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Introdução

Este texto analisa as práticas dos professores envolvidos no processo de avaliação formativa e identifica as experiências construídas por eles. Apresenta e analisa fragmentos do cotidiano escolar de duas escolas municipais de 3º Ciclo do Ensino Fundamental, bem-sucedidas, cujos professores, à época da pesquisa, estavam envolvidos na reorganização do ensino e na adoção de um modelo formativo na prática de avaliação da aprendizagem. 
Quanto ao desenho metodológico desta investigação, optou-se pela pesquisa participativa, via estudo de caso de natureza qualitativa, realizado a partir da inserção do pesquisador na realidade escolar. Utilizaram-se, como procedimentos metodológicos: observação em sala de aula, entrevistas e análise de documentos. 
A observação incidiu sobre uma série de aspectos que revelaram, de forma explícita ou implícita, seus significados. Nesse sentido, foram os processos que constituíram o cotidiano a ser captado. Alguns espaços receberam atenção particular, como: a sala de aula, a sala dos professores, as reuniões pedagógicas, os conselhos de classe e outras instâncias em que a presença dos professores era constante.
Relevantes, também, na análise foram os discursos que circulavam no interior das escolas. Assim, para compreender como os docentes pesquisados implementavam a avaliação formativa dentro da nova lógica de tempos e espaços escolares e perceber os significados que atribuíam à sua prática docente, foram selecionados trechos sobre noções de avaliação recorrentes, expressões, termos e metáforas utilizadas por eles ao se referirem ao trabalho pedagógico, a seus alunos, à escola e a si próprios.
Como referencial teórico, optou-se por utilizar a literatura sobre avaliação da aprendizagem. Nesse sentido, Abrecht (1994); André (1996, 2001); Perrenoud (1999, 2001); Dalben (2000 e 2002); Esteban (2001); Lüdke (2001); Villas Boas (2001 e 2002), entre outros autores oferecem contribuições significativas quanto ao desafio de tornar a avaliação um processo formativo, construído ao longo do processo ensino-aprendizagem.
Assim, partiu-se do pressuposto de que o professor do 3º cicloO ciclo, no programa Escola Plural, está proposto como um tempo contínuo – que não pode ser fragmentado em fase, ano ou etapa – e que se identifica como um tempo de formação no próprio desenvolvimento humano. Desse modo, a organização da Educação Básica se dá em três Ciclos de Formação: Primeiro Ciclo Básico, infância, alunos de 6-7, 7-8, 8-9 anos de idade. Segundo Ciclo Básico,  pré-adolescência, alunos de 9-10, 10-11,11-12 anos. Terceiro Ciclo Básico, adolescência, alunos de 12-13, 13-14 e 14-15 anos (BELO HORIZONTE, 1996, Caderno n.2, Turmas Aceleradas, retratos de uma nova prática).
, profissional, que possua formação específica numa área de conhecimento e dedica-se a ela no seu trabalho, estará, nos embates do cotidiano reconstruindo a sua prática de avaliação. Ao fazer essa opção, esse profissional enfrentará o desafio de romper com a cultura escolar fragmentada e propor mudanças na cultura profissional, o que significa promover a emergência de novas relações entre os professores. Isso representa um desafio: faz emergir um novo modo de pensar e fazer a educação.
Feitas essas considerações cabe, então, definir o desenho deste trabalho. Assim sendo, o presente texto se estrutura da seguinte forma: inicialmente será apresentada uma análise sociológica da avaliação escolar. Em seguida, caracterizar-se-á  o foco de avaliação formativa adotado e, a partir daí, dados empíricos da pesquisa serão apresentados, tendo em vista a caracterização das experiências construídas pelos professores. Por fim, serão apresentadas as análises dos dados desenvolvidos a partir dos depoimentos, ações e estratégias de ensino e avaliação desenvolvidos pelos professores.

2. Uma análise sociológica da avaliação escolar

A redefinição do processo docente de avaliação dá continuidade a uma dinâmica estabelecida a partir do modelo qualitativo e agrupa propostas que, embora distintas, desencadeiam práticas com conseqüências semelhantes. Tais propostas, construídas por um discurso crítico à concepção de avaliação como quantificação dos resultados confirmam a ruptura com a avaliação quantitativa, compartilham a afirmação de que os sujeitos escolares são sujeitos históricos e sociais.
Tal análise mostra a necessidade de reconstrução do processo de avaliação como parte de um movimento articulado com o compromisso e desenvolvimento de uma prática pedagógica comprometida com a inclusão, com a pluralidade, com o respeito às diferenças, com a construção coletiva. Trata-se de um movimento, fruto de uma concepção de escola como território múltiplo, marcado pela diversidade de cultura e vozes. 
Situando a questão da avaliação formativa, tema deste artigo, quanto à concepção de formativa identificaram-se, várias interpretações. Por esse motivo, é importante rever, brevemente, o conceito de avaliação formativa ao longo das décadas e, em seguida, definir o foco escolhido para este trabalho. 
Assim sendo, estudos realizados no âmbito da avaliação da aprendizagem demonstram que a tendência tecnicista de pensar a educação emergiu na produção teórica nos anos finais da década de 60 e grande parte da década de 70, tendo como referência a concepção de avaliação por objetivos desenvolvida por Tyler (1949). Ao analisar a teoria de Tyler, Giroux (1983, p.64) comenta que “a abordagem comportamental da aprendizagem realizada por ele fornece passos muito bem definidos para medir, controlar e avaliar a experiência de aprendizagem”. 
Nesse sentido, é possível identificar que a influência do pensamento norte-americano em relação à avaliação da aprendizagem prossegue no Brasil, por intermédio de autores diversos. Entre os que tratam a questão da avaliação da aprendizagem, destacam-se: Mager (1962), Bloom (1971,1972), Popham (1973) e Gagné (1976). Trata-se de representantes da literatura que tem sido veiculada aos educadores e influenciado os escritos sobre avaliaçãoBloom (1971), Bloom, Hasting e Madaus (1975) foram talvez os autores que deram o primeiro passo ao propor um exemplo de questionário escrito, seguido por gabarito constituído por variadas anotações ou por um manual de base. A utilização desse gabarito pelos alunos serviria de correção pedagógica, o que confere um caráter formativo ao instrumento utilizado., produzidos no Brasil.
Assim:
Os primeiros exemplos que nos foram dados como fonte de inspiração para a metodologia da avaliação formativa inscrevem-se numa pedagogia por objetivo marcada por uma concepção da educação chamada pedagogia do sucesso ou pedagogia do domínio. A seqüência: aprendizagem, avaliação formativa, ensino corretivo tornou-se o marco conceitual mais divulgado para alimentar o discurso sobre a avaliação formativa, seja para redigir guias de avaliação, seja para formular políticas de avaliação (GREGÓRIE, 2000, p. 156).

Nesses estudos, em linhas gerais, destaca-se, na trajetória teórica da avaliação da aprendizagem, a passagem de uma concepção de avaliação como mensuração, por meio de testes de habilidades e aptidões dos alunos, para uma concepção voltada para a dimensão tecnológica da avaliação, com ênfase em seu caráter cientificista e nos métodos e procedimentos operacionais. 
Outra influência importante sobre avaliação da aprendizagem foi a de Scriven, que apresentou, em 1967, os conceitos de avaliação somativa e formativa. Esses conceitos provocaram grande impacto, principalmente entre avaliadores brasileiros, por volta da década de 70Sousa (1991) elaborou quadro descritivo-analítico da concepção de autores representativos da abordagem tecnicista de avaliação.. Passaram a compreender, então, que a avaliação deveria ser somativa, voltada para a análise de resultados terminais que subsidiassem decisões e também formativa, com o objetivo de subsidiar ações de intervenção quando um curso estivesse ainda em desenvolvimento. 
Dito isso, percebe-se que a categorização da avaliação formativa e somativa, que hoje já se tornou clássica, concorreu para maior complexidade dos métodos de avaliação, embora definisse avaliação como atividade metodológica que é essencialmente similar. Scriven (1967) reconhecerá que a avaliação de uma situação incluirá o processo de interpretação do próprio avaliador.
Segundo Ribeiro (1999, p. 79),
As avaliações a que o professor procede enquadram-se em três grandes tipos: avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Os dois últimos termos criados por Scriven (1967). Cada um destes tipos de avaliação tem uma função específica, complementar das restantes, constituindo, assim, um conjunto indispensável ao professor.

O conceito de avaliação na perspectiva sociológica tem seu marco teórico inicial nos estudos já clássicos de crítica geral ao papel de reprodução social da escola. Nesse caso, estão Bourdieu e Passeron, Baudelot e Establet, Bernstein, Althusser, Gramsci e Snyders, entre outros. Embora alguns deles tenham mencionado a avaliação como aspecto fundamental a merecer a atenção dos sociólogos, nenhum deles apresentou um tratamento especial desse tema, ainda que ele tenha sido alvo de suas críticas à escola.
Foi em época mais recente que a avaliação começou a receber certa atenção por parte dos sociólogos da educação, quando, finalmente, perceberam a necessidade de aprofundar o conhecimento a respeito desse fenômeno para entender a própria escola e suas possibilidades. Dentre os sociólogos que se dispuseram a incluir a avaliação entre seus temas de interesse, destacam-se a socióloga britânica Broadfoot e o sociólogo suíço Perrenoud. Em seu livro Avaliação, escolas e sociedade, Broadfoot lança, numa visão abrangente, sua análise sociológica da avaliação. Já Perrenoud propõe a análise das relações que se desenvolvem dentro das escolas, entre professores e alunos, e que se destinam à fabricação da excelência escolar.
Já Afonso (2000), em seus estudos, faz uma análise sociológica da avaliação com o principal objetivo de possibilitar o enquadramento teórico-conceptual em torno da avaliação educacional. A partir de uma perspectiva crítica e problematizadora, dá visibilidade às dimensões pedagógicas, sociais, ideológicas e gestionárias que fizeram da avaliação um dos eixos estruturantes das políticas educativas contemporâneas.
No campo da sociologia da educação, há, fundamentalmente, duas formas de abordagem referentes à problemática da avaliação educacional. Uma delas pode ser designada sociologia implícita da avaliação. Traduz-se num conjunto de referência e análise sobre avaliação, dispersas e fragmentadas em trabalhos cujo objetivo genérico é a educação escolarNesse grupo encontram-se as obras de Bourdieu (1967) e Bernstein (1984). No segundo grupo de abordagem encontram-se os trabalhos de Broadfoot, 1996; Perrenoud, 1999 e Lüdke, 2001 (AFONSO, 2000).. Outra se chama sociologia explícita da avaliação. Constitui o resultado de diversos esforços teóricos e empíricos, intencionalmente estruturais em torno da avaliação como objeto de investigação. 

A nova concepção da avaliação da aprendizagem: a avaliação formativa

A partir da segunda metade da década de 80, novas perspectivas abriram caminho para o conhecimento da escola e das suas práticas. Emergiu uma nova concepção de avaliação formativa denominada alternativa emergente por Lüdke (1992), emancipatória por Saul (1994) e crítica por Luckesi (1995).
A esse respeito, Dalben (1999, p. 78) esclarece:

Este novo conceito de avaliação defende uma nova concepção de trabalho pedagógico, alterando a perspectiva transmissiva de processo de ensino. Proclama uma interação permanente: professor x aluno x conhecimento e, neste contexto, o sentido da avaliação direciona-se para um processo de investigação contínua e dinâmica da relação pedagógica como um todo.

De acordo com essa nova concepção de avaliação, ao professor caberá o papel de acompanhar todo o processo de avaliação, coletando dados, informações sobre os alunos e, cuidadosamente, registrando suas necessidades e possibilidades. O processo de ensino torna-se um desafio para o professor, que deverá estar atento à investigação das questões que merecem maior investimento pedagógico e, conseqüentemente, às alterações nos encaminhamentos didáticos.
Coerentes com essa concepção de avaliação, os professores passam a conhecer melhor o retrato sociocultural do aluno, suas percepções ante as atividades da escola, seus sentimentos e expectativas. 
Pretende-se, aqui, sobretudo chamar a atenção para a avaliação formativa como dispositivo pedagógico adequado à concretização de efetiva igualdade de oportunidades de sucesso na escola básica. Nesse sentido, considera-se que a avaliação formativa, sendo uma das modalidades de avaliação mais apta à utilização dos espaços de relativa autonomia que a escola pública possibilita, é também um dos instrumentos pedagógicos que mais eficazmente podem dar viabilidade à ação docente, sobretudo quando se espera que seja “promotora de uma democracia participativa, exigida para fazer face aos novos problemas que desafiam a escola de massas numa época de globalização” (STOER, 1992, p.74).
A esse respeito, Zabala salienta:
Dificilmente podemos conceber a avaliação como formativa se não nos desfizermos de algumas maneiras de fazer que impedem mudar as relações entre alunos e professor. Conseguir um clima de respeito mútuo, de colaboração, de compromisso com um objetivo comum é condição indispensável para que a atuação docente possa se adequar às necessidades de uma formação que leve em conta as possibilidades reais de cada aluno e o desenvolvimento de todas as capacidades.[...] um clima de cooperação e cumplicidade, é a melhor maneira de que dispomos para realizar uma avaliação que pretende ser formativa (ZABALA,1998, p.210).

Nessa perspectiva, a avaliação formativa aparece como instrumento de emancipação que possibilita aos professores acompanhar a aprendizagem dos alunos, ajudá-los no seu percurso escolar cotidiano. Fundamenta-se no diálogo e no reajustamento contínuo do processo de ensino. Trata-se, todavia, de uma modalidade de avaliação trabalhosa, que exige energia, disponibilidade de tempo para acompanhar e regular o processo de ensino, para elaborar atividades pedagógicas.

O que pensam os professores sobre o processo de avaliação da aprendizagem

Pretende-se, neste tópico, identificar as principais questões pedagógicas apontadas pelos docentes, objeto desta pesquisa, via entrevista. Os sujeitos estudados foram selecionados entre os professores que atuavam no 3º ciclo, com ênfase em um grupo diversificado que permitiu traçar um retrato preliminar da prática de avaliação. Sendo assim, na Escola Os nomes das escolas e dos professores citados nos depoimentos são fictícios. 
 Municipal Ângela Martins - EMAM, o grupo de docentes foi composto por nove professores e uma coordenadora pedagógica. Desse modo, o grupo-referência da pesquisa foi constituído ao todo por dez professores. Já na Escola Municipal Lúcia de Freitas - EMLF, o grupo de docentes foi composto por treze professores e uma coordenadora pedagógica, totalizando, assim, quatorze o número dos docentes pesquisados. 
Para chegar à questão da avaliação, foco central desta pesquisa, foi preciso desatar fios como currículo e projeto docente das escolas, pois não se compreende a avaliação sem o entendimento das redes de relações estabelecidas com o currículo, com a organização do trabalho pedagógico, enfim, com a prática escolar cotidiana. Nessa perspectiva, a avaliação só se compreende numa determinada relação. Assim, o aprofundamento dessa análise provocou o (re) significar da própria concepção de educação, escola, currículo e, conseqüentemente, de avaliação.
	Dentro desse pressuposto, em seu Projeto Político Pedagógico - PPP, os docentes da EMLF chegaram a definir uma linha para a avaliação escolar. Afirmaram que ela devia considerar, como eixo, o processo percorrido pelo aluno na construção do conhecimento e não somente o produto. Devia ser, portanto, contínua, dinâmica e investigativa. 
	Eis alguns depoimentos Todas as transcrições de falas de professores e alunos neste trabalho estão apresentadas na íntegra. dos professores sobre a avaliação:

“A Escola Plural tem muitos pontos positivos. Avaliação mais aberta, concepção mais ampla. Conteúdo e acompanhamento precisam estar presente. Não significa soltar a corda e deixar o aluno a vontade” (PROFA HILDA, PORTUGUÊS e FILOSOFIA, 3º ano, TURMA PROJETO, EMLF).

“Eu avalio observando o desempenho da turma, observando o comprometimento individual. Por enquanto não estou aplicando provas. Aplico exercícios, recolho, dou retorno para os alunos. Sinto que eles não estão preparados para fazer avaliação sem consulta” (PROFA IVANA, PORTUGUÊS e INGLÊS, 1º ano, 3º ciclo, EMLF).
E ainda:
“Eu sou tradicional, dou provas mais ou menos uma vez por mês. Aplico exercícios em sala de aula e realizo correções coletivas” (PROF. DANIEL, MATEMÁTICA, 1º ano, 3º ciclo, EMLF). 

“Existem visões bem diferenciadas quanto à avaliação. Percebo que ainda estão presos a uma avaliação somativa. Está presente uma dificuldade para uma prática mais formativa” (PROFA ELZA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, 3º ciclo, EMLF). 

Por outro lado, ficou claro nas entrevistas, que os docentes tinham consciência da necessidade de mudar o foco da avaliação tornando-a mais formativa. Eles sentiram a importância desse processo de avaliação uma vez que, pelo registro das dificuldades do aluno, era possível ter o retrato do desenvolvimento do aluno em relação a si mesmo e aos objetivos propostos. Para isso, em sua prática, os professores optaram pela elaboração do Caderno da Turma e nele passaram a registrar os dados relativos ao desempenho dos alunos. 
Eis alguns exemplos de depoimentos:

“Olha, eu me identifico com a proposta de avaliação da Escola Plural. Sou contra a reprovação. Estava passando da hora de mudar o estilo de avaliação. A prova existe, mas ela é um dos instrumentos. Nós também abolimos a nota” (PROF. PEDRO, PORTUGUÊS e INGLÊS, 1º ano, EMLF).

“Antes avaliávamos para dar notas. Aprovar ou reprovar. Agora com o modelo formativo avaliamos para saber o que o aluno aprendeu e o que precisa melhorar” (PROFA ISAURA, MATEMÁTICA e FILOSOFIA, 1º ano, EMLF).

“Eu penso que a avaliação formativa traz um novo jeito da gente olhar o aluno. O professor tem mais trabalho, mas os registros ajudam muito” (PROFA REGINA, CIÊNCIAS e EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, 1º ano, EMLF).

	De acordo com os depoimentos dos professores, dever-se-iam registrar os progressos e as dificuldades de cada aluno, evitando-se os conceitos e notas que não expressavam o processo de aprendizagem do educando. Portanto, esses registros seriam a referência dos professores para o replanejamento da ação pedagógica.
	Outro dado importante revelado nesta pesquisa diz respeito à concordância dos professores quanto ao caráter formativo dos instrumentos de avaliação. Na opinião deles, o professor deveria evitar o predomínio de punições. Segundo eles, os instrumentos de avaliação formativa serviam para organizar o conhecimento, diagnosticar o que o aluno sabia e o que ainda não sabia. Nesse sentido, a avaliação constituiu, também, momentos de aprendizagem, ou seja, ela só faz sentido quando provoca o desenvolvimento do educando e reorienta a prática do professor.
É preciso frisar que a concepção de avaliação da EMAM não se fez de forma pontual ou localizada, mas encontrava-se em todos os espaços da nova organização do trabalho na perspectiva plural. Era entendida, portanto, como um processo permanente, de caráter diagnóstico e, por isso, deveria apontar soluções para os problemas que dificultavam a aprendizagem. Os comentários a seguir apresentam experiências dos professores do 3º ciclo sobre sua experiência de avaliação no processo:

“Avalio os meus alunos através de avaliação diagnóstica, observação em sala de aula do trabalho individual, em dupla ou pequenos grupos. Aplico também provas no final da etapa e crio espaço para a auto-avaliação do aluno” (PROF. GILDO, MATEMÁTICA, 3º ciclo, EMAM).
E ainda:
“Na avaliação é fundamental acompanhar o cotidiano da sala de aula, observar como os alunos se relacionam, cumprem sua tarefa escolar. Costumo diversificar as avaliações. Aplico prova individual ou em dupla e para os trabalhos em grupos proponho a auto-avaliação” (PROFA NARLA, HISTÓRIA, 3º ciclo, EMAM).

	Concluiu-se, pois, que o processo de avaliação adotado pelos docentes era coerente com a forma de se pensar a escola, a organização de tempo e espaço, a flexibilidade na enturmação e, principalmente, a construção curricular. Exemplifica essa percepção, os seguintes comentários dos professores:

“Eu sou contra a cultura da nota, da reprovação. Não foi fácil para nós romper com essa lógica e até hoje somos punidos pelos pais e pela comunidade pela nossa proposta alternativa. Queremos que o nosso aluno tenha uma outra relação com o conhecimento” (PROF. JAMES, GEOGRAFIA, 3º ciclo, EMAM).

“Já há algum tempo nós estamos trabalhando muito tentando descobrir e aprender formas de lidar com esse aluno que apresenta necessidades de acompanhamento em muitas dimensões. O estudo de caso que fizemos, ajudou a entender a história de vida desse aluno. A avaliação mudou. É processual. A intervenção tem sido uma forma de acompanhar esse aluno. Mas, ainda temos muito que avançar” (PROFA SÔNIA, CIÊNCIAS, 3º ciclo, EMAM).

“Eu já estou aqui na EMAM há algum tempo e posso dizer que o que sustenta a nossa prática é o trabalho coletivo. E muito bom trabalhar aqui. No 3º ciclo você vê que o grupo está sintonizado. Quer fazer o melhor. Estamos preocupados com a formação do aluno, então a proposta plural coincidiu com nossos objetivos. Temos discutido muito e procurado mostrar para o aluno que ele tem que estudar para aprender e não para fazer prova ou passar de ano. Aqui na escola quem estuda, estuda pra valer. Em geral, eles também valorizam todas as atividades independente da nota. O desafio é mobilizar os que não querem porque em casa eles não estudam. Fazem porque cobramos” (PROFA MARLENE, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, 3º ciclo, EMAM).

Mas, o que levaria um professor do 3º ciclo a se posicionar com firmeza contra o modelo de avaliação classificatório? 
Poder-se-ia dizer que o trabalho coletivo e as reflexões realizadas por eles sobre a prática de avaliação levaram-nos a perceber que o modelo de avaliação classificatório não contribuía, de fato, para a real aprendizagem dos alunos e, portanto, buscavam, nos espaços-tempos coletivos novas formas de desenvolvimento do fazer pedagógico. Assim sendo, pode-se concluir que os docentes acreditavam numa avaliação com caráter formador, diagnóstico e qualitativo. O processo de avaliação foi subsidiado por instrumentos diversos que foram utilizados cotidianamente com o objetivo de diagnosticar o desempenho dos alunos ante o processo ensino-aprendizagem, abrangendo as várias dimensões de formação (cognitiva, sociocultural, afetiva-emocional e corporal). Mas, o que ainda consideravam como principal avanço era a prática coletiva da avaliação. Ela garantia que os princípios e intenções definidos coletivamente fossem respeitados, garantindo também a pluralidade de análises sobre o processo educativo.

5. Concepção, sentidos e significados da avaliação para os professores 

Os diferentes sujeitos que recriam a escola como professores, alunos e pais são sujeitos avaliadores que interpretam e atribuem sentidos e significados à realidade escolar na qual estão inseridos, a partir das diferentes leituras dessa realidade, possibilitadas por suas diversas experiências. Nesse contexto, um conjunto de referências é construído por ações dos sujeitos, os quais se orientarão a partir dessas referências, tornando-as pontos de partida para as avaliações que desenvolvem. 
Desse modo, os professores estão envolvidos numa tessituraO termo tessituras foi utilizado para caracterizar as relações desenvolvidas pelos professores. Nos espaços-tempos escolares, os professores construíram, planejaram, organizaram o fazer docente, teceram a trama dessas relações a partir de múltiplos fios e, assim, deram um novo sentido ao cotidiano e às práticas pedagógicas.
 marcada por uma nova forma de reflexão e avaliação da prática escolar, pensada para criar novas relações pedagógicas concebidas a partir de um olhar ampliado sobre o que é educar. Assim, a concepção de avaliação formativa é abrangente e envolve como um todo “as relações internas à escola, o trabalho docente, a organização do ensino, o processo de aprendizagem do aluno e ainda, as relações externas à escola, em suas interfaces com a sociedade e a cultura” (DALBEN, 2000b, p. 79).
O compromisso com essa prática não é simples e constitui um processo de formação de um novo professor que pensa, cria e se envolve com outra concepção de escola, de cidadania e com outra epistemologia de produção de conhecimento.  Assim, alterar os processos de avaliação da aprendizagem significa: alterar os pilares pelos quais se pensa a própria escola, a relação da escola com a sociedade; alterar os referenciais considerados pontos de partida para o trabalho pedagógico; alterar os crivos de análise da realidade social e alterar os parâmetros que fundamentam a prática pedagógica. 
No caso das escolas pesquisadas, não se pode afirmar que houve mudanças efetivas no que se referia à relação com o conhecimento. De modo geral, as aulas mesclavam estilo tradicional e estilo diferenciado. Alguns professores alteraram os espaços, reorganizaram os alunos de forma a provocar maior interação entre eles. Tentaram envolvê-los na discussão dos diversos assuntos propostos. Embora muitos professores citassem os projetos e muitos chegaram a ensaiar novas estratégias nessa direção, a regra geral era a exposição dialogada, apenas diferenciada pela alternância de professores e de atitude reveladora de uma relação mais aberta e dinâmica.  
Por outro lado, o cotidiano escolar dessas escolas conclui era permeado por conquistas, conflitos e contradições revelando um movimento de ir e vir, permeado de progressos, e, às vezes, recuos, de assimilação do embate entre novas concepções e antigas no tocante à concepção de avaliação. Com certeza, existia um movimento em defesa de uma avaliação formativa, processual e contínua em confronto com práticas de avaliações tradicionais culturalmente arraigadas. 
	A pesquisa também demonstrou que a avaliação utilizada pelos professores como prática de interrogação revelou-se como um instrumento importante, ante o compromisso deles com uma escola democrática. Além disso, esses professores, interessados pelo processo formativo de avaliação, vivenciaram dilemas cuja resposta nem sempre era fácil. Alguns ousaram na busca de alternativas, sentindo-se estimulados pelos desafios que os adolescentes se lhes apresentavam no cotidiano escolar. Entenderam que a construção do novo exigia compromissos com esses desafios e reconheceram também que tais desafios instigavam-nos a repensar o processo de ensino sinalizando novos pontos de partida.                                                               
A partir dessas colocações, conclui-se que a cultura de avaliação entre os professores pesquisados se encontrava em construção, exigindo ainda tempo e prática para que eles aprendessem a articular e a desenvolver uma avaliação diferenciada. Todavia, notou-se a presença de muitos elementos significativos na prática de avaliação dos professores e, portanto, característicos da avaliação formativa, como, por exemplo, o planejamento da avaliação no coletivo. Nesse espaço, o professor terá mais indicativos que permitirão a ele interpretar, com apoio dos pares, as práticas de avaliação, relacionando-as à aprendizagem dos alunos.
Tais considerações conduzem ao ponto central desta pesquisa o qual pode ser investigado a partir das seguintes perguntas: são formativas as práticas docentes de avaliação dos professores do 3º ciclo? Quais são os elementos que definem a categoria formativa? Se a avaliação formativa está presente na prática desses professores como tem sido interpretada e implementada por eles? 
A análise dessas questões revelou que os professores buscavam novas práticas de avaliação, destacando a importância da avaliação formativa, que se desenvolve respeitando princípios éticos o que contribui para a formação de cidadãos críticos, autônomos, participativos e solidários. Tal avaliação implica, necessariamente, refletir sobre o que habitualmente se faz, o que é necessário mudar e como assumir uma postura dialética, partindo de uma análise crítica do que se pratica comumente na escola no que se refere à avaliação da aprendizagem.
Nesse contexto, é fundamental que o professor conheça o aluno, valorize-o e, assim, seja capaz de despertar-lhe novos sentidos na construção do conhecimento. No caso das escolas pesquisadas, tiveram coragem de eliminar a nota e enfrentaram o desafio - despertar o aluno para uma nova lógica na relação com o estudo. Sentindo-se contemplados em suas expectativas, a escola, o trabalho pedagógico, a sala de aula tiveram novos sentidos e significados para seus alunos. 

6. Considerações Finais
A trajetória vivida nesta pesquisa permitiu identificar, nas práticas de avaliação dos professores, componentes formativos de uma pedagogia plural e diferenciada. Os resultados trazem as marcas dos sujeitos que deles participaram e, ao trazê-los, carregam consigo as limitações desses olhares, fruto das práticas vividas e dos contextos que as sustentaram.
Com efeito, identificou-se a presença de múltiplos fios e desafios que se entrecruzavam e interagiram formando as tessituras docentes de avaliação (GOMES, 2003), marcadas por desafios, dilemas, lutas, mas também possibilidades, esperança e utopia.
Ressalta-se que não se pretendia, neste estudo, abarcar a totalidade do real por entender a sua complexidade e por compreendê-lo como multifacetado. O que ora foi apresentado, fruto da investigação, é parte de um universo pesquisado que permitiu embrenhar em um movimento dialético, permeado pela afirmação de velhas convicções e pelo desfiar de novos significados sobre a prática de avaliação. Esse movimento permitiu levantar algumas questões e traçar algumas conclusões. 
Do cruzamento dos dados coletados nas entrevistas, análise de documentos, com a observação participante em sala de aula e nos espaços-tempos coletivos dos professores, delineou-se um quadro que atestou o empenho das escolas na reconstrução do seu projeto pedagógico, na construção de práticas de intervenção, na avaliação formativa, como também investimento na formação dos professores no cotidiano do trabalho escolar. Assistia-se, assim, a um movimento dialético entre aluno/professor em sala de aula e professor/professor, nos espaços-tempos coletivos de planejamento e formação, marcado pela construção de saberes e pelos desafios do processo ensino-aprendizagem. Era visível, pois, o interesse e compromisso dos docentes com a transformação das práticas escolares, tornando-as mais inclusivas. 
Na verdade, as dificuldades eram enfrentadas coletivamente, geravam, portanto, sentimentos de cooperação, segurança e parceria. Nessa medida, as experiências vividas foram permitindo a configuração de um aprender a ensinar perante os novos desafios do contexto escolar. 
Percebeu-se que a necessidade de diferenciar o ensino, de realizar a intervenção, a transposição didática, de re-configurar, na prática, os saberes didáticos, tudo isso desencadeou um novo processo que interferiu no trabalho docente e nos processos pedagógicos da escola. Todavia, importante destacar a consciência dos professores, manifestada em diferentes momentos, de que suas concepções e práticas de avaliação formativa não estavam prontas e acabadas, mas em processo de construção. Isso significa dizer que as exigências da prática cotidiana interferem nos processos vividos e vão definindo, também, fundamentos da concepção de ciclos de formação, apresentando uma nova relação com o conhecimento escolar presente na construção das práticas diárias em sala de aula. 
Assim sendo, nas escolas pesquisadas, em contraposição ao modelo tradicional impregnado na cultura escolar, emergiram, da prática dos professores, elementos característicos de uma avaliação formativa, ou seja, o professor orientador da aprendizagem do aluno. Desse modo, ele observa, registra, acredita na capacidade de aprendizagem do aluno, por isso utiliza estratégias de intervenção. O aluno é visto como sujeito da aprendizagem, descobre as regras e por isso não esquece o aprendido, se auto-avalia e é mais crítico.
         Nesse sentido, assiste a um novo conceito de avaliação que revela uma concepção de ensino que se constrói no processo. A ação de avaliar passa a ser entendida como “processual e reveladora das possibilidades de construção de um processo educativo mais rico e mais plural” (DALBEN, 2002a, p. 6).  Assim, a prática de avaliação formativa reconstrói a relação pedagógica. Os diferentes sujeitos que recriam, no cotidiano, a escola – professores, alunos e pais – são sujeitos avaliadores por si mesmos, que “interpretam e atribuem significados e sentidos à realidade escolar na qual estão inseridos, a partir das diferentes leituras dessa realidade” (2002a, p.7) possibilitadas pelas múltiplas experiências vividas no contexto escolar. 
Nessa direção, a adoção da avaliação formativa relaciona-se com a opção de um currículo integrado e exige que se façam propostas de trabalho coerentes, com sentido para os alunos e, evidentemente, para os professores. Nessa medida, a reflexão, o debate, o trabalho coletivo são importantes porque contribuirão para a mudança de concepções, sentidos e significados. Assim, a adoção da avaliação formativa em sala de aula demanda uma escola voltada para os processos formadores dos educandos. Trabalhando nessa direção, a escola assume e cumpre seu compromisso social de instância de aprendizagem sistemática, requerida pelos demais tempo-lugares de vida dos sujeitos socioculturais.
Concluindo, os dados desta pesquisa atestam que uma nova concepção de avaliação encontra-se em processo de construção, baseada em princípios formativos, plurais e diferenciados. E, nesse processo, fortalece a crença de que os germes da mudança estão presentes na escola e são frutos dos desafios, das necessidades, mas também das possibilidades e envolvimento de professores, alunos e pais e de todos que fazem parte da escola.  Os sujeitos que produzem a mudança estão em permanente processo de redescoberta e consolidam-na no cotidiano escolar.
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