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Peixe Vivo

A minha alma chorou tanto,
Que de pranto está vazia
Desde que aqui fiquei,
Sem a sua companhia
Não há pranto sem saudade
Nem amor sem alegria
É por isso que eu reclamo
Essa tua companhia
Como pode um peixe vivo
Viver fora da água fria?
Como poderei viver
Como poderei viver
Sem a tua, sem a tua
Sem a tua companhia?
Sem a tua, sem a tua
Sem a tua companhia?

(Folclore Mineiro)
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RESUMO

Esta pesquisa buscou investigar as implicações da progressão continuada e do Sistema de
Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) na avaliação escolar.
Procurou-se identificar e analisar eventuais alterações ocorridas na avaliação, induzidas pela
implantação dessas medidas. Para tanto, realizou-se investigação de natureza qualitativa,
procedendo ao levantamento e análise de pesquisas acadêmicas acerca de ambos os temas,
aplicação de questionários e realização de entrevistas com professores coordenadores de
escolas de uma Diretoria Regional de Ensino da rede estadual paulista. Concluiu-se que tanto
a progressão continuada como o SARESP estão refletindo na avaliação escolar. Identificou-se
que a progressão continuada tende a influenciar mais o discurso do que as práticas avaliativas
e enfrenta maior resistência do professorado. O SARESP tem assumido, gradualmente, o
papel de orientador de práticas escolares, sendo utilizado no planejamento e replanejamento
das escolas. Tem repercutido nas práticas avaliativas, induzindo ao fortalecimento de uma
concepção de verificação escolar, em detrimento da avaliação formativa, potencializada pela
progressão continuada. O dilema causado pela convivência dessas medidas evidencia um
confronto entre a lógica da avaliação formativa com práticas tradicionalmente desenvolvidas
nas escolas, que tendem a restringir a avaliação à medida de resultados, com fim
classificatório. O SARESP, ao servir como referência para organização das práticas escolares
e avaliativas, potencializa a tensão entre a avaliação tradicional e a avaliação formativa.
Devido à importância que tem adquirido na política educacional, evidenciou-se a tendência
em tornar-se, gradativamente, indutor do trabalho escolar.

Palavras-chave: Progressão continuada, SARESP, avaliação escolar, política educacional.

ABSTRACT

This research has served the purpose to investigate the implications of continuous progress
and Student Performance Appraisal System in the State of São Paulo (SARESP) on school
evaluation. We have identified and analyzed alterations on the evaluations which were
induced by the implementation of these procedures. Therefore, we proceeded to investigate
the qualitative nature of these implications by analyzing data from academic research around
both topics; we also applied some questionnaires and interviews with coordinators from
schools of a Regional Directory in the local public school system. We have come to the
conclusion that both the continuous progress and SARESP affect school evaluation. The
continuous progress has a tendency to affect rather the discourses than the evaluative practices
and teachers are much more resistant to it. SARESP has gradually taken up the role of a
practice guide and it is used for school planning. We can see its effect on evaluative practices
invigorating some conception of school assessment to the loss of formative evaluation which
has been maximized by continuous progress. The dilemma that has arisen from these two
procedures sheds some light on the confrontation between the logic of formative evaluation
and traditionally-developed practices at schools which tend to narrow evaluations to mere
results in order to achieve classification. SARESP, when it serves as a guide to the
organization of school and evaluative practices, maximize the tension between traditional and
formative evaluations. Due to its relevance in the educational politics, it is evident that it will
gradually become an organizer for school practices.

Key words: continuous progress, SARESP, school evaluation, educational politics.
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