que seja naturalizado e aceito como 

correto e ideal. Aos poucos, cria-se uma percepção equivocada da realidade, 

chamada de ideologia. 

Neste estudo, como já explicado, aceita-se a concepção de ideologia 

elaborada por Marx (2009). Mesmo que não tenha sido o primeiro a utilizar o termo, 

ele o resignificou de maneira original.  Em A ideologia alemã (MARX & ENGELS, 

2009), o conceito se refere a uma falsa consciência da realidade. Logo na 

introdução, é esclarecido que, a ideologia surge na e da necessidade que os 

homens têm de pensar sua realidade sob determinado enfoque, por isso não é algo 

planejado. Porém, de acordo com a divisão do trabalho e consequente divisão de 

classes, são necessários mecanismos de dominação, sobre os quais os intelectuais 

interessados nessa dominação social criam ilusões, a falsa consciência sobre a 

realidade.  

Para Marx & Engels (2009), a base da ideologia é a divisão do trabalho e para 

sustentar sua tese eles apresentam uma crítica aos filósofos que denominaram 

homem os indivíduos reais, fazendo uma substituição, de modo que, na história 

sempre se atribua a consciência posterior ao homem anterior e que “graças a essa 

inversão, que de início não leva em conta as contradições reais, foi possível 

transformar toda a história em um processo de desenvolvimento da consciência” 

(MARX & ENGELS, 2009, p. 85).  

Mais tarde, a compreensão sobre ideologia é aprofundada e passa a ser 

entendida como a maneira pela qual se toma consciência da vida real (LÖWI, 1993). 

O termo continuou sendo estudado por outros dando continuidade ao marxismo.  

Para Apple (2006), explicar o que é ideologia não é tarefa fácil.  Apple 

contribui para entender como a ideologia se relaciona com a educação. Seus 

estudos, apesar de aprofundarem sua influência no currículo, também demonstram 



76 

 

como se reproduzem no contexto escolar, inclusive através da pedagogia (APPLE, 

2006, p. 223). O autor também apresenta o argumento de que nenhuma análise 

sobre a reprodução desigual do poder deveria deixar de contemplar a educação, já 

que ela representa um dos maiores mecanismos pelo qual o poder se mantém. 

Acredita-se, portanto, que essa relação entre poder e ideologia se evidencia mais 

intensamente nos mecanismos de avaliação, já que os mesmos podem ser um meio 

de ascensão ou exclusão maior ainda do saber e do poder.  

Todavia, os mecanismos de avaliação, por serem instituídos socialmente por 

meio de concepções ideológicas, são conflituais, pois “em nenhuma sociedade 

existe um consenso total, não existe simplesmente uma ideologia dominante, 

existem enfrentamentos ideológicos, contradições entre ideologias, utopias ou 

visões sociais de mundo conflituais, contraditórias” (LÖWY, 1993, p.17).  Isto é, 

nessa relação de poderes e ideologias, há um movimento de enfrentamento e 

predominância de um sobre o outro, sujeita a novas contradições que podem gerar 

um novo posicionamento. No que se refere às avaliações, os mecanismos pelos 

quais se realizam obedecem a critérios que recebem ênfase maior conforme a 

ideologia que o orienta, determinando o perfil considerado ideal, de estudante, de 

professor/ professora e de educação. 

Este estudo procurou contemplar a perspectiva dialética, percebendo as 

contradições inerentes às vivências dos sujeitos, considerando seu lugar social na 

relação com o todo e entendendo as concepções ideológicas como produções 

humanas, portanto sujeitas a transformação. De acordo com essa perspectiva, um 

determinado modo de sociabilidade inicia e se estabelece pelo movimento 

incessante do real, que é a história, que é a práxis e que é proveniente do processo 

de relações sociais no movimento de contradições. Nesse contexto, os professores 

podem, inclusive, entrar em conflito com a própria autenticidade, com sua práxis 

pedagógica, em função do desempenho, daquilo que se espera de seu trabalho: 

Aí reside uma possibilidade concreta de que as relações sociais autênticas 
sejam substituídas por relações performativas, em que as pessoas são 
valorizadas com base exclusivamente em sua produtividade. Seu valor como 
pessoa não existe mais. (BALL, 2005). 

Mesmo em casos em que é o desempenho dos estudantes que dá reputação 

à escola, o trabalho dos professores continua sendo uma referência e a excelência 
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alcançada é relacionada à produtividade dos sujeitos envolvidos. Nessa busca por 

excelência, os professores podem desenvolver o que Ball (2005) chama de uma 

prática inautêntica, que é quando os sujeitos deixam de lado tudo aquilo que os fez 

professores, em função de um representação, representar aquilo que se espera. 

Aqueles que se adaptam a essa performatividade17 são chamados pelo autor de 

“profissionais reformados”, enquanto que os professores que aprendem a conviver 

com as ambivalências são os “profissionais autênticos”, aqueles que assumem seus 

valores, os mantêm em sua práxis pedagógica e conseguem conciliar de alguma 

maneira com as exigências que lhes são feitas. Embora possam ser tênues as linhas 

que separam e diferenciam um exemplo de profissional do outro, essas diferenças 

se aprofundam com o passar do tempo interferindo até mesmo no sentimento de 

autorrealização dos professores. 

No grupo de interlocução, os professores demonstraram a autenticidade do 

seu trabalho definindo enfaticamente o seu objetivo como além da preparação para 

mecanismos de avaliação. Deste modo, concordaram em afirmar que os índices de 

desempenho são consequência de um trabalho mais amplo, voltado para a 

formação integral do ser humano. Obviamente o conceito de excelência, pensado 

relativamente a esses índices pode acrescer outras características como o fato de 

os estudantes passarem por um processo seletivo antes de ingressarem no Colégio 

e de estarem recorrendo também a cursinhos preparatórios para complementação. 

Ainda assim, não desmerece o trabalho dos professores e a autenticidade que 

conquistaram no sentido de conhecer a realidade de sua instituição e de seus 

estudantes e encontrar meios para realizar seu trabalho sem abdicar de seus 

anseios pessoais que o constituem professor/professora.    

Entender a escola como instituição permeada por relações de poderes e a 

educação orientada por mecanismos de avaliação, que expressam concepções 

ideológicas, permite um posicionamento mais crítico e o início da transformação, 

pois, como afirma Lowi (1993, p. 26) “a transformação de nossas ideias sobre a 

realidade e a transformação da realidade são processos que caminham juntos”. 

                                                 
17

 Performatividade, segundo Ball (2005), “é uma tecnologia, uma cultura e um método de regulamentação que 

emprega julgamentos, comparações e demonstrações como meios de controle, atrito e mudança” É quando os 

sujeitos, no caso os professores, realizam um trabalho representativo, isto é, para alcançar visibilidade em 

comparação com outros. Geralmente, estes profissionais passam a atender o que se espera de seu desempenho, 

independente de contemplar seus anseios particulares como professor/professora. 
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No questionário, quando solicitada a compreensão de excelência, os 

professores evidenciaram, em seus discursos, percepções bem diferenciadas. Esta 

constatação corrobora com o pressuposto de que a excelência é um conceito 

relativo e extremamente variável. O que é excelente para um, pode não ser, e 

geralmente não é, para outro. Naturalmente cada sujeito elabora sua concepção de 

excelência de acordo com suas vivências, suas necessidades e anseios, mesmo 

que esteja relacionado a satisfazer outrem, seja como forma de reconhecimento ou 

como desempenho em avaliação (in)formal. Os discursos apresentam os diferentes 

conceitos conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Discursos sobre a categoria excelência 

 
Entrevistada 1 Com certeza, a aprendizagem significativa, que faça sentido na vida dos estudantes 

não só em termos propedêuticos. Acredito que o conhecimento construído deve ser 

interessante para os alunos, independente do que fará posteriormente do período 

escolar.  
Entrevistado 2 É quando se tem um conjunto de fatores favoráveis como: alunos interessados; 

professores motivados, com domínio de conteúdo e estratégias didáticas; infra-

estrutura adequada da escola (salas e laboratórios diversos e efetivamente usados).  
Entrevistada 3 A compreensão e a aplicação dos conhecimentos. 
Entrevistada 4 Através dos concursos, provas ou outro mecanismo aplicado aos alunos conclui-se o 

trabalho está bom quando eles se saem bem.  
Entrevistada 5 A possibilidade de troca – o instigar o senso crítico do estudante – a 

instrumentalização para continuidade dos estudos e a participação para 

continuidade dos estudos e a participação atua na sociedade.  
Entrevistada 6 A coerência de ser educador, “fazer” (TERESINHA RIOS) aula, ouvir o educando a 

buscar, pesquisar, ser curioso.  
FONTE: RODRIGUES; FERREIRA, 2013. 

 
 
Esta categoria permitiu aos interlocutores expressarem seu entendimento 

particular e, até o momento, a variedade de concepções apresentadas em seus 

discursos exemplifica a inadequação de padrões de excelência, já que o excelente 

para um pode não ser para outro e vice-versa.  

Além disso, na exploração do material, é possível perceber que a relação com 

os estudantes, com o ambiente, com o conhecimento, com o social e consigo 

mesmo são contemplados no que cada professor caracterizou como excelência. Ou 

seja, há pelo menos cinco aspectos que podem ser considerados essenciais no 

entendimento de excelência. Mesmo tratados de maneira isolada, são 

complementares, assumem maior importância para cada um em determinado 
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momento e se mudando o contexto e as pessoas, mudariam também os conceitos. 

Esquematicamente para o grupo participante, o conceito de excelência envolve: 

  

  

Ilustração 6 – Elementos da categoria excelência. RODRIGUES; FERREIRA, 2013. 

 

Até então, era esperado que surgissem diferentes percepções da excelência 

no trabalho dos professores. Entretanto, no grupo, assim que visualizaram a 

ilustração 6, houve certa estranheza em relação aos termos empregados pelos 

colegas. Como é uma elaboração pessoal, a reação sobre a expressão da opinião 

do outro pode ser de concordância ou discordância, ambos em parte ou totalmente. 

Na interlocução, a questão da excelência e os diferentes termos usados para defini-

la fizeram com que se pensasse em possíveis adequações, ao mesmo tempo em 

que se compartilhou a fragilidade dos termos em expressar as opiniões, já que 

alguns dos professores não aprofundaram estudos e discussões sobre a educação 

efetivamente. Os níveis18 do Ensino Superior foram mais voltados ao componente 

curricular que cada professor exerce em seu trabalho, exigindo estudos adicionais 

para aqueles que desejassem conhecer mais sobre a educação, suas vertentes 

teóricas e seus termos. 

De qualquer maneira, essa estranheza diante das diferentes concepções 

remete à ideia de que não somente o termo, mas o significado que ele carrega, e 

                                                 
18

 É possível acompanhar a qualificação do professores na graduação e pós-graduação no Apêndice D. 
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que é substancialmente diferente, são como corpo estranho na concepção de 

excelência, a qual é particular. Enquanto as questões anteriores encontraram 

facilmente um consenso e aceitação do diferente, essa foi a questão que se 

contrapôs em ambos os aspectos. Não houve nem consenso, nem aceitação 

evidente do conjunto de sentidos, mas com atitude respeitosa.  

Essa incoerência demonstra que, ainda que o desejo de ser melhor, de ser 

excelente seja comum, as concepções são absolutamente diferentes. Então quando 

se diz que uma escola é “boa”, que é “excelente”, deve-se incluir o complemento 

imediato para responder a pergunta: boa em quê? Para que e para quem? Da 

mesma forma o trabalho dos professores ao ser julgado, ou o desempenho do 

estudante. Bom em que, para quem e para quê?  

5.2 As hierarquias de excelência: o princípio da desigualdade 

Apropriando-se da expressão “hierarquias de excelência”, que Perrenoud 

(1999) apresenta, intenciona-se enfatizar que os mecanismos de avaliação 

produzem esta relação ao valorizar certos conhecimentos, comportamentos, modos 

de ser e agir, e que é esta a maneira pela qual se aprofundam as desigualdades 

sociais produto da relação de poderes.  

A educação formal, sujeita às intencionalidades e formas sociais de 

condução, passa então a ser também uma forma de poder. Faleiros (2011), em sua 

obra Saber profissional e poder institucional, apresenta e defende que, por meio da 

produção e organização do saber profissional, ocorrem processos de domínio e 

legitimação de classe, ele afirma que “saber profissional e poder institucional,  são 

formas históricas de relação entre classes e forças sociais e da relação entre Estado 

e sociedade (FALEIROS, 2011, p.7). Desse modo, ocorre o controle e 

direcionamento da sociedade. 

Então, por que uns permitem ser dominados por outros? Por que 

simplesmente não se modifica esta realidade, em busca de relações mais justas e 

igualitárias? É justamente, nesse ponto que os efeitos da ideologia assumem um 

caráter mais evidente. 



81 

 

Nessa relação de interesses e direitos, é que se estabelecem condições de 

existência humana através do trabalho. Então, a divisão social do trabalho que é 

definida, inclusive e principalmente, pelo saber profissional, é produzida e 

reproduzida socialmente até fixar-se e ser aceita como correta. Assim que ocorre 

essa determinação de atividades pelo conjunto das relações sociais, as ideias se 

tornam fixas, parecendo existir por si mesmas, como se já não fossem consequência 

da produção humana, parecendo um poder autônomo que comanda os seres 

humanos. Esse é o efeito da ideologia. 

A avaliação, da maneira que se apresenta atualmente, seletiva, classificatória; 

é condizente com a realidade e a estrutura econômica e capitalista, na qual o 

individualismo é tão valorizado que passa a noção de que não há espaço para 

todos, de que nem todos podem, nem todos são excelentes. 

As hierarquias de excelência na escola são as sociais, há uma reprodução do 

sistema de hierarquias.  Embora haja a valorização e respeito à diferença, que foram 

duramente conquistados com o passar dos anos e amadurecimento do pensamento 

social nos aspectos das ciências humanas, essas diferenças também podem ser e 

são critérios de classificação. Além disso, características particulares que constituem 

os sujeitos, seu modo de ver e sentir, que se relacionam com a cultura, as memórias 

e experiências da pessoa podem ser fatores que atuam na legitimação de 

ideologias.  

Na leitura flutuante, os discursos sobre a fonte de exigência por excelência 

apontaram o grupo. Inicialmente, não fez muito sentido, já que as concepções de 

excelência são individuais e diferentes umas das outras e, em nenhum momento 

anterior, alguém foi responsabilizado, a não ser o próprio sujeito por suas 

convicções pessoais. No entanto, na exploração do material, ao se realizar 

inferências, foi possível elaborar a hipótese de que há uma questão cultural no 

Colégio na qual os professores compartilham a percepção de que é o grupo a fonte 

de exigência por excelência. Como se fosse um ser, uma entidade que cobra e que 

exige, quando, de fato, entra-se num processo de autointensificação por causa da 

preocupação com o outro, de se estar fazendo tão bem quanto o outro, se está 

satisfazendo o outro. Não se estaria, então, internalizado em cada um essa 
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constante busca por excelência? Ao encontro desta reflexão, uma das maneiras 

encontradas para incutir o sentimento de busca por excelência é através de: 

As políticas neoliberais para a educação têm incluído o princípio da competência do 
sistema escolar, por intermédio da promoção de mecanismos de controle de 
qualidade externos e internos à escola, que visam uma subordinação do sistema 
educativo ao mercado, ao mesmo tempo em que propõe modelos gerencialistas de 
avaliação do sistema. (HYPÓLITO, 2008) 

Isto é, o modelo gerencialista da educação estaria incutindo nos professores 

um sentimento de responsabilização por si e pelo grupo na busca por excelência, 

entendendo que ao contemplar os critérios estaria satisfazendo o grupo. 

Todas essas indagações permitem perceber que há escolhas teóricas e 

metodológicas que não estão prontas e inalteráveis, mas foram e estão sendo 

tomadas o tempo todo para reproduzir ou para transformar as realidades. As 

mudanças, todavia, não ocorrem de maneira imediata, pois envolvem hábitos, 

modos de pensar e agir no mundo. E, além disto, a ação individual, apenas, pode ter 

resultados tão ínfimos que são quase imperceptíveis para o contexto. É preciso 

mudanças estruturais de cada contexto, e efetivamente mudanças que envolvam o 

cerne da sociedade para ter implicações mais amplas.  

Um exemplo, numa situação hipotética, é se os professores de determinada 

escola passarem a permitir que seus estudantes focalizem todo seu aprendizado e 

esforço em se superar, mesmo que, e provavelmente, com resultados satisfatórios, 

os processos seletivos externos não serão da mesma maneira. Há questões como 

citado pela Interlocutora 5, que envolvem o trabalho dos professores para o que ela 

chama de preparação para a cidadania. A cidadania entendida como participação 

social, então abre possibilidades e oportunidades de acordo com o acesso que cada 

sujeito/instituição tem aos espaços de discussão e tomada de decisão. Então, 

contribuir para o exercício da cidadania é atuar no micro, de acordo com sua esfera 

de ação, sem deixar de pensar no macro, buscando formas de participação social 

mais amplas e impactantes. É o que os interlocutores evidenciam em seus discursos 

como parte de seu trabalho e modo de atender as exigências externas por 

excelência sobre o desempenho dos seus estudantes, demonstrando características 

peculiares da práxis pedagógica do grupo de professores entrevistados. 
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Assim, as fontes de exigência por excelência podem ser diversas, mas não 

reprimem as possibilidades de estar no contexto social, conhecendo os critérios 

estabelecidos e também se preparando para modificá-los, superando a inércia e 

alienação gerada pela simples aceitação de ideologias. Em seguida, tanto no 

questionário quanto no grupo de interlocução, busca-se saber qual a fonte de 

exigência por excelência. Sabendo que as concepções de excelência são tão 

diferenciadas, esta última questão pretende sistematicamente se aproximar das 

ideologias predominantes. 

5.3 A fonte de exigência por excelência 

Toda busca por excelência tem como propulsora uma origem de exigência. 

Pode ser o próprio sujeito, o contexto de trabalho, órgãos, instituições, os líderes 

imediatos, ou ainda o Estado. A participação deste último se evidencia em 

programas e ações como o Plano Nacional de Desenvolvimento, diretrizes e leis, e 

ainda órgãos internacionais que atuam como financiadores e determinam as metas a 

serem alcançadas.  De acordo com conceitos apresentados por Stephen Ball (2005), 

a fonte de exigência externa ao contexto é atribuída ao Estado, o qual induz a certo 

tipo de pensamento e comportamento por meio de sua atuação e ideologia 

predominante. 

Quando questionados sobre a fonte de exigência os interlocutores citam uma 

fonte comum: o grupo, mas, na realidade, cada um dos professores tem sua 

concepção individual do que é excelência e discurso coletivo sobre sua fonte de 

exigência. Para os interlocutores, a fonte de exigência citada é local, diferenciando-

se da performatividade citada por Ball (2005). Aí residem duas possibilidades 

hipotéticas consideradas oportunas para a discussão: as exigências externas estão 

tão difundidas localmente que já não se percebe globalmente suas influências e as 

exigências globais são tão amplas e deixam margem de tal maneira que se 

configurou um perfil próprio localmente, relacionado à cultura escolar. Os discursos 

apresentam com clareza a fonte de exigência comum, de acordo com a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Discursos sobre a fonte de exigência por excelência 

Entrevistada 1 Considero que eu seja essa fonte. Embora os resultados excelentes façam que 

tenhamos que nos esforçar sempre para mantê-los ou superá-los. A direção (gestores 

em geral)não nos exigem diretamente, mas os índices são apresentados como forma 

de exigência/motivação. 
Entrevistado 2 Não há uma cobrança da parte de algum gestor. O que há é uma motivação geral 

dos professores e alunos, além do constante apoio da direção e familiares do 

estudante.  
Entrevistada 3 Meus próprios alunos e o grupo em que estamos inseridos para o trabalho. Somos 

muito unidos e isso é uma força propulsora para o nosso trabalho no dia-a-dia.  
Entrevistada 4 Sim, através de reuniões feitas com o grupo de professores.  
Entrevistada 5 O grupo de docentes engajados numa proposta de emancipação do aluno e do 

próprio docente.  
Entrevistada 6 [sim] Ser um profissional humano.  
FONTE: RODRIGUES; FERREIRA, 2013. 
 
 

Como anunciado anteriormente, a leitura flutuante, que é o primeiro contato 

com os discursos, deixou lacunas de sentidos. Na exploração do material, é que 

foram sendo elaboradas as hipóteses, inclusive de que poderia ter se instaurado no 

Colégio uma cultura de excelência e de exigência por excelência que, na atribuição 

ao grupo, daria a impressão de existir por si mesma.  

Revisando o Projeto Pedagógico do Colégio Politécnico, consta que há uma 

“estrutura administrativa e organização didática enxuta e moderna, permitindo, 

assim, significativos avanços e crescimento nos últimos anos, que levaram aos 

atuais índices de desempenho e produtividade” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2013). 

Uma das conquistas mais recentes da instituição foi o ingresso no Programa de 

Apoio e Planos de Reestruturação e Expansão das universidades Federais (REUNI), 

que lhe permitiu oferecer cursos superiores de Tecnologia. Outro programa que 

contribui para ampliar a oferta de cursos do Colégio é o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), do qual o Colégio também faz 

parte. Embora ambos os programas estejam direcionados para a Educação Técnica, 

as melhorias no espaço físico, por exemplo, contribuem para o Ensino Médio 

também, e o conjunto contribui para que a instituição se destaque e caracterize 

nesse somatório de fatores para sua excelência. 

Além desses dados sobre as conquistas da instituição, retomaram-se 

comparativamente os discursos que respondem às duas últimas questões: 4 - O que 

você considera excelência no trabalho como professor(a)? E 5 - Existe uma fonte de 

exigência por excelência em seu trabalho? Qual?, Percebe-se que a Interlocutora 1 
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e a 6 centralizam a fonte de exigência no nível do sujeito. Enquanto que os outros 

quatro citam o grupo, mas a Interlocutora 1 utiliza pronome e verbo na primeira 

pessoa do plural “tenhamos que nos esforçar”, remetendo também ao grupo. Dois 

destes professores, Interlocutora 1 e Interlocutor 2, citam a participação da gestão. 

Incluem-se os estudantes também.  

Considerando quantitativamente estas informações, o grupo e os estudantes 

ocupam a maior parte na posição de fonte de exigência. Os gestores, entendidos 

como os líderes do grupo, são citados pelo apoio e não pela exigência em si. Nos 

questionários, os estudantes não receberam destaque como fonte de exigência por 

excelência, mas, no grupo de interlocução, foi enfatizada sua participação na 

cobrança para que os professores cumpram o cronograma e preparem-nos para o 

vestibular. Uma explicação possível para, nesse momento, os estudantes não serem 

mais citados é que, enquanto para o estudante a excelência do trabalho dos 

professores está relacionada à preparação para mecanismos de avaliação; para os 

professores, a excelência é justamente ir além desta preparação, ampliando e 

incluindo outros aspectos que permitam aos estudantes estarem preparados para 

outras situações que poderão encontrar na continuidade de seus estudos, no 

ingresso no mundo do trabalho e, inclusive, na reprovação. Portanto, para os 

professores, destaca-se a influência do grupo como fonte de exigência por 

excelência no trabalho. 

Curiosamente, mesmo citando uma fonte comum predominante, as 

concepções de excelência foram bem diferenciadas. Assim que esta questão foi 

levada ao grupo, procurando saber o motivo da incompatibilidade, houve segundos 

de silêncio inicial. Pode ter sido porque o grupo não estava preparado para esse tipo 

de discussão no momento; pode ser por não interessar; pode ser que não foi 

pertinente à questão. Mas também, pode ser a confirmação da hipótese inicial de 

que haveria uma percepção de que a fonte de exigência existe por si mesma, por 

isso não há um único responsável, mas um sentimento de dever para com o grupo 

incutido por essa fonte. Para auxiliar na discussão, foi apresentada a organização 

dos grupos no contexto contemporâneo, em que já não há um líder centralizando as 

cobranças, incentivos, e a regulação do trabalho do grupo, mas, num 

relacionamento descentralizado, o grupo sente-se responsável por seu próprio 
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desempenho, num processo de autorresponsabilização e consequente 

autointensificação do trabalho.  

A interlocutora 1 apresenta um possível argumento para explicar a diferença 

entre as concepções e a fonte comum, para ela existe “uma afinidade de 

pensamento do grupo” e, logo em seguida, o grupo passa a perceber que a relação 

de respeito que existe de um para com o trabalho do outro e a liberdade de falar 

abertamente. Como citou a Interlocutora 6,  “liberdade que nós temos de chegar e 

falar um pro outro faz isso, faz aquilo, cobra menos”. Nota-se que existe certa 

cumplicidade que fortalece o grupo e, mesmo tendo momentos e opiniões pessoais, 

estão abertos ao diálogo, à mudança e consequentemente à busca por excelência 

conjuntamente. Inclusive, uma das professoras relembra como se adaptou ao 

contexto do Colégio na elaboração das avaliações com a ajuda de um colega, que 

também estava participando da interlocução. A Interlocutora 6 comenta esse 

exemplo de interação entre os professores atribuindo o adjetivo humildade, para 

procurar ajuda e aceitar ser ajudado. A interlocutora 5 acrescenta a valorização dos 

colegas professores e de seu trabalho. Consensualmente se definiu que há uma 

segurança para cada um sentir-se pertencente ao grupo graças ao respeito e 

valorização, à liberdade e à humildade que existe em suas relações cotidianas. Por 

último, concluiu-se que todas as vivências contribuíram para que o grupo ficasse 

muito unido.  

Graças a essas características do grupo, houve conquistas importantes para 

a instituição. A Interlocutora 4 retomou um dos fatores que atribui excelência ao 

Colégio Politécnico, o desempenho dos estudantes no ENEM. Segundo ela, a partir 

daquele ano, 2009, a procura por vagas na instituição aumentou muito. Para ela, foi 

propulsor de marketing para a instituição, como pode ser observado no anexo D. 

Como definido anteriormente pelo grupo, os índices são entendidos como uma 

consequência de um trabalho mais amplo realizado. A Interlocutora 5 afirma que, 

como professores do Ensino Médio num contexto técnico, o grupo precisa estar 

“sempre mostrando a que veio”. 

Conhecendo o histórico do Colégio Politécnico de Santa Maria, conforme 

apresentado no capítulo 2, percebe-se que a instituição alcançou alguns diferenciais 

no decorrer do tempo. Entremeios, está vinculado às Políticas Públicas de estado 
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para o Ensino Médio, também está à Educação Tecnológica, e ainda vinculado à 

Universidade Federal de Santa Maria. Poucas instituições possuem essas 

características, o que já lhe garante certa autenticidade e diferencial em relação a 

outras escolas de Ensino Médio, que é o recorte apresentado pelo estudo. 

Esse conjunto de fatores pode permitir que, com tantas possibilidades, 

agregassem-se contribuições das diferentes fontes e também houvesse a criação de 

um perfil próprio, como ficou evidenciado no grupo de interlocução.   

Sucintamente, a concepção de excelência é individual, relativa e variável. Por 

isso, qualquer determinação ideológica de um conceito de excelência pode ser 

agravante nos processos de inclusão/exclusão, principalmente através das 

hierarquias de excelência. O contexto estudado, o Colégio Politécnico da UFSM, 

possui características que lhe atribuem excelência de diferentes maneiras. Os 

mecanismos de avaliação produziram no imaginário dos estudantes uma percepção 

do Ensino Médio como preparação para mecanismos de avaliação. Enquanto que os 

professores entendem que o seu trabalho está além desta preparação, incluindo os 

aspectos humanos da educação e a preocupação com a formação integral dos 

estudantes. Até mesmo para os professores, a excelência pode enfatizar diferentes 

aspectos, ora para o relacionamento com os estudantes, ora para o ambiente 

escolar, ora com o conhecimento, ora com o social e ora consigo mesmo no 

trabalho. Embora sejam complementares, assumem maior importância individual 

para cada sujeito e momento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo procurou aprofundar reflexões sobre o trabalho dos professores e 

a busca por excelência. Teve como recorte particular as influências dos mecanismos 

de avaliação nas categorias de estudo. Foram realizadas etapas de produção e 

análise de dados, envolvendo questionário e grupo de interlocução. A abordagem 

qualitativa e perspectiva dialética permitiram uma aproximação da realidade 

estudada e proporcionaram reflexões sobre a práxis pedagógica e maneiras de 

contribuir com os interlocutores através das discussões propostas. Inevitavelmente 

passou por outras reflexões como: qual é o trabalho dos professores? O que é 

excelência no trabalho? O que determina essa excelência? O que é a avaliação e 

quais seus objetivos? Todas estas questões perpassam a vivência do ser professor, 

ser professora.  

Participaram da pesquisa seis professores do Colégio Politécnico da UFSM, 

reconhecido como instituição de destaque, por causa dos índices de desempenho 

de seus estudantes em mecanismos de avaliação, especialmente o Exame Nacional 

do Ensino Médio. Contudo, o conceito de excelência que pode ser atribuído ao 

desempenho da instituição no ENEM é apenas uma das possibilidades das muitas 

que a categoria excelência pode apresentar.  

A escolha do contexto se justificou no fato de os professores, que trabalham 

com Ensino Médio, passarem por momentos decisivos da vida de seus estudantes, 

principalmente para o ingresso na Educação Superior. Então, mecanismos de 

avaliação específicos passam a fazer parte das metas dos estudantes e sua 

preparação frequentemente envolve os professores. No contexto estudado, essa 

relação entre estudantes e professores na preparação para mecanismos de 

avaliação está tão presente que, conforme citado pelos professores, os estudantes 

se julgam no direito de fazer cobranças para que os conteúdos do programa 

curricular do Processo Seletivo – que é a base curricular do Ensino Médio do 

Colégio Politécnico – seja seguido criteriosamente. 
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Tendo em vista os aspectos da realidade investigada, a análise dos discursos 

dos professores, baseada na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), pretendeu 

identificar os sentidos que a excelência tem para os professores, tendo como 

provocativo os índices de desempenho do Colégio. Através de questionário e de um 

grupo de interlocução, pode-se ter momentos de reflexão sobre os discursos e 

análises obtidas, além de possibilitar a reelaboração dos sentidos evidenciados 

sobre excelência e trabalho como professor/professora. Na perspectiva de análise 

dialética, adotada pelo estudo, procurou-se adentrar o real, entendê-lo e possibilitar 

aos sujeitos participação no processo de produção de dados e também nos sentidos 

sobre eles, com possibilidade de realizar transformações por meio de sua práxis. 

O estudo procurou criar condições para que os sujeitos expressassem suas 

concepções. Para isso, foi necessário conhecer o histórico da instituição e suas 

condições atuais. Esse aprofundamento foi essencial para entender os discursos 

dos sujeitos e suas condições de produção. A percepção de excelência que os 

professores têm é elaborada a partir do movimento de contradições entre os 

princípios e critérios estabelecidos pelo próprio sujeito e aqueles estabelecidos pelos 

mecanismos de avaliação, de acordo com uma perspectiva ideológica dominante. 

Cada uma das etapas de pré-análise, análise e tratamento dos dados e informações 

procurou entender as entrelinhas dos discursos e contextualizá-los através das 

inferências possíveis.  

No momento em que houve o retorno das análises aos interlocutores, foi-lhes 

possível rever e refletir sobre o próprio discurso no grupo de interlocução. Tal 

momento contribuiu com a reflexão dos professores sobre seu trabalho, 

considerando a busca por excelência em relação com os mecanismos de avaliação. 

Os dados produzidos neste último momento também ficaram sujeitos a novas 

análises que levaram a etapa conclusiva do estudo em preparação para a 

socialização.  

Assumiram-se os estudos de Ball (2005) como balizadores na classificação 

do grupo como professores autênticos. O autor apresenta possibilidades de 

performatividade e autenticidade no trabalho pedagógico, quando se está em um 

contexto de exigências de políticas neoliberais que procuram incutir no sujeito o 

sentimento de autorresponsabilização por si, seu aperfeiçoamento profissional e 
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suas condições de empregabilidade. Os profissionais autênticos são aqueles que 

conseguem lidar com as contradições inerentes ao trabalho, sem abdicar de seus 

anseios pessoais. Encontram satisfação em seu trabalho mesmo diante das 

inúmeras exigências do cotidiano, sendo autênticos consigo mesmos e com quem 

interagem. Por outro lado, a performatividade gera uma prática representativa, que 

procura contemplar as exigências externas, adequar-se às proposições e internaliza-

las ainda que esteja em oposição aos anseios do sujeito e especificidades de sua 

realidade. Também incute o sentimento de se estar sempre precisando fazer mais e 

melhor.  

Os questionários permitiram algumas inferências que já indicavam o perfil do 

grupo participante da pesquisa, mas foi no grupo de interlocução que as 

características mais específicas se evidenciaram. Consensualmente, ficaram 

definidos na interlocução alguns elementos que são particulares à historicidade e à 

constituição do grupo de professores do Ensino Médio do Colégio Politécnico da 

UFSM, são eles: a segurança de sentir-se pertencente ao grupo; o respeito de um 

profissional para com o outro; a valorização; a liberdade de expressar-se e dialogar; 

e a humildade de aceitar e de aprender com os demais em relações de parceria. 

Esse contexto de interação entre os professores e seu objetivo de proporcionar aos 

estudantes uma educação voltada para a formação integral do ser humano fizeram 

com que, segundo os professores, os índices em mecanismos de avaliação fossem 

tidos como consequência. De acordo com o grupo, o trabalho pedagógico não tem 

como objetivo primordial e único o reconhecimento externo pelo que é realizado, 

portanto não é uma causa e sim uma consequência da relação de fatores, objetivos 

e intervenções, um conjunto complexo e organizado que produz consequências 

satisfatórias ao grupo. 

Além disso, o sentimento de união se fortalece nas vivências do grupo na 

afirmação do Ensino Médio  em um contexto de cursos técnicos e na resistência 

para que ele permaneça. Embora os estudantes estejam muito presentes e 

partícipes do programa no sentido de cobrança, os professores atribuem ao grupo a 

fonte de exigência por excelência. Com coerência, tal atitude demonstra  objetivos 

traçados pelo grupo se diferenciam do que os estudantes procuram, as aulas 

preparatórias para mecanismos de avaliação.  
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Embora a lógica dos mecanismos de avaliação esteja muito presente nas 

percepções que os estudantes têm da educação que procuram, percebe-se que o 

grupo de professores encontrou margem no sistema para configurar um perfil de 

ensino próprio localmente. Ainda que este perfil tenha contemplado os mecanismos 

de avaliação também, procura ampliar sua abrangência para o que os professores 

chamam de formação integral do ser humano. Tais constatações demonstram que 

avanços são possíveis na busca por autenticidade no trabalho pedagógico. E que, 

embora o sistema exija mudanças estruturais para a efetividade de um trabalho 

pedagógico autêntico, ainda são encontrados meios de afirmar outras possibilidades 

para a educação, com a preocupação com o ser humano envolvido no processo de 

inclusão/exclusão gerado por mecanismos de avaliação.  

Entremeios, o conceito de excelência na avaliação, assim como ela própria, é 

elaborado a partir de critérios bem específicos. Portanto, os critérios e objetivos não 

contemplam todas as possibilidades de um conceito tão particular e relativo como o 

de excelência. O que é para um pode não ser para outro. Assim, o estudo 

demonstrou também a necessidade de estar sempre revendo a coerência 

objetivo/avaliação com toda cautela para não atribuir excelência ou a falta dela 

àqueles que não possuem condições de exercê-la.   

De modo geral, no decorrer do processo, procurou-se contemplar a 

abordagem qualitativa, buscando adentrar a realidade social a ser estudada, 

procurando entender os sujeitos reais em situações reais, movidos por ideologias 

próprias e determinantes de suas relações sociais a as contradições inerentes. Os 

procedimentos metodológicos permitiram apreender a questão de estudo, 

estabelecendo as relações entre as partes e o todo social, enriquecendo a produção 

de conhecimentos. Conclui-se, ainda, provisória e circunstancialmente, que os 

mecanismos de avaliação de sistemas e sujeitos podem contribuir para seu 

aperfeiçoamento, entretanto, precisam sempre ser levadas em conta e analisadas as 

perspectivas ideológicas que orientam os mecanismos de avaliação e que relações 

os professores estabelecem com o seu trabalho, que sentidos eles produzem sobre 

o que de fato consideram excelência mediante essas relações. Entende-se que a 

escola, as avaliações e as ideologias estão interligadas pelo trabalho que os 

professores realizam e que, nesse sentido, o trabalho é central na busca por 

excelência. Ainda que a compreensão sobre o que é excelência seja diversificada, 
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as concepções dos sujeitos se organizam a partir de contradições internas, e 

passam a regular o trabalho dos professores, caracterizando uma práxis pedagógica 

autêntica ou representativa. Assim, a originalidade do estudo, e da teoria 

apresentada, está na percepção de excelência no trabalho dos professores a partir 

do movimento de contradições entre os princípios e critérios estabelecidos por estes 

sujeitos e os que são estabelecidos pelos mecanismos de avaliação, de acordo com 

a perspectiva ideológica dominante. 
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APÊNDICE A – Questionário 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO 
 

Questões: 

 

1) Descreva o seu trabalho. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2) Para quais mecanismos de avaliação você prepara seus estudantes? (internos e externos à 

escola) 

a.( ) provas e testes na escola 

b.( ) Olimpíadas de_______________ 

c.( ) ENEM 

d.( ) PEIES ou Processo Seletivo Seriado  

e.( ) vestibular 

e.( ) outro. Qual(is)? 

______________________________________________________________________ 

3) Que influências os mecanismos de avaliação têm em seu trabalho? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4) O que você considera excelência no trabalho como professor(a)? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5) Há uma fonte de exigência por excelência em seu trabalho? Qual? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do estudo: A busca por excelência e o trabalho dos professores 

Pesquisadores responsáveis: Isabel Daiane Weber Machry Rodrigues e Liliana Soares Ferreira 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/ Fundamentos da Educação 

Telefone para contato: (55) 99017272 

Local da Coleta de dados: Colégio Politécnico 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa de forma voluntária, respondendo a 

algumas perguntas. Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este questionário, é 

muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento. As 

pesquisadoras deverão responder todas as suas dúvidas antes de você decidir participar. Você tem o 

direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem 

perder os benefícios aos quais tenha direito. 

O estudo tem por objetivo investigar os sentidos que os professores evidenciam em seus 

discursos sobre a busca por excelência em seu trabalho, considerando as implicações dos mecanismos 

de avaliações. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder às perguntas formuladas sobre 

trabalho, excelência e mecanismos de avaliação, e participar no grupo de interlocução, momento em 

que haverá discussão coletiva das análises e resultados preliminares. 

Este estudo possibilitará a produção e ampliação dos conhecimentos sobre o tema abordado, 

principalmente aos professores. 

O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física ou 

psicológica para você. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, 

mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto,eu ___________________ 

______________________________, estou de acordo em participar desta pesquisa, assinando este 

consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 

 

Santa Maria ____, de _____________ de 20___ 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 

_____________________________________________________ 

Pesquisadora responsável 

______________________________________________________________________ 
 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em Pesquisa – UFSM - Cidade 
Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria – RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 

Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: www.ufsm.br/cep 
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APÊNDICE C – Transcrições   
 

 

Entrevistada 1 

1) Descreva o seu trabalho. 
Aulas, reuniões, participação em reuniões comissões (como Avaliação Institucional, elaboração de material 

didático, organização de eventos (mostra, gincana, festas)); 

2) Para quais mecanismos de avaliação você prepara seus estudantes? (internos e externos à 

escola) 

a.( X) provas e testes na escola 

b.( X) Olimpíadas de Língua Portuguesa 

c.( X) ENEM 

d.( X) PEIES ou Processo Seletivo Seriado  

e.( X) vestibular 

e.( ) outro. Qual(is)?  

3) Que influências os mecanismos de avaliação têm em seu trabalho? 
Sem dúvida, as formas de avaliação mais formais, como testes e provas, por exemplo passam a ser influenciados 

a respeito do formato de questões. Isso não é de todo ruim, pois provas como o ENEM, passaram a contemplar 

conteúdos contextualizados e interdisciplinares influenciando positivamente as didáticas. 

4) O que você considera excelência no trabalho como professor(a)? 
Com certeza, a aprendizagem significativa, que faça sentido na vida dos estudantes não só em termos 

propedêuticos. Acredito que o conhecimento construído deve ser interessante para os alunos, independente do 

que fará posteriormente do período escolar. 

5) Há uma fonte de exigência por excelência em seu trabalho? Qual? 
Considero que eu seja essa fonte. Embora os resultados excelentes façam que tenhamos que nos esforçar sempre 

para mantê-los ou superá-los. A direção (gestores em geral)não nos exigem diretamente, mas os índices são 

apresentados como forma de exigência/motivação. 
 

 

 

Entrevistado 2 

1) Descreva o seu trabalho. 
Professor de todas as turmas de ensino médio e uma turma de curso técnico pós-médio em Agroindústria. 

Também atuo como coordenador adjunto do curso de Ensino Médio. 

2) Para quais mecanismos de avaliação você prepara seus estudantes? (internos e externos à 

escola) 

a.( X) provas e testes na escola 

b.( X) Olimpíadas de Química  

c.( X) ENEM 

d.( X) PEIES ou Processo Seletivo Seriado  

e.( X) vestibular 

e.( X) outro. Qual(is)? Preparação e orientação para apresentação oral de trabalhos, bem como a 

elaboração de trabalhos científicos. 

3) Que influências os mecanismos de avaliação têm em seu trabalho? 
Os mecanismos de avaliação utilizados contemplam questões em que os alunos devem ter uma clara 

compreensão dos assuntos estudados para resolverem. 
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4) O que você considera excelência no trabalho como professor(a)? 
É quando se tem um conjunto de fatores favoráveis como: alunos interessados; professores motivados, com 

domínio de conteúdo e estratégias didáticas; infra-estrutura adequada da escola (salas e laboratórios diversos e 

efetivamente usados). 

5) Há uma fonte de exigência por excelência em seu trabalho? Qual? 
Não há uma cobrança da parte de algum gestor. O que há é uma motivação geral dos professores e alunos, 

além do constante apoio da direção e familiares do estudante. 

 

 

 

Entrevistada 3 

1) Descreva o seu trabalho. 
Atualmente coordeno o ensino médio e leciono biologia na 1ª, 2ª 1 3ª séries. Também trabalho na competência 

de nutrição no curso técnico de agroindústria. 

2) Para quais mecanismos de avaliação você prepara seus estudantes? (internos e externos à 

escola) 

a.( X) provas e testes na escola 

b.( X) Olimpíadas de Biologia 

c.( X) ENEM 

d.( X) PEIES ou Processo Seletivo Seriado  

e.( X) vestibular 

e.( ) outro. Qual(is)?  

3) Que influências os mecanismos de avaliação têm em seu trabalho? 
Pelos mecanismos de avaliação posso constatar se o conhecimento está sendo construído dentro do que foi 

abordado na biologia. Se isso está acontecendo e se realmente há um crescimento gradativo deste 

conhecimento.  

4) O que você considera excelência no trabalho como professor(a)? 
A compreensão e a aplicação dos conhecimentos. 

5) Há uma fonte de exigência por excelência em seu trabalho? Qual? 
Meus próprios alunos e o grupo em que estamso inseridos para o trabalho. Somos muito unidos e isso é uma 

força propulsora para o nosso trabalho no dia-a-dia. 
 

 

 

Entrevistada 4 

1) Descreva o seu trabalho. 
Trabalho com matemática, cada avaliação (teste ou prova) os alunos tem que entregar um trabalho sobre 

questões referentes ao conteúdo da avaliação feita por eu [mim]. 

2) Para quais mecanismos de avaliação você prepara seus estudantes? (internos e externos à 

escola) 

a.( X) provas e testes na escola 

b.( X) Olimpíadas de Matemática 

c.( X) ENEM 

d.( X) PEIES ou Processo Seletivo Seriado  

e.( X) vestibular 

e.( ) outro. Qual(is)?  
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3) Que influências os mecanismos de avaliação têm em seu trabalho? 
Através dos mecanismos conclui-se se os alunos estão aprendendo os referidos conteúdos, quando chega-se a 

conclusão que não aprendeu, o conteúdo é retomado e também atende-se alunos nos horários extras. 

4) O que você considera excelência no trabalho como professor(a)? 
Através dos concursos, provas ou outro mecanismo aplicado aos alunos conclui-se o trabalho está bom quando 

eles se saem bem. 

5) Há uma fonte de exigência por excelência em seu trabalho? Qual? 
Sim, através de reuniões feitas com o grupo de professores. 
 

 

 

 

Entrevistada 5 

1) Descreva o seu trabalho. 
Sou professora de Língua Portuguesa; sou privilegiada por trabalhar com linguagem, expressão, discussão de 

ideias e pontos de vistas distintos. Linguagem é poder e passar isso para os alunos e proporcionam  crescimento 

na área é realizador.  

2) Para quais mecanismos de avaliação você prepara seus estudantes? (internos e externos à 

escola) 

a.( X) provas e testes na escola 

b.( X) Olimpíadas de língua portuguesa 

c.( X) ENEM 

d.( X) PEIES ou Processo Seletivo Seriado  

e.( X) vestibular 

f.( X) outro. Qual(is)?  

Para exercício da cidadania. 

3) Que influências os mecanismos de avaliação têm em seu trabalho? 
A avaliação é um termômetro que serve para percebermos o quanto a tua prática serve para modificar a si 

mesmo e ao outro (aluno-estudante). 

4) O que você considera excelência no trabalho como professor(a)? 
A possibilidade de troca – o instigar o senso crítico do estudante – a instrumentalização para continuidade dos 

estudos e a participação para continuidade dos estudos e a participação atua na sociedade. 

5) Há uma fonte de exigência por excelência em seu trabalho? Qual? 
O grupo de docentes engajados numa proposta de emancipação do aluno e do próprio docente. 

 

 

 

 

Entrevistada 6 

1) Descreva o seu trabalho. 
Vivenciar com os educandos e educadores a construçã-discussão-problematização do que chamamos de 

conhecimento. Sensibilizar o jovem a sentir que o saber, conhecer, o perceber o sentido da “informação do 

saber, do conhecimento” é importante para sua vida como pessoa e como um futuro profissional e não somente 

para um  momento, o da avaliação e/ou uma seleção. 
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2) Para quais mecanismos de avaliação você prepara seus estudantes? (internos e externos à 

escola) 

a.( ) provas e testes na escola 

b.( ) Olimpíadas de _____ 

c.( ) ENEM 

d.( ) PEIES ou Processo Seletivo Seriado  

e.( ) vestibular 

e.( X) outro. Qual(is)?  

Primeiramente para o educando perceber a si e o seu entorno para que o mesmo tenha 

condições de fazer uso ético, do que ele constrói na escola, nos diferentes momentos de sua 

vivência, espaços e cargos que ocupa e ocupará. 

3) Que influências os mecanismos de avaliação têm em seu trabalho? 
Acredito que não podemos esquecer que eles existem e fazem parte do cotidiano de todos, todavia somos 

educadores e inicialmente precisamos pensar a Educação e em educação e exercê-la eticamente. Se prender aos 

mecanismos de avaliação ocasionará um engessamento tanto do educados como do educando. 

4) O que você considera excelência no trabalho como professor(a)? 
A coerência de ser educador, “fazer” (TERESINHA RIOS) aula, ouvir o educando a buscar, pesquisar ser 

curioso. 

5) Há uma fonte de exigência por excelência em seu trabalho? Qual? 
[sim] Ser um profissional humano. 
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APÊNDICE D – Formação dos professores participantes. 
 

Graduação Pós-graduação 

- Letras Português/Inglês e 
respectivas licenciaturas – lic. 
Plena 

Especialização em Metodologia do 
ensino de línguas 
Especialização em Gestão Educacional 
Mestrado em Educação 
Doutorado em Educação (em 
andamento) 

- Licenciatura em Letras Mestrado em Educação 

- Licenciatura e Bacharelado 
em  Artes Visuais  

Especialização em Gestão Educacional 
Mestrado em Educação 
Doutorado em Educação 

- Licenciatura plena em 
Matemática 
- Licenciatura Plena em 
Química 

Especialização em Ensino de 
Matemática  

- Licenciatura em Química - Mestrado em Química 

- Licenciatura em Biologia - Especialização em Fundamentos da 
Educação  
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APÊNDICE E – Notícias de desempenho do Colégio Politécnico no 
       Exame Nacional do Ensino Médio. 
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